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Capela de Santana vence estatística nacional de criadores da Geração 
2008 
 

 
Geração H garante título nacional. No detalhe a líder Honfleur 

 

Com o encerramento do ano de 2011, foram divulgadas pela ABCPCC as 
estatísticas nacionais da Geração 2008. O campeão entre os criadores por 
somas ganhas foi o Haras Santa Maria de Araras com R$ 1.336.851,00. O 
Haras Capela de Santana foi o campeão por aproveitamento, com 80% de 
produtos ganhadores (oito dos dez potros que correram venceram), 
considerados criadores com seis ou mais cavalos corridos. Na segunda 
colocação ficaram empatados os Haras Curitibano e Maluga com 75% de 
aproveitamento. O índice do Capela seria ainda maior caso fosse considerado 
o potro Sublime Blue, criado pelo Capela para o Stud Sublime. Neste caso o 
percentual subiria para 81,82%. O prêmio médio por produto do Capela foi de 
R$ 15.150,10 (nas estatísticas oficiais aparece R$ 13.550,10, por não terem 
sido computados os bônus pagos pelo JCRGS aos vencedores de dois anos). 
O valor é bastante significativo, quando lembramos que os cavalos correram no 



Cristal, com prêmios inferiores aos do centro do país. O campeão Haras Santa 
Maria de Araras, por exemplo, alcançou um prêmio médio por produto (R$ 
12.153,19).inferior ao do Haras Capela de Santana. 
  
Merece destaque que a Geração 2008 (Geração “H”) do Haras Capela de 
Santana é composta de dez cavalos, ou seja, 100% dos produtos correram. 
Apenas Horcrux e Historiadeamor não venceram. A primeira se acidentou em 
sua segunda apresentação, quando foi terceira colocada no Clássico Oswaldo 
Aranha e Historiadeamor chegou a obter um segundo lugar. Todos os produtos 
estrearam antes da virada dos 2 para os 3 anos. 
 
Os responsáveis pela conquista foram os ganhadores clássicos Hastapopoulos 
(G3), Hermano Lô (L e líder da geração), Honfleur (primeira líder da geração), 
Huellas de Arena (líder da geração em pista de grama), os colocados clássicos 
Herói Fon e Horcrux, os ganhadores Hi-Five, Holandiano e Hecho A La Mano, 
e a colocada (placê) Historiadeamor. 
 
Hermano Lô finaliza em terceiro no Clásico Roberto Ferber 
 

 
Hermano Lô obtém nova colocação clássica no Uruguai 
 

Ainda não foi desta vez que o campeão dois anos no Cristal Hermano Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) obteve a sua primeira vitória 
clássica no Uruguai. Dando vantagem no handicap a seus principais 
adversários, correu um pouco mais acomodado do que de costume e atropelou 



forte nos trezentos metros finais, perdendo no detalhe a segunda colocação 
para Irrizor, o ganhador do Clásico Clausura. O vencedor foi o brasileiro 
Nansouk que havia participado muito bem das três provas da tríplice coroa 
uruguaia. Na quarta colocação finalizou Hermano Rico, defensor do Haras 
Maluga. O tempo marcado pelo ganhador foi de 2m03s21. A próxima atuação 
de Hermano Lô deverá ocorrer no Clásico Manuel Quintela (G3), em 2.000 
metros, programado para o dia 12 de fevereiro. Assim, está descartado o 
retorno de Hermano Lô para o Brasil, onde disputaria a tríplice coroa gaúcha. 
 
Imposible obtém segunda colocação na primeira prova da nova geração 
 
A potranca Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) deixou 
ótima impressão na primeira prova reservada para a nova geração disputada 
no Cristal. Em um páreo que se resumiu a um mano a mano com Agyness, a 
defensora do Stud Kid levou a melhor, marcando o tempo de 1m08s7/10, para 
os 1.100 metros em pista de areia. Imposible, que tinha apenas duas passadas 
na distância de 700 metros, mostrou que tem potencial e certamente disputará 
a liderança da geração. Antes do Clássico Oswaldo Aranha (1.200 metros em 
pista de grama, raia de preferência dos filhos de So Fever), Imposible deverá 
correr uma segunda prova eliminatória. 
 

Capela de Santana mantém a liderança da estatística de criadores no 
Cristal 
 

O Haras Capela de Santana, que venceu a estatística de criadores (geral e da 
nova geração) no Cristal na temporada passada, lidera a estatística geral de 
criadores na presente temporada por prêmios ganhos. Aparece com R$ 
53.438,70, contra R$ 51.860,00 do segundo colocado Haras Maluga e R$ 
48.806,65 do terceiro, o Haras Ponta Porã. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Campanha 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 4 anos com uma 
vitória no Cristal. Irmã materna do champion 2yo no Cristal Hermano Lô, 
vencedor de duas provas clássicas, incluindo listed race e colocado em provas 
de Grupo no Cristal e em Maroñas. Sua mãe também foi líder da sua geração 
vencendo entre outros clássicos o GP Taça de Cristal (L). Linha materna de So 
Fever, Caio de Naranjos e dos craques uruguaios Chocon, Cascabel e 
Retintin. Seu pai Public Purse é um dos destaques da criação brasileira. 
Oferecida para corrida, mas com indicação para a reprodução – R$ 8.000,00. 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 4 anos com 
duas vitórias no Cristal. Depois de vencer no tempo incomum de 1m32s3/10 



para os 1.500 metros, corre está semana como força intermediária. Pega páreo 
de perdedores na Gávea e em Cidade Jardim – R$ 6.500,00 
 
Reprodução 
 
Just Purse (Public Purse e Glorious Emotion, por Ghadeer) – 2004 – Prenhe 
de Poetisch (Roi Normand na mãe da super craque Necessaire, clássico na 
Gávea e recordista no Cristal, sua primeira geração estréia em 2012). Sem 
campanha, seu primeiro produto, I Can (Hard Buck), geração 2009, está em 
preparação para estrear em 2012 no Cristal. Sua segunda mãe é a ganhadora 
de grupo Wild Emotions (Wild Again), mesma família do super craque 
americano Barbaro (Champion 2 and 3 y-old, 6 vitórias em sete 
apresentações com U$ 2.302,200 em prêmios, incluindo o Kentucky Derby 
(G1), Florida Derby (G1), Holy Bull Stakes (G3) e Tropical Park Dery (G3) – R$ 
5.000,00. 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Prenhe de Poetisch 
(Roi Normand na mãe da super craque Necessaire, clássico na Gávea e 
recordista no Cristal, sua primeira geração estréia em 2012). Ganhadora no 
Cristal, com colocação clássica, é mãe do craque Duque di Lorenzo, líder de 
sua geração no Cristal, cavalo do ano, 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. É irmã inteira de 
Guerreiro King (ganhador de G3 e sire), e materna de Odestino (ganhador 
clássico no Cristal) e Keep Free, mãe de Olympic Election, ganhador do GP 
Presidente da República (G1) na Gávea. – R$ 3.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 334 
Vitórias Clássicas – 89 (26,65%) 

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 – 365 
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 da estatística nacional de produtos da 

Geração 2008 (2011) 
Campeão por aproveitamento das estatísticas de criadores no Cristal 

(2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 
 
 
 

 


