
Capela, Casablanca & Cia 
 

Informativo nº 34 
 

Leia nesta edição 
 
No Criterium Hastapopoulos e Hermano Lô voltam a se enfrentar 
Hi-Five reaparece para vencer 
Festa do título da estatística de criadores será no dia 30 de agosto 
Early Action mantém a invencibilidade em pistas gaúchas 
Doida Stella encerra campanha 
Huellas de Arena já está na Gávea 
Capela de Santana lidera estatística por prêmios ganhos 
Performance dos garanhões nacionais impulsiona a utilização de Poetisch na atual temporada 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
 

No Criterium Hastapopoulos e Hermano Lô voltam a se enfrentar 
 
T.Trotta 

 
Hastapopoulos superou seu companheiro Hermano Lô no último enfrentamento 

 

A prova central do próximo dia 25 de agosto no Hipódromo do Cristal é o 
Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul, o Criterium de Potros, na distância 
de 1.609m em pista de areia. O campeão dois anos Hermano Lô (Crimson Tide 
e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca), vencedor do GP Taça de Cristal (L) volta a 
enfrentar o castanho Hastapopoulos (Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e do 
Stud Final) que o superou no GP Copa ABCPCC Regional (G3). A presença de 
Hermano Lô não está confirmada, pois já teve início o seu processo de 
exportação (está inscrito em nome do exportador Haras Claro de Luna), sendo 



a primeira opção a participação do potro no GP Polla de Potrancos (G1), no dia 
11 de setembro, em Maroñas. Caso a viagem esteja confirmada para a semana 
do dia 29 de setembro, Hermano Lô não participará do Criterium. O principal 
adversário dos crioulos do Haras Capela da Santana parece ser Gold Seal que 
em sua última apresentação, enfrentando os mais velhos em prova clássica, 
finalizou colocado. Os proprietários de Debocaemboca e Campo D’uma não 
acreditam em derrota, tanto que trouxeram do centro do país V.Gil e V. Leal 
para pilotarem os seus potros que estão em evolução. Completam o campo da 
prova Aramaico e Arqueiro do Rio. 
 
O Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul já foi vencido pelo Stud 
Casablanca & Cia. através de Duque Di Lorenzo.  
 
Hi-Five reaparece para vencer 
 
A estréia de Hi-Five as vésperas da disputa da primeira prova da tríplice coroa 
de potros encheu os olhos de seus interessados e a inscrição na prova clássica 
somente não foi confirmada em razão de contratempos sofridos pelo potro. 
Naquela oportunidade, Hi-Five (Dubai Dust e So Fever, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e Caio 
Rocha) largou com cerca de seis corpos de atraso e levando terra na cara 
chegou a ficar a quinze corpos de seus adversários em páreo em 1.200 metros. 
Na reta final, em corrida de recuperação, só ele corria chegando em quarto 
lugar a menos de dois corpos do ganhador Amigo Roma e perdendo o segundo 
e o terceiro para Pétalo de Fiato e Duke Herói no olho mecânico. O alazão 
parece recuperado de seus problemas e reaparece na próxima quinta-feira 
para vencer. Coronel Gastão e Atrevido são seus principais adversários. 
 
Festa do título da estatística de criadores será no dia 30 de agosto 
 
A intenção dos titulares do Haras Capela de Santana e do Stud Duplo Ouro era 
patrocinar o coquetel do GP Protetora do Turfe, ocasião em que 
tradicionalmente é comemorado o aniversário do clube, e que neste ano 
coincidiria com o evento de entrega dos troféus aos ganhadores das 
estatísticas da temporada 2010/2011. A diretoria do JCRGS, contudo, decidiu 
não abrir as portas do Salão Amarelo no dia do GP Protetora do Turfe. Assim, 
a premiação dos melhores da temporada deverá ser feita após a reunião do dia 
8 de setembro em leilão a ser realizado nas dependências do JCRGS 
(provavelmente não será no tattersall que está em reformas). 
 
