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Huellas de Arena corre o OSAF no meeting do GP São Paulo 

 

Huellas de Arena disputa o título de melhor égua do Brasil em São Paulo 

Todas as atenções do turfe sul-americano estarão voltadas para Cidade Jardim 
no próximo final de semana quando será realizado o meeting do GP São Paulo 
de turfe. As melhores éguas em atuação no país entrarão em pista para a 
disputa do GP Osaf (G1), em 2.000 metros na pista de grama. A única 



ausência sentida é da tríplice coroada carioca Old Tune. Dezesseis éguas 
estão confirmadas, sendo sete atualmente alojadas no Rio de Janeiro e nove 
que correm no turfe paulista. Os destaques da representação local são Gran I 
Ask (Yagli), recentemente adquirida pelo Haras Old Friends, e vencedora da 
edição 2011 do Osaf, e Vanua Levu (Wild Event) que venceu o GP 
preparatório. Entre as “cariocas” os destaques são Ventura Baby (New Colony), 
ganhadora da Copa de Ouro e do trial carioca; Unique Zuca (Northern Afleet) 
que escoltou Old Tune na segunda e terceira etapas da tríplice coroa, e Huellas 
de Arena (Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) segunda na 
primeira etapa da tríplice coroa e no GP preparatório para o OSAF. O campo é 
bastante qualificado e estarão na pista realmente as melhores éguas do país. 
O time “paulista” se completa com Choreograph, Desejo Infinito (vencedora da 
segunda etapa da tríplice coroa paulista), Diva Poderosa, Donatela Bela 
(ganhadora de um dos GP’s preparatórios), Paris-It, Sul Blue e Wendy do 
Faxina. A escuderia “carioca” ainda conta com I Scream, Jet Queen, a 
americana Pacific Girl e Vostro Amoré. Huellas de Arena é preparada por M. R. 
Lopes e V. Gil será o seu jóquei. 

Imposible vence eliminatória de dois anos e corre o Clássico João Matas 
Soles  
 
Na reunião do último dia 3 de maio a potranca Imposible (Mensageiro Alado e 
So Fever, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca) venceu prova reservada para potrancas da 
nova geração. Acompanhou de perto o ritmo da favorita Dattore e na reta final, 
trazida com inteligência por M. B. Costa pela cerca externa, passou sem luta 
sua adversária para cruzar o disco com três corpos de vantagem. O tempo foi 
de 1m14s6/10 e Hermínio Machado é o treinador da ganhadora. Nesta semana 
Imposible volta a raia do Cristal para disputar a 2º prova da tríplice coroa de 
potrancas, o seletivo Clássico João Matas Soles, em 1.400 metros pista de 
grama. Será a primeira vez que esta irmã materna de Caio de Naranjos 
(ganhador desta mesma etapa na versão potros em pista de grama) 
experimenta a relva do Cristal e as expectativas são as melhores. A favorita da 
prova e candidata ao título é Isabel Sol que depois de vitória clássica na estréia 
vai para a grama, onde não deve sofrer rebate pois é neta materna de 
Arambaré. Sua principal adversária é a veloz Donna Particolare. Completam o 
campo da prova Gota de Orvalho, Jet Speedy, Maçambara e Dattore. O Stud 
Casablanca & Cia. no ano passado fez ponta e dupla no Clássico João Matas 
Solés com Huellas de Arena e Honfleur. 
 
Hecho A La Mano participa de prova clássica no Cristal 
 
Outra atração na próxima quinta-feira no Cristal é o Clássico Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, em 1.609 metros em pista de areia. Ask Me Not aparece 



como o grande favorito da prova, mas terá que se ver com o também veloz 
Selo Olímpico que busca reabilitação. Boy Cott, que na última venceu Ask Me 
Not, agora sem levar vantagem no peso, é o segundo nome da prova. Hecho A 
La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade de Luiz Fernando Moreira e Flávio Obino Filho), 
depois de não obter vitória em páreos de 3 anos até uma vitória, retorna para a 
milha onde desenvolveu a sua melhor corrida, ocasião em que secundou Herói 
Fon no Clássico Arthur Schiel. Completam o campo da prova Jadde Di, Legge, 
Blessed Nugget, Petalo de Fiato e Gallon. 
 
Na provas comuns Holandiano corre páreo de três anos com uma vitória com 
chances de vencer. Registra-se, ainda, a segunda vitória obtida pelo potro 
Sublime Blue no dia 3 de maio. Sublime Blue é um filho de Our Emblem e 
Jarnac, por Bright Again, criado pelo Haras Capela de Santana para o Stud 
Sublime. 
 
Heóri Fon é apenas terceiro na abertura da tríplice coroa e retorna na 
segunda etapa 
 

 
Herói Fon ficou apenas no terceiro lugar na abertura da tríplice coroa gaúcha 
 

O três anos Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) deixou escapar 
a vitória no GP Breno Caldas, primeira etapa da tríplice coroa gaúcha. 
Atropelando pelo meio da reta – pior caminho - não teve forças para alcançar o 



até então líder Quarto Sentido (Redattore) sendo também surpreendido pelo 
pouco cotado Arqueiro do Rio (Dodge) que atropelou pela cerca externa para 
vencer o GP. Herói Fon, após a terceira colocação na primeira etapa, estará de 
volta no GP Coronel Caminha, em 2.000 metros, pista de grama, programado 
para o dia 24 de maio. 
 
Hermano Lô retornará ao Brasil 
 
Depois de fracassar sem nenhuma justificativa no Clásico Invasor, Hermano Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) não participará do GP Artigas 
(G2) e está retornando para o Brasil. Líder de sua geração no Cristal será 
preparado para o GP Derby Riograndense (L), em 2.400 metros pista de areia, 
etapa final da tríplice coroa gaúcha. Posteriormente participará dos GP’s 
Protetora do Turfe (G3) e Bento Gonçalves (G1) que também serão realizados 
no Cristal. Voltará para seu antigo treinador Flavio Matos. 
 
Honfleur carimba o passaporte para o GP Diana (L) 
 



 
Honfleur torcendo pela grama no GP Diana 

 

Mostrando que está totalmente recuperada dos problemas que lhe deixaram 
por oito meses fora das pistas, a três anos Honfleur (Ibero e Nhaçanã, por 
Clackson), primeira líder de sua geração no Cristal, fez exibição de gala em 
sua última apresentação, quando secundou For Victory (Wild Event) em prova 
preparatória para o GP Diana disputada em 2.000 metros em pista de grama. 
Honfleur que somente havia disputado uma prova em 1.200 metros após o seu 
reaparecimento e que dava quatro quilos de vantagem para For Victory chegou 
apenas a ¾ de corpo da vencedora no tempo regular de 2m3s9/10. Honfleur 
agora está preparada para o seu maior desafio que é o GP Diana (L) na última 
semana de maio 
 

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. Está alojado na Gávea aos cuidados de Leo Cury – R$ 5.600,00 
 
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. - Negociada 
 
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 - Negociada 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 339 
Vitórias Clássicas – 90 (26,55%) 

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 – 369 
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 
 
 
 
 

 


