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Grecco Sim vence GP Taça de Cristal (L) e assume liderança da geração 
 

 
Grecco Sim assume a liderança da nova geração 

 
Finalmente o alazão Grecco Sim confirmou tudo que mostrava nas matinais do 
Cristal e venceu o GP Taça de Cristal (listed race) assumindo a liderança da 
nova geração. Correndo de forma diversa das suas três corridas anteriores – 
todas elas em provas da esfera clássica - onde se limitou a figurar no placar 
remunerado, Grecco Sim assumiu o comando da prova desde a largada e na 
reta de chegada vinha com a vitória assegurada, com seu jóquei olhando para 
trás. Nos duzentos finais foi alertado e rumou para o disco chegando com 
quase dez corpos de vantagem sobre o segundo colocado o já clássico Spot 
Giant. O tempo para os 1.609m foi excelente: 1m38s5/10. Grecco Sim, com a 
vitória, assumiu a liderança da nova geração no Cristal. O ganhador, criado no 



Haras Capela de Santana, é um filho de Christine’s Outlaw e Baianta, por Just 
Us. É o primeiro produto de Baianta que nas pistas defendeu as cores do Stud 
Casablanca, tendo obtido 12 vitórias (7 na Gávea e 5 no Cristal), incluindo 2º 
no Clássico Daniel Krieger, 4º  no GP Diana, GP Copa AGCC e GP Roberto 
Seabra. O Haras Capela de Santana tem mais dois produtos de Baianta. 
Holandiano (por Ibero – 2008) e I Carly (por Poetisch – 2009). A reprodutora 
está vazia e na atual temporada será padreada por Christine’s Outlaw 
(cobertura doada por Tonho e Diego Silva – Haras Cruz de Pedra)  repetindo o 
cruzamento que deu origem a Grecco Sim. O alazão corre com a farda do Stud 
Casablanca, mas defende os interesses de Flavio Obino (pai) e Caio Zogbi 
Vitória. Grecco Sim foi dirigido por C. Macedo e é treinado por Hermínio P. 
Machado. 
 
Grecco Sim foi o segundo produto criado pelo Haras Capela de Santana a 
vencer o GP Taça de Cristal. Antes dele Yes Grêmio (Exile King e Elle Sin, por 
Sin Olvido) havia vencido a versão das fêmeas. 
 
 
Gata Pelosa forma dupla na versão das fêmeas da Taça de Cristal 
 
Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever), de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor (Flávio Obino Filho e Ricardo 
Felizzola) cumpriu destacada atuação no GP Taça de Cristal (Listed Race) 
versão fêmeas, finalizando na segunda colocação para a invicta Lady Kiki. Nos 
trezentos finais a filha da excepcional So Fever deu impressão que poderia 
lutar pela vitória com a craque da geração, mas teve que se contentar com a 
formação da dupla. O tempo da prova foi de 1m39s3/10 para os 1.609m. Foi a 
terceira colocação clássica de Gata Pelosa obtida aos dois anos. Merece 
destaque a égua So Fever (Exile King na mais antiga linha materna do Haras 
Capela de Santana que remonta a uruguaia Copélia) que na temporada 
2009/2010 teve três de seus filhos colocados em provas graduadas (Caio de 
Naranjos, Fever Again e Gata Pelosa). 
 
Haras Capela de Santana termina bem colocado nas estatísticas do 
Cristal 
 
O título de Hermínio Machado na estatística de treinadores, mesmo ficando 
suspenso por seis meses, e de C. Macedo entre os jóqueis - a dupla campeã 
com Goecochea no “Bento Gonçalves” e Grecco Sim na “Taça de Cristal” - já 
seria motivo mais que suficiente para comemorações na Cocheira 50, mas a 
colocação do Haras Capela de Santana nas estatísticas de criadores também 
merece registro. Foi terceiro em soma ganha nos criadores da nova geração e 
quinto em soma ganha entre os criadores em geral. 
  



Doida Stella garante vitória nº 27 para a “Geração D” composta de 4 
produtos 
 

 
Doida Stella em busca do primeiro triunfo clássico 

 

Em preparação para o Clássico Presidente Armando de Alencar, a tordilha 
Doida Stella derrotou os machos em prova de pesos especiais disputada no 
último dia 1º de julho no Cristal, na distância de 1.200 metros. A filha de Pátio 
de Naranjos e Estrela do Turf, por Minstrel Glory, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com o turfman 
Mauro Glashester, obteve a sua sétima vitória (3 na Gávea e 4 no Cristal), 
tendo colocações em provas clássicas nos dois hipódromos. Preparada por 
Hermínio Machado, teve a direção do experiente H.F. Santos. O tempo foi de 
1m13s. Com a vitória de Doida Stella a geração de 2004 do Haras Capela de 
Santana (letra “D” – a primeira criada na seção de Sentinela do Sul) alcança a 
vitória de número 27, com apenas 4 produtos 
 