Mudando os planos, o Haras Capela de Santana comemorará a vitória na 
estatística geral de criadores e de produtos da nova geração, bem como a 
vitória de Hermano Lô na Taça de Cristal e de Hastapopoulos na Copa 
ABCPCC Regional, no dia 30 de agosto (terça-feira) na Cocheira 50 da Vila 
Hípica  



 
Early Action mantém a invencibilidade em pistas gaúchas 
 

 
Early Action ainda não conhece derrota no Cristal 

 
A tordilha Early Action (Inexplicable e Hasty Lilly, por Minstrel Glory, de criação 
do Stud Stanford e propriedade de Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino 
Filho) manteve a invencibilidade no Cristal, obtendo a sua segunda vitória em 
prova disputada no início de agosto. M. B. Costa conduziu a pupila de Flávio e 
Genez Matos. O novo compromisso de Early Action deverá ocorrer em prova 
de pesos especiais, não estando descartada a participação no Clássico Getúlio 
Vargas no dia do “Protetora do Turfe”. 
 
Nas outras provas comuns disputadas em agosto destaque para os segundos 
lugares de Fever Again e Holandiano, este último deixando escapar o triunfo na 
partida (se alcançou e quase rodou). 
 
Doida Stella encerra campanha 
 



 
Com oito vitórias e quinze colocações clássicas Doida Stella encerra campanha 

 

A tordilha Doida Stella já se encontra no Haras Capela de Santana onde será 
padreada pelo garanhão Poetisch (Roi Normand). Doida Stella (Pátio de 
Naranjos e Estrela do Turf, por Minstrel Glory, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com Mauro 
Glashester) correu dos três aos sete anos para obter oito vitórias (três na 
Gávea e cinco no Cristal, sendo três em provas de pesos especiais) e 15 
colocações clássicas (2ª no Câmara Municipal, Fernando Schneider e Naio 
Lopes de Almeida, 3ª no Câmara Municipal, Corejada, Camilo Carvalho Coelho 
(2x), Getúlio Vargas, Naio Lopes de Almeida e Alberto Paiva Garcia (Gávea), 
4ª no Armando e Carlos Alencar, Luiz Fernando Cirne Lima e Primavera 
(Gávea), e 5ª no Joiosa (Gávea). Assim, com o encerramento da campanha de 
Doida Stella a geração “D” do Haras Capela de Santana, composta de cinco 
produtos, dos quais quatro correram (Duque di Lorenzo, Don Flávio Tercero e 
Sublime Gabriela), foi responsável por 29 vitórias, sendo quatro na esfera 
clássica. 
 
Huellas de Arena já está na Gávea 
 
A potranca de três anos Huellas de Arena (Arambaré e Ki Mensageira, por 
Mensageiro Alado, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca) já está alojada no Rio de Janeiro, com o treinador M . R. 
Lopes onde prosseguirá campanha. Melhor potranca de dois anos em pista de 
grama no Cristal, vencedora do Clássico João Matas Soles (1.400m), com mais 
quatro colocações clássicas, inclusive em Grupo 3 e listed, começará no páreo 
de perdedores na Gávea. Chega credenciada com vitória clássica na mais 
seletiva das provas do calendário clássico dos dois anos no Cristal, a segunda 
prova da tríplice coroa juvenil. Nos últimos dez anos, excetuando as provas 
desta temporada, tivemos apenas sete edições (quatro de potros e três de 



potrancas) disputadas em pista de grama com os seguintes ganhadores: 
Guardiola, Gororoba do Ipê e Caio de Naranjos (depois ganhadores de provas 
black type na Gávea), Senhor Temido e Cash For Her (colocados em provas de 
grupo no centro do país), além dos clássicos regionais Enamorador e Top 
Simpatia. 
 
Capela de Santana lidera estatística por prêmios ganhos 
 
Com boa folga o Haras Capela de Santana lidera a estatística geral de 
criadores por soma ganha. Entre os proprietários, até a semana passada, a 
parceria Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino Filho era líder isolada com 
três vitórias. 
 
