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Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Herói Fon, mesmo na areia, vence Clássico Revolução Farroupilha e 
seguirá campanha na Gávea 
 

 
Herói Fon conquistou sua terceira vitória clássica 
 

Mesmo com a transferência do Clássico Revolução Farroupilha da pista de 
grama para a de areia, Herói Fon ainda foi o preferido dos apostadores; e, na 
condição de favorito, não decepcionou superando a pista de areia e seus 
adversários. Corrido com inteligência por M. B. Costa na terceira colocação, 
aguardou a disputa entre os velozes Super Machine e Greed is Good, para no 
linheiro final, convidado por seu jóquei, assumir sem luta a primeira colocação, 
sustentando, no final, a boa atropelada de Fort’Inter que formou a dupla. Herói 
Fon é um filho de Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, que alcança a sua 
quarta vitória (duas na areia e duas em pista de grama) no Cristal, sendo a 
terceira na esfera nobre. Herói Fon marcou 2m13s5/10 para os 2.100 metros 



em pista de areia. O ganhador é treinado por Hermínio Machado e fez a sua 
despedida do Cristal. Como a pista de grama de Porto Alegre será reformada a 
partir de novembro, Herói Fon será levado para a Gávea com pretensões de 
participar das provas nobres do Rio de Janeiro. Ficará aos cuidados de 
Leopoldo Cury. 
 
O Clássico Revolução Farroupilha já havia sido vencido em 2007 pelo 
Capela/Casablanca com Duque di Lorenzo. 
 
Com a vitória de Herói Fon a Geração “H” do Capela de Santana acumula dez 
triunfos clássicos obtidos por cinco produtos diferentes (metade da produção): 
Herói Fon, Hermano Lô, Huellas de Arena, Honfleur e Hastapopoulos. 
 
Isabeau foi terceiro no Clássico Primavera 
 
A ainda perdedora Isabeau (Crimson Tide e Oprah, por Jules, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) não 
decepcionou seus interessados que em busca da pisa de grama inscreveram a 
potranca no Clássico Primavera. Era a menos apostada no campo de onze 
participantes e correndo em terceiro desde a partida ficou algo encerrada na 
reta e não encontrou passagem para disputar a vitória com Umuarama Thunder 
e Única Opção, chegando a dois corpos da ganhadora. A líder da geração 
Agyness não passou da quarta colocação. O tempo registrado pela ganhadora 
foi de 1m6s1/10. A exibição foi animadora. Isabeau reaparecerá em 
eliminatória na pista de grama para potrancas e depois deverá participar do 
Clássico Imprensa, em 1.300 metros, pista de grama, tentando repetir o feito de 
sua irmã materna Gárgula, que venceu a prova em 2010. 
 
Hermano Lô fracassa no “Protetora” e deverá ser especializado na milha 
 



 
Hermano Lô está em nova morada 
 

Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) finalizou descolocado 
por ocasião da disputa do GP Protetora do Turfe (G3) no último dia 6 de 
setembro. Após a prova foi constatada hemorragia pulmonar, o que 
provavelmente alijou o champion 2yo de 2011 no Cristal da disputa. Em razão 
da suspensão do treinador Flávio Matos, Hermínio Machado passou a 
responder pelo bonito castanho do Stud Casablanca. Hermano Lô deverá 
reaparecer no Clássico Prefeito Municipal, em 1.609 metros. O objetivo é 
especializar Hermano Lô na milha e participar do GP Presidente da República 
(L) no dia do GP Bento Gonçalves, onde poderá conquistar o tri-campeonato 
para a coudelaria. 
 
Hastapopoulos reaparece com boa exibição e já mira as provas do 
calendário clássico 
 
 



 
Hastapopoulos reapareceu com boa corrida 
 

O campeão da Copa ABCPCC Regional (G3) de 2011 Hastapopulos 
reapareceu com boa corrida no último dia 20 de setembro. Correndo entre os 
cavalos de 4 anos até duas vitórias e em distância adversa, não teve uma boa 
partida e fazendo uma corrida de recuperação foi passando um a um dos seus 
adversários, mas não teve forças para ultrapassar Samba Mestre, tendo que se 
contentar com a formação da dupla. O filho de Ibero e Socialite, por Choctaw 
Ridge, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca e do Stud Final foi castrado e reapareceu aos cuidados de Flávio 
Matos/Genez Matos. Nesta quinta feira volta a pista em 1.400 metros, mas terá 
pela frente o recordista no Cristal e multiclássico em Pelotas Piet The Poat. A 
expectativa é que Hastapopoulos volte a competir na esfera nobre ainda na 
semana do GP Bento Gonçalves. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Campanha 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 5 anos com 3 
vitórias no Cristal e 1 na Gávea. Depois da primeira vitória na Gávea (segunda 
corrida) corre esta semana entre os ganhadores de uma com chances de 
vitória. Está na boca para vencer. Treinador Leo Cury – R$ 8.000,00 
 
Reprodução 



 
Baianta (Just Us e Daben, por Rhone) – 1997 - Clássica de 12 vitórias, sendo 
7 na Gávea. Seu primeiro produto e o champion 2yo no Cristal Grecco Sim 
(Christine’s Outlaw) ganhador do GP Taça de Cristal/L e das duas primeiras 
etapas da tríplice coroa gaúcha. Seu segundo produto é Holandiano (Ibero) é 
semiclássico no Cristal. Linha materna de Dankaro, Arbencia, Harvards Bay, 
Miss Dourness, Dourness, Danishkada, Coronation, Don Piazzola, Estrela 
Brono, Trampoline, Josefine di Glory, Uly di Josefine, Uniboy di Job e Iedson, 
Comprador tem direito a uma cobertura de Poetisch – R$ 7.000,00 
 
Imperdonabile (Romarin e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 2009 – 
Surgiu como um dos melhores produtos da atual geração no Cristal, mas 
sofreu lesão em sua segunda apresentação, estando em descanso no haras 
(poderá ser aproveitada nas pistas – necessita de revisão veterinária – ou na 
reprodução). Filha da primeira líder de sua geração e uma das melhores 
velocistas do Uruguai em sua época Vitória Sagrada (duas vitórias clássicas 
em cada um dos países que competiu). É o primeiro produto de Vitória Sagrada 
- R$ 6.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744 ou pelo 
email fof@obinoadvogados.com.br. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 344 
Vitórias Clássicas – 93 (27,03%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 90 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 374 
Vitórias Clássicas - 36 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração – 2008 - no Cristal 
(2011) 

Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 
Geração 2008 (2011) 

Campeão por aproveitamento da estatística de criadores no Cristal (2008) 
 



2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 
 
 
 


