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Herói Fon é uma das forças do Derby Riograndense (L) 
  

 
Herói Fon venceu com facilidade a segunda prova da tríplice coroa 

A grande atração da reunião de quinta-feira no Cristal é o GP Derby 
Riograndense (L), terceira prova da tríplice coroa gaúcha, na distância de 2.400 
metros em pista de areia. Estão anotados doze produtos de três anos e o 
equilíbrio é a marca da disputa. Trazendo três vitórias de Cidade Jardim e 
tendo finalizado colocado em sua última atuação no Clássico Delegações 
Turfísticas (L), Vector (Know Heights) estréia em Porto Alegre na condição de 
provável favorito. Será pilotado por Vagner Leal que em suas duas últimas 
atuações em clássicos no Cristal atuou de forma imprudente o que resultou em 
desclassificação e na suspensão do piloto radicado em São Paulo. Herói Fon 
(Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e 



propriedade do Stud Casablanca) apreciou o aumento da distância e venceu 
sem tomar conhecimento de seus adversários o GP Coronel Caminha, 
segunda prova da tríplice coroa. Aparentemente estaria melhor na pista de 
grama, mas tem raça para vencer o Derby mesmo na areia. Olympic Beijing 
(Redattore), a melhor égua do Cristal e recente vencedora do GP Diana (L), 
Bronco Piller (Implexo) e Proven Right (Redattore) completam a relação dos 
favoritos. Outra atração é a estréia de The Angler (Amigoni), vencedor, com 
peso pluma, do GP Princesa do Sul, na Tablada. Completam o campo da prova 
Sublime Blue (criado no Haras Capela de Santana para o Stud Sublime), 
Valledupar, Ultramegapower, Fort Inter, Nobre do Pampa e Bom Ogan. Herói 
Fon é treinado por Hermínio Machado e será conduzido por M. B. Costa. 

Hermano Lô será preparado para o “Protetora” 

A repatriação do castanho Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile 
King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) tinha como objetivo a sua participação no GP Derby 
Riograndense (L). Primeiro, ocorreu o atraso na saída de Montevideo em razão 
de problemas burocráticos, depois o cavalo ficou retido na fronteira por três 
dias, teve um princípio de aguamento e foi desferrado. Chegou bastante 
sentido dos cascos e ficou mais cinco dias sem ir a raia. Assim, foi descartada 
a sua participação no GP. Flávio Matos, treinador responsável por Hermano Lô, 
pretende anotar o líder da geração gaúcha de 2009 no Clássico Ministro da 
Agricultura, em 2.100 metros, pista de areia, primeira prova preparatória para o 
GP Protetora do Turfe (G3). 

Imposible forma dupla no Clássico Domingos da Costa Lino 
 

 
Eye Candy sustentou a atropelada de Imposible 
 

Foi muito boa a atuação da potranca Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, 
por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 

http://www.jockeyrs.com.br/images/stories/eye_candy_domingos_lino_2012.jpg


Casablanca) por ocasião da disputa do Clássico Domingos da Costa Lino, em 
1.400 metros, pista de areia. Colocada no meio do lote por M. B. Costa 
avançou com apetite pelo externo da pista e nos trezentos metros finais deu 
impressão de vitória, mas teve que se contentar com a segunda colocação, 
sendo derrotada por Eye Candy (Public Purse), que chegou ao disco com um 
corpo de vantagem. O tempo foi de 1m27s6/10. Imposible, pensionista de 
Hermínio Machado, reaparecerá no final do mês no GP Taça de Cristal (L), em 
1.609 metros, que apontará a campeã da geração. Entre as prováveis 
participantes se destacam as clássicas Agyness, Dattore e Isabel Sol, além da 
vice-campeã do GP Turfe Gaúcho Donna Particolare. 
  
Honfleur fracassa no GP Diana e volta em prova clássica 
 
Mesmo em pista de areia (na grama seria a provável favorita) a expectativa era 
de que Honfleur (Ibero e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) disputasse em igualdade de 
condições com Olympic Beijing a vitória no GP Diana (L). O que seu viu na 
pista foi uma vitória em ritmo de cânter da tordilha filha de Redattore e um 
retumbante fracasso de Honfleur que finalizou descolocada. Após a prova foi 
constatada uma distensão em Honfleur que deve ter ocorrido na largada, 
quando a crioula do Capela de Santana saltou para cima. Após tratamento 
veterinário Honfleur está aparentemente recuperada e disputará o Clássico 
Câmara Municipal, em 1.500 metros (areia), no final do mês.  
 
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 prestes a estrear – 
R$ 6.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 



 
Vitórias - 340 

Vitórias Clássicas – 91 (26,76%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 88 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 

 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 370 
Vitórias Clássicas - 34 

 
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 
 
 
 
 

 