Performance dos garanhões nacionais impulsiona a utilização de 
Poetisch na atual temporada 
 

 
Poetisch será melhor aproveitado na reprodução 

 

Os resultados clássicos alcançados pelo garanhão brasileiro Clackson na 
criação nacional para muitos constituiu uma exceção. Aqueles que pensavam 
diferente e investiram em sementais tupiniquins provaram exatamente o 
contrário; e os resultados falam por si. Romarin deixou sua marca e é, sem 
sombra de dúvidas, o maior depois de Clackson. No último festival do GP Brasil 
os garanhões nacionais superaram com grande margem os badalados 
reprodutores importados. Belo Acteon, ao vencer o GP Brasil, coroou a 
coragem do criador gaúcho Aloísio Merlin Ribeiro ao investir em Acteon Man 
como garanhão. Nas outras três provas de Grupo 1 reinaram Renânia 
(Redattore) e Barão da Cevada (Voando Baixo). Também bastante significativa 
foi a vitória de Not To Tell You (Baby Speed) em prova de grupo da nova 
geração. Enquanto isso, no mesmo final de semana, Boby di Job (Job di 
Caroline) manteve a liderança entre os potros em Maroñas. O Haras Capela de 
Santana, que sempre acreditou nos garanhões nacionais, incluiu na carta de 
monta desta temporada os nacionais Siphon, Voando Baixo, Arambaré e 



Mensageiro Alado e cobrirá quatro reprodutoras com Poetisch (as produtoras 
clássicas Hand Made e Socialite e as matrizes de primeira temporada Doida 
Stella e Fantasma). Outras seis matrizes do Haras Guaíba também serão 
padreadas por Poetisch que pertence ao Haras Capela de Santana, Cesar 
Cidade Dias e Caio Vitória.  
 
Poetisch foi um dos destaques de sua geração no início de campanha tendo 
vencido aos dois anos o Clássico Luiz Gurgel do Amaral Valente, na Gávea. 
Foi terceiro em duas provas de Grupo 3 e levado para o Cristal venceu três 
provas nobres e estabeleceu o novo recorde para os 2.100m (superando a 
marca de mais de trinta anos estabelecida por Uleanto). Sua mãe Ginzling 
produziu a craque em Maroñas Nécessaire. 
 
Poetisch tem apenas duas potrancas nascidas (ambas na geração 2009). Em 
2010 a única égua coberta ficou vazia e para esta temporada tem apenas uma 
matriz com parição prevista. 
                                                                           
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Mestiçagem 
 
Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King) – 6 anos 
com 3 vitórias na Gávea e outras 3 no Cristal – Para campanha no interior do 
RS ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 1.200,00 (alojado no Haras Capela 
de Santana) 
 
Guerreiro Fon (Confidential Talk e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado) – 4 
anos, 520kg, Foi retirado de pista em função de lesão (atuou apenas uma vez), 
indicado, para produção de cavalos destinados ao hipismo – R$ 1.200,00 
(alojado no Haras Capela de Santana) 
 
Reprodução 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Está sendo coberta 
por Poetisch na atual temporada. Ganhadora no Cristal, com colocação 
clássica, é mãe do craque Duque di Lorenzo, líder de sua geração no Cristal, 
sete vitórias aos três anos sendo quatro clássicas, inclusive as duas primeiras 
etapas da tríplice coroa e do potro Hecho A La Mano, da atual geração, e já 
ganhador no Cristal, irmã inteira de Guerreiro King (ganhador de G3 e sire), 
Odestino (ganhador clássico no Cristal) e de Keep Free, mãe de Olympic 
Election, ganhador do GP Presidente da República (G1) na Gávea. – R$ 
2.200,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Bárbara pelo telefone 51 32283744. 



 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 326 
Vitórias Clássicas – 89 (27,30%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 86 
 

Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 
 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 354 
Vitórias Clássicas - 32 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração no Cristal (2011) 
Campeão por aproveitamento  

das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


