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Príncipe Vi vence eliminatória dos dois anos e vai disputar liderança da 
geração 
 
T. Trotta 

 
Príncipe Vi deixou excelente impressão em sua vitória 
 
Dez produtos de dois anos largaram para a disputa de eliminatória da idade na 
distância de 1.100 metros no Cristal. O favorito Falcão da Lagoa saltou na 
frente seguido pelo estreante El Thuran. Skipper era o terceiro com Príncipe Vi 
na oitava colocação. Na altura dos oitocentos metros finais Princípe Vi e Keep 
Away avançaram por fora e tomaram as terceira e quarta colocações. Na 
entrada da reta Príncipe Vi igualou a linha dos ponteiros e deu voz de prisão 
aos dois líderes. Keep Away avançou no mesmo ritmo de Príncipe Vi, mas teve 
que se contentar com a segunda colocação a dois corpos do vencedor. 



Príncipe Vi é um filho de Agnes Gold e Satwa Tune, por Green Tune, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. 
Hermínio Machado é o responsável pela preparação do alazão que foi montado 
por Éber Gomes. Mesmo atuando em pista aparentemente diversa da sua 
predileção, pois sua mãe é uma francesa da criação Aga Khan que somente 
corria na grama e em distâncias longas (foi segunda na sua estreia aos dois 
anos na milha e em pista de grama em Deauville), o filho de Agnes Gold deixou 
boa impressão e agora será preparado para correr a segunda prova da tríplice 
coroa juvenil, em maio, na distância de 1.380 metros. 
 
Assista a bonita vitória no replay https://youtu.be/SUpMWbe_NTI 
 
Com Príncipe Vi Haras Capela de Santana alcança a vitória 500 
 
Mesmo separados por 23 anos - o Stud Casablanca iniciou em 1998 – quinze 
dias após a coudelaria alcançar a sua vitória de número 500, o Haras Capela 
de Santana chega também a significativa marca de 500 vitórias como criador. 
 
O Haras Capela de Santana foi fundado em 1975 por Flavio Obino a partir da 
importação de éguas prenhes dos principais haras argentinos. Paralelamente, 
foram compradas potrancas em leilão de inéditos e éguas em treinamento para 
futuramente serem incorporadas ao estabelecimento criatório no então 4º 
distrito de São Sebastião do Cai (Capela de Santana). 
 
O primeiro produto nascido foi Run Horse, filho de Running Words e Ceres II, 
sendo o castanho Mister Yata (Yata Nahuel e Miss Inca) o responsável pela 
primeira vitória do Haras Capela de Santana como criador. O haras foi 
posteriormente transferido para Eldorado do Sul e por um breve período criou 
em regime de pensionato, sem nunca ter interrompido suas atividades. Em 
1998 a administração passou para Flávio Obino Filho que iniciou nova fase 
com a compra de área no município de Sentinela do Sul em 2004. 
 
Com Príncipe Vi o Haras Capela de Santana chega a sua vitória de número 
500 (68 clássicas) com destaque para os ganhadores de provas graduadas 
Yes Grêmio, Caio de Naranjos, Grecco Sim, Hastapopoulos, Hermano Lô, 
Kacique Fon, Mucho Fon, Nadador Lô e Olé Gremista. 
 
Nadador Lô está de volta ao Cristal 
 

https://youtu.be/SUpMWbe_NTI


 
Nadador Lô está de volta ao Cristal 
 
Depois de um merecido descanso de quatro meses no haras o craque Nadador 
Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) está de volta ao Cristal e inicia a 
sua preparação para reaparecer nas provas clássicas da programação gaúcha. 
Vencedor da tríplice coroa juvenil e de um total de nove provas clássicas 
deverá competir em provas na milha. 
 
Haras Capela de Santana divide liderança nas estatísticas de criadores no 
Cristal 
 
Com 17 vitórias o Haras Capela de Santana divide a primeira colocação nas 
estatísticas do Cristal com o Haras Ponta Porã, que o supera por prêmios 
ganhos, mas perde para o Capela no critério de aproveitamento. Nijú, Araras e 
Campestre aparecem nas colocações subsequentes. Entre os proprietários a 
liderança é do Stud Sion, seguido por Guilherme Vargas Dias e Stud 
Casablanca. 
 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 501 

Vitórias Clássicas – 142 (28,34%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 139 (record) 

  



Hexacampeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 
2002, 2006, 2017 e 2018) 

  
21 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 500 

Vitórias Clássicas - 68 
  
Tricampeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011, 2017 e 2018) 

Bicampeão da estatística de criadores da nova  
geração no Cristal (2011 e 2017) 

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

  
2 recordes na Gávea, 2 no Cristal e 1 em Campos 

  
  
  
  
  

  

 


