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Huellas de Arena perde no último pulo prova de Grupo 3 

 

Ventura Baby superou Huellas de Arena (encoberta) por uma cabeça 

 
Correndo na condição de favorita dos apostadores a três anos Huellas de 
Arena (Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) perdeu no último pulo o 
GP Henrique de Toledo Lara (G3), disputado em 2.000 metros pista de grama 
na Gávea. Na partida May Be Now fez questão da ponta deixando Huellas de 
Arena na segunda colocação, Licca Chan era a terceira. No meio da curva final 
Huellas de Arena, com aparente facilidade, se aproximou da líder e as outras 
quatro concorrentes também se agruparam. Já na reta final Huellas de arena 



passou sem luta para a primeira colocação e tirou vantagem, mas 
imediatamente Ventura Baby foi acionada por Dalto Duarte e nos últimos 
duzentos metros emparelhou com a ponteira que parecia ter sobras. No último 
pulo, contudo, a pilotada de V. Gil não resistiu e foi ultrapassada por cabeça, 
por Ventura Baby que comprovou a sua condição de melhor égua adulta do Rio 
de Janeiro. Huellas de Arena que corria pela primeira vez na distância de 2.000 
metros passou no teste e no mês de maio estará em São Paulo, para disputar, 
juntamente com Ventura Baby, o GP Osaf (G1). M. R. Lopes é o teinador de 
Huellas de arena. Via Blue e Forever Snow terminaram nas demais 
colocações. O tempo foi de 2m02s21. 
 
Heóri Fon e Hastapopoulos participam da primeira prova da tríplice coroa 
gaúcha 
 

 
Herói Fon venceu o preparatório e disputa a primeira coroa gaúcha na próxima quinta-feira 
  

Adiado em um mês em razão da gripe eqüina, o GP Breno Caldas, 1.609 
metros em pista de areia, que inaugura a tríplice coroa gaúcha, é o destaque 
da próxima reunião do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Foram inscritos 
quinze potros, mas apenas doze serão de partida (limite do starting gate). 
Bronco Piller (Implexo), de propriedade de Paulo Brown Meira, o principal 
investidor da atualidade do turfe gaúcho, faz seu debut credenciado por 
campanha de excelente nível na Gávea e Tarumã, Venceu em sua segunda 
atuação no Paraná e levado para a Gávea ganhou outras três corridas, 
inclusive prova de pesos especiais. Em sua última atuação finalizou colocado 



em prova da programação clássica. Pelo retrospecto é o nome a ser batido. 
Seus principais adversários são Herói Fon e o também estreante Quarto 
Sentido. Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) vem de categorizada 
vitória no Clássico Arthur Schiel, seguiu bem e é levado com muitas 
esperanças por seus interessados. O pequeno Quarto Sentido (Redattore), 
vencedor no Tarumã (estréia) e em Cidade Jardim (tem colocação em prova de 
grupo) tem impressionado nos seus treinamentos em Pelotas onde transformou 
em vitória a sua única atuação – GP Cidade do Rio Grande. Hastapopoulos 
(Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do Haras Capela de Santana 
e propriedade do Stud Casablanca em parceria com o Stud Final), vencedor do 
GP Copa ABCPCC Regional (G3) parece ter recuperado a sua forma e não 
pode ser esquecido. Outro nome que precisa ser respeitado é o de Amigo 
Roma (Saufar), primeiro líder da geração, foi terceiro para Hermano Lô no GP 
Taça de Cristal quando sofreu lesão. Volta recuperado e em condições de 
desbancar os mais visados. Completam o campo da prova Valledupar, Pétalo 
de Fiato, Fort D’Amour, Hipinoticada, Tílburi, Segredo e Arqueiro do Rio. Os 
suplentes são Ultramegapower, Siver Arrow e Spymaster.  
 
Hermano Lô faz teste para o GP Artigas (G2) 
 

 
Hermano Lô enfrentará Nansouk em Maroñas 
 

Dezoito animais foram anotados para participar no próximo domingo em 
Maroñas do Clásico Invasor (2.200 metros) Após a definição do handicap 
ocorreram três desistência, inclusive de Polaris recente ganhador do GP 



Municipal (G2), que correria com 61kg. Restaram 14 titulares e um suplente. O 
melhor cavalo em atuação no Uruguai, o brasileiro Nansouk, que vem de 
derrotar Alcazar no GP Las Piedras (L) depois de ter fracassado na Argentina 
por ocasião do GP Latinoamericano, deslocará 63kg. Seus principais 
adversário são o derby winner uruguaio Escolaso que reaparece com 61kg e o 
brasileiro Hermano Lô (57kg). Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por 
Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), treinado por J. Duarte, vem participando com destaque das 
principais provas uruguaias – foi 3º no GP Municipal (G2) – e faz o último teste 
para o GP Artigas (G2) que será disputado no mês de junho. Completam o 
campo da prova Blue Spirit, Outdoor (ARG), Galit, Doctorazo, Cacio, Impatare 
(BR), Bering Fitz – vai leve (53,5) e deve ser temido, Don Enio, Café Triple 
Crown, Asafa e Great Shadow. Gran Arturo é suplente. 
 

Flávio Obino Filho é o entrevistado do “Papo de Turfe” do site do JCB 
 
O Jockey Club Brasileiro colocou no ar nesta semana o seu novo site. Flávio 
Obino Filho, titular do Haras Capela de Santana e do Stud Casablanca é o 
entrevistado na seção “Papo de Turfe”. Confira a entrevista clicando no link 
abaixo. 
 
http://www.jcb.com.br/noticias/2397/lavio-bino-ilho/ 
 
Apenas colocações na última semana 
 
Na reunião do dia 13 de abril no Cristal três produtos do Haras Capela de 
Santana finalizaram na segunda colocação. Destaque para a excelente estréia 
do potro Il Brutto, um filho de Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. 
Saltou na frente, no início da curva foi ultrapassado por Sinos do Rio, nos 
trezentos voltou a dar carga ao vencedor chegando no disco com diferença de 
apenas um corpo. Hecho A La Mano e Holandiano, que tiveram percursos 
infelizes, também formaram dupla em páreos destinados a produtos de três 
anos com uma vitória. Em que pese as boas apresentações ficaram de fora da 
disputa da tríplice coroa gaúcha.  
 
Na última semana Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) 
finalizou na quarta colocação por ocasião da disputa do Clássico Armando 
Hofmeister, primeira prova da tríplice coroa de potrancas). O multi clássico 
Grecco Sim, reaparecendo no Cristal, finalizou descolocado em atuação 
apagadíssima. Foi constatado que o cavalo se alcançou na partida sofrendo 
ferimento na mão esquerda, o que não prejudicará a sua transferência para o 
Rio de Janeiro na próxima semana (com ele viajam Gato Azul e Gata Pelosa). 
Na Gávea Urucum, correndo na condição de grande favorito, não passou de 
um quarto lugar. 

http://www.jcb.com.br/noticias/2397/lavio-bino-ilho/


 
 
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. Pega páreo de perdedores na Gávea e em Cidade 
Jardim – R$ 5.000,00 
 
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 - 338 
Vitórias Clássicas – 90 (26,63%) 

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 
 
 
 
 

 