Conde Vic já está no Cristal 
 



 
Conde Vic já está alojado no Cristal 
 

O tordilho Conde Vic (Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand) retornou de 
Maroñas (Uruguai) e já está alojado no Cristal. O objetivo é participar no final 
de julho do GP Governadora Yeda Cruzius – Handicap de Tordilhos. Conde Vic 
depois de vencer o GP Presidente da República (Listed Race), a milha do 
Festival do GP Bento Gonçalves, foi exportado para o Uruguai. Na sua estréia 
em Montevidéu foi 2º do GP Internacional Pedro Pyeruña (Grupo 1), milha do 
GP Ramirez, sendo derrotado por Bombero (Ibero). Mantido em Maroñas não 
reeditou a sua estréia, obtendo apenas duas colocações em quatro clássicos 
que disputou. Os prováveis adversários do defensor dos interesses de Flávio 
Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima no clássico dos tordilhos são British 
Nightmare, Ícone Six, Il Gionallino, Libriano, Rala Bola, Doida Stella (Stud 
Casablanca e Mauro Glashester), Iatagã, Bombacha Tchê, Hora On, Jurassic, 
Hungry Eyes e Gótico. Nas seis edições do GP dos tordilhos a farda do Stud 
Casablanca cruzou três vezes na primeira colocação com Reign (Romarin), 
Laçador (Ski Champ), em parceria com Deuclides Gudolle, e Effenberg (Ski 
Champ), em parceria com Luiz Fernando Cirne Lima, Alessandro Arcangeli e 
Eduardo Guimarães. 
 
Fantasma e Fon vencem na Gávea e Cristal 
 
A quatro anos Fantasma (Notation e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado), de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor 
(Flávio Obino Filho e Ricardo Felizzola) venceu no último sábado eliminatória 
para éguas disputada em 1.400m na raia de grama do Hipódromo da Gávea 
em sua segunda apresentação no prado carioca. Fantasma levou na bagagem 
duas vitórias no Cristal e três colocações clássicas, inclusive 4º no GP Diana 
(Listed Race). Foi conduzida por T. J. Pereira e seu treinador é M. R. Lopes. 
Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter) de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor (Flávio Obino Filho e 



Ricardo Felizzola), ainda na temporada passada, obteve a sua segunda vitória 
no Cristal em prova disputada na distância de 1.200m em pista de areia. 
 
Urucum é uma das forças no Clássico Ministro da Agricultura 
 
O destaque da programação do próximo dia 15 de julho no Hipódromo do 
Cristal é o Clássico Ministro da Agricultura, na distância de 2.100m em pista de 
areia, primeira prova preparatória do GP Protetora do Turfe (G3). Foram 
inscritos seis animais, com destaque para o clássico em São Paulo e estreante 
no Cristal Oakfast (Fast Gold) e para Urucum (Torrential) de propriedade do 
Stud Casablanca e Haras Santa Rita da Serra. Urucum, depois de finalizar em 
segundo e terceiro lugares nas duas últimas etapas da tríplice coroa gaúcha, 
foi apenas o quarto colocado em prova de pesos especiais. Também foram 
inscritos no clássico Public Scandal, Reverie, Pé de Vento e Jolly Roger. 
 
O Clássico Ministro da Agricultura já foi vencido pelo Stud Casablanca com 
Mucho Dinero. 
 
Grecco Sim e Gata Pelosa estarão no GP Copa ABCPCC Regional 
 

 
Na Taça de Cristal a festa de Grecco Sim e Lady Kiki foi conjunta. Na Copa ABCPCC serão 
adversários 

 



No próximo dia 29 de julho será realizado o GP Copa ABCPCC Regional 
(Grupo 3) na distância de 1.609m, pista de areia, no Hipódromo do Cristal, para 
produtos de 3 anos. Grecco Sim, ganhador do GP Taça de Cristal (L), na 
versão potros, medirá esforços com Lady Kiki, invicta e ganhadora da versão 
das fêmeas. Em jogo a liderança geral da nova geração. Gata Pelosa, que 
nesta semana corre eliminatória de 3 anos contra os machos no Cristal, 
também deverá ser confirmada. Hatrampa e Spot Giant são outros nomes 
prováveis no GP. 
 
Potros da Geração “H – 2008” já estão na raia 
 
Os potros da geração 2008 do Haras Capela de Santana estão em fase final de 
doma e já estão galopando na pista do Cristal. Sob o treinamento de Hermínio 
Machado estão Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold), Hi-Five (Dubai 
Dust e So Fever, por Exile King), Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, 
por Exile King), Hastapopoulous (Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge) – 
parceria com o Stud Final, Holandiano (Ibero e Baianta, por Just Us, de Flavio 
Obino e Caio Vitória, Horcrux (Public Purse e Oprah, por Jules) e 
Historiadeamor (Ibero e Chelsea, por Hampstead). Com Flávio Matos e 
supervisão de Flávio Motta estão Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por 
Exile King), Honfleur (Ibero e Nhaçanã, por Clackson) e Huellas de Arenas 
(Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado). Finalmente, Sublime Blue 
(Our Emblem e Jarnac, por Bright Again), criado para Stud Sublime/Stud Final, 
está sob os cuidados de Sidnei Benitez. 
 
Nasce primeiro produto da Geração J 
 
No último dia 8 de julho nasceu o primeiro produto da Geração J. Trata-se de 
um macho castanho filho de Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead, irmão 
dos clássicos Barga, Kimorena e Furacão Lô. O nascimento ocorreu no Haras 
Bagé do Sul onde Chelsea deverá ser padreada por Public Purse. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 294 
Vitórias Clássicas - 72 

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

9 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias - 327 



Vitórias Clássicas - 23 
 
Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento das estatísticas 
de criadores no Cristal (2008) 
 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 


