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Herói Fon corre listed race e pode alcançar a vitória 400 do Capela 
 

 
Herói Fon busca sua quarta vitória clássica 
 

A grande atração da próxima quinta-feira em Porto Alegre é o Grande Prêmio 
Estado do Rio Grande do Sul (L). Originariamente é a principal corrida 
disputada em pista de grama no Cristal, mas este ano, em razão das reformas 
nas pistas do Cristal, foi programado para a areia e será disputado em 2.400 
metros. O principal candidato a vitória é o cinco anos Herói Fon (Public Purse e 
Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 



Stud Casablanca). Herói Fon reapareceu com um bom segundo lugar em prova 
de pesos especiais e mesmo não estando com o preparo ideal para enfrentar a 
distância deve fazer valer a sua maior categoria. Tem Hermínio Machado no  
preparo e será dirigido por M. B. Costa. Herói Fon tem em seu cartel 6 vitórias 
no Cristal sendo três na esfera clássica (GP Coronel Caminha, Clássico 
Revolução Farroupilha e Clássico Arthur Schiel). No campo reduzido da prova 
Lanx aparece como seu principal adversário, pois já provou que desenvolve o 
máximo em distâncias alentadas. Uncle Nell e Phinocchio completam o campo 
da listed race. 
 
Caso obtenha a vitória Herói Fon garantirá o triunfo de número 400 dos cavalos 
criados no Haras Capela de Santana. A vitória de número 399 foi obtida por 
Impostora em prova comum na Gávea.  
 

 
Grecco Sim é o representante do Casablanca no GP Princesa do Sul 
 

 
Grecco Sim estará presente a festa do Jockey Club de Pelotas 

 
Outra atração da semana no Rio Grande do Sul é a realização do tradicional 
GP Princesa do Sul no hipódromo da Tablada, em sua 77ª edição. A prova 
será disputada em 2.200 metros em pista de areia e pela primeira vez terá 
controle de dopagem. Nove competidores foram inscritos, com destaque para 
os cavalos Desejado Fighter e Ask Me Not. O Stud Casablanca, em parceria 
com o turfman Caio Vitória, estará representado pelo 6 anos Grecco Sim 
(Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação do Haras Capela de 



Santana). Multi-clássico no Cristal vinha correndo distâncias mais curtas e 
entra na pista como força intermediária. Completam o campo da prova Jogo do 
Bem, Caapuã (volou vencendo pesos especiais no Cristal), Kentucky Crown, 
Don Purse, Desejado Punk e Escrow (está sempre presente no final). 
 
No sábado o Jockey Club de Pelotas prestará homenagem ao Haras Capela de 
Santana no páreo inaugural do festival da Tablada. 
 
Tokay ficou fora da disputa do GP Artigas no Uruguai 
 
Após a disputa do Clássico Estensoro, em que assinalou seu terceiro recorde 
na antiga pista de areia do Cristal, o castanho Tokay, que defende os 
interesses do Stud Casablanca em parceria com Caio Vitória, sofreu 
contratempos que o alijaram da disputa do GP General Artigas em Maroñas. A 
viagem para o Rio de Janeiro por ocasião do GP Brasil também está 
descartada. Assim, a campanha deverá ser direcionada para o calendário 
clássico gaúcho do segundo semestre. 
 
Vingador Mascarado e Impossible nas provas comuns 
 
O quatro anos Vingador Mascarado (Stud Casablanca e Caio Vitória), que 
perdeu sua invencibilidade no Cristal em sua última atuação, volta a pista nesta 
quinta-feira em prova comum na distância de 1.600 metros. Terá como 
principais adversários Super Menor e Tavares Rico.  
 
Na Gávea a quatro anos Impossible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile 
King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), com três vitórias no Cristal e várias colocações clássicas faz sua 
estréia na Gávea forçando turma. Na mesma prova está inscrita Impostora, 
também de criação do Haras Capela de Santana. 
 

Casablanca & Cia a 3 triunfos clássicos da vitória nº 100 no Cristal 

Capela de Santana a 1 vitória da de nº 400 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Reprodução 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 2007 – Ganhadora 
no Cristal, prenhe de Poetisch (neste ano produziu um macho por Poetisch). 
Sua mãe foi a craque de sua geração no Cristal vencendo o GP Taça de Cristal 
(L). Com dois filhos corridos também é mãe de Hermano Lô, líder da sua 
geração, ganhador do GP Taça de Cristal (L) e com colocações em provas de 
Grupo 1 no Uruguai – R$ 4.000,00 



 
 
Treinamento 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Retornou ao Cristal e está sendo 
preparado por Hermínio Machado para reaparecer. - R$ 4.000,00.  
 
Impossible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 2009 – 3 vitórias 
no Cristal e sete colocações clássicas, inclusive 2º Cl. Domingos da Costa 
Lino, 3º GP Taça de Cristal (L), 4º GP Copa ABCPCC (G3). Irmã materna de 
quatro semiclássicos e do ganhador de prova black type na Gávea e Cristal, 
Caio de Naranjos. Venceu em sua última apresentação no Cristal e estréia esta 
semana na Gávea onde está alojada com Leo Cury – R$ 9.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 373 
Vitórias Clássicas – 100 (26,81%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 97 
 

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

 
14 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 399 
Vitórias Clássicas - 37 

 
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) 
Vice-Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2013) 

 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 
 
 
 
 



 


