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Honfleur reaparece em prova clássica no Cristal 
 

 
Honfleur, líder de sua geração, reaparece no Cristal 

 
A principal atração desta quinta feira no Cristal é o Clássico Camilo Carvalho 
Coelho, em 1.200 metros, pista de areia. A potranca Honfleur (Ibero e 
Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca), líder da sua geração ao vencer os Clássicos Oswaldo 
Aranha e Armando Hofmeister – ambos em 1.200 metros em raias de grama e 
areia – e segunda colocada, por cabeça, no GP Taça de Cristal (L), reaparece 
na prova. Honfleur esteve em repouso no Haras Capela de Santana se 
recuperando de lesão e reaparece após oito meses de inatividade. Há pouco 
mais de um mês no Cristal ainda não está na plenitude de sua forma. A prova 
marca o início da sua preparação visando o GP Diana, em 2.100 metros em 
pista de grama, programado para o mês de maio. Honfleur que sempre se 



mostrou melhor que sua companheira Huellas de Arena, hoje brilhando na 
Gávea, terá a condução de seu jóquei habitual M. B. Costa. Quill Famous que 
vem de quatro vitórias seguidas e atualmente é a melhor égua em atuação no 
Cristal corre como favorita. As ligeiras Tiffany Glory e Eu Te Amo, ao lado de 
Honfleur, são as suas principais adversárias. Completam o campo da prova 
clássica Expert Queen, True Model, Miss Outlaw e Dança do Sol. 
 
Gato Azul conquista terceira vitória em Porto Alegre 
 

 
 
O castanho de 4 anos Gato Azul obteve na última quinta feira a sua terceira 
vitória no Cristal. Após a partida foi forçado por seu piloto (M. B. Costa) e 
depois de 150 metros assumiu o comando da prova para não ser mais 
alcançado. Cruzou o disco com um corpo de vantagem sobre Efêndi do Sissi 
no tempo de 1m26s8/10. Gato Azul é um filho de Confidential Talk e Fora de 
Série, por Irish Fighter, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do  Stud Casablanca, treinado por Hermínio Machado. Caso não seja vendido 
nas próximas semanas (vide anúncio abaixo), Gato Azul embarcará para a 
Gávea onde prosseguirá campanha aos cuidados do treinador Leopoldo Cury. 
 
Outra vitória registrada na última semana foi de Fever Again (Bright Again e So 
Fever, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
de Clodoaldo Lima) na Tablada, superando, entre outros, os bons corredores 
Sundown Sallon, Fuco e Don Macanudo, e marcando o tempo de 1m20s1/5 
para os 1.300 metros em pista de areia encharcada. Fever Again possui outras 
cinco vitórias no Cristal, inclusive em pesos especiais.  
 
Early Action e Eutedareiocéu em provas comuns na Gávea  
 

 
Early Action estreará nova farda da parceria Cirne Lima e Obino Filho 



 

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) estréia nesta segunda feira na Gávea, com grandes chances de vitória. 
Possui na bagagem duas vitórias e colocações clássicas no Cristal. O páreo 
parece, inclusive, uma prova disputada em Porto Alegre, pois com exceção de 
Tasil, todas as demais corriam no Cristal. Garotadarepublica, ganhadora 
clássica no Cristal, aparece como a principal adversária da pupila de Manoel 
Renato Lopes. Outra atração na Gávea e o incansável Eutedareiocéu (Notation 
e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud J.P. Ornellas), ganhador de seis corridas (4 na 
Gávea e 2 no Cristal) que corre prova em 1.500 metros (areia) na sexta-feira.  
 
Capela de Santana segue na liderança da estatística de criadores 
 
O Haras Capela de Santana segue na liderança da estatística geral de 
criadores por prêmios ganhos no Cristal seguido pelo Haras Maluga, Haras 
Ponta Porã e Haras Anderson. 
 
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 
três vitórias no Cristal, sendo a terceira em sua última apresentação. Pega 
páreo de perdedores na Gávea e em Cidade Jardim – R$ 6.000,00 
 
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, ganhador aos dois anos no Cristal, 2º no Clássico Arthur Schiel e 
candidato a tríplice coroa gaúcha. 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 - 336 
Vitórias Clássicas – 90 (26,79%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 87 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 367 
Vitórias Clássicas - 33 

 
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 
 
 
 
 



 


