
Capela, Casablanca & Cia 
Informativo nº 101 

 
Leia nesta edição 
 
Kastafiore, Kruciatos e Kruela Kruel vencem no Cristal e Gávea 
Capela de Santana já figura na estatística de criadores do Cristal 
Viento del Sur e Lô de Lorenzo chegam colocados em provas clássicas 
Na semana que antecede o “tour de estrelas” apenas provas comuns 
Conheça o padrão Tokay de qualidade 
Stud Casablanca oferece animais para venda 
 
Kastafiore, Kruciatos e Kruela Kruel vencem na semana 
 

 
Kastafiore chega a sua terceira vitória no Cristal 

 

A Geração “K” do Haras Capela de Santana que já havia acumulado 4 vitórias 
no mês de novembro, abriu dezembro com mais dois triunfos. Kastafiore 
(Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) que vinha de boa atuação no 
Clássico Assembleia Legislativa venceu prova reservada para éguas de 4 anos 
até duas vitórias em grande estilo na última semana de novembro. Y. Toebe 
manteve a sua conduzida longe da luta travada pelas velocistas e quando 
exigiu sua montada ela decolou para vencer com boa folga . Preparo excelente 
de Hermínio Machado. Na semana passada foi a vez de Kruciatos repetir na 
turma de cima, de ponta a ponta, na condução de M. Boeira. Kruciatos é um 



filho de Vettori e Tropical Mountain, por Yagli, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Quattro Mori. Na Gávea Kruela Kruel também 
não teve dificuldades para vencer suas adversárias em prova disputada em 
pista de areia. Foi a sua terceira vitória, a segunda na Gávea.  É uma filha de 
Public Purse e Chelsea, por Hampstead, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca. No preparo Darci Mineto. Assista 
ao replay das provas. Kastafiore https://youtu.be/OPxEQji-n8c,, Kruciatos 
https://youtu.be/sVByc5Y-JzQ e Kruela Kruel 
https://www.youtube.com/embed/r0PaCMCIi68?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=
0. 
 
  

Capela de Santana já está entre os primeiros na estatística de criadores 
do Cristal 
 
Com as vitórias acumuladas na últimas semanas o Haras Capela de Santana 
ocupa  
 

 
Sentida a ausência da titular do Stud Quattro Mori na foto da vitória 
 

Nas provas comuns destaque para o reaparecimento do quatro anos Kruciatos. 
O alazão só esteve junto com seus adversários no partidor. Largou por fora, fez 
a partida, assumiu a liderança e depois foi apenas dosado por Marcos Boeira 
para chegar ao disco com cerca de seis corpos de vantagem sobre seus 
adversários. O tempo para os 1.200 metros foi de 1m16s5/10. Foi o batismo da 
farda do Stud Quattro Mori de Ana Lúcia Garbin e seus filhos Flávio Obino 
Neto, Lorenzo Garbin Obino e Vicente Garbin Obino. Kruciatos (Vettori e 
Tropical Mountain, por Yagli) foi criado pelo Haras Capela de Santana. Pela 
forma como venceu, Kruciatos vai a repetição na turma de cima. Nota 10 para 
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o preparo de Hermínio Machado que reapareceu Kruciatos na ponta dos 
cascos. Assista ao replay https://youtu.be/6f3pLMqTsZM 

 

Na Gávea a seis anos Imposible obteve a sua quinta vitória (3 no Cristal e 2 na 
Gávea). Venceu bonita prova na direção enérgica de H. Fernandes. Breno 
Piovezan é o responsável pelo preparo da filha de Mensageiro Alado e So 
Fever, de criação do Haras Capela de Santana. Imposible segue na Gávea e é 
oferecida para venda. É sempre bom lembrar que se trata de égua 
semiclássica, com 3º no GP Taça de Cristal (L) e 4º no GP Copa ABCPCC 
Regional (G3). Seu índice técnico é 5 para efeitos de enturmação. Assista ao 
replay 
https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&contr
ols=1&output=embed&rel=0 
 
Outra corrida em que a vitória foi colocada fora foi a de reaparecimento da 
ganhadora clássica em Cidade Jardim Oahu. Dada a partida o seu jóquei fez 
questão da ponta. No meio da curva Oahu tinha três corpos de vantagem sobre 
suas adversárias e quando se pensava que o jóquei daria uma “alça” para a 
filha de Quick Road ele fez exatamente o contrário e exigiu sua pilotada que 
entrou na reta com seis corpos de vantagem sobre suas adversárias. Mesmo 
tendo esta vantagem o jóquei não procurou pelo externo da raia (melhor 
caminho) e ao faltarem cem metros a imprudência pagou seu preço. A égua 
passou a pular no mesmo local e foi presa fácil para Kitiesch e Velvet Blue, 
tendo que se contentar com a terceira colocação. O tempo de 1m45s8/10 foi 
muito bom. Provavelmente a defensora dos interesses do Haras Louveira em 
parceria com o Stud Casablanca será inscrita para participar do Clássico 
Profissionais do Turfe no dia 10 de dezembro, em 1.600 metros. Assista ao 
replay https://youtu.be/sjTw0no9ZH4 

 
O potro Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) foi um bom terceiro lugar entre 
os potros de 3 anos com 1 vitória. O páreo foi vencido por Puyehoe. Assista ao 
replay https://youtu.be/yZZLWjBEZhI 

 
Viento del Sur tem novo desafio no Clássico Brigada Militar 
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Viento del Sul voltará a efrentar Nikolic e Sargento Mor no Brigada Militar 
 

O destaque da programação da próxima quinta-feira no Cristal é o Clássico 
Brigada Militar, em 1.600 metros, para produtos de três anos e mais idade. 
Quick Road que vem de escoltar Dá-Lhe Salvador no GP Presidente da 
República e vencer prova clássica em 1.200 metros tem um leve favoritismo, 
mas terá em Sargento Mor e Viento del Sur (propriedade do Stud Imortal 
Tricolor – Flávio Obino Filho e Ricardo Felizzola) inimigos de grande valor. O 
primeiro tenta seu batismo clássico e o segundo volta a disputar prova com o 
mesmo handicap de seus adversários. Completam o campo do clássico 
Khuraim (não cessa de progredir), Desejado Zuca, Nikolic (foi bastante 
prejudicado na última), Jonas Trick e Bellamy.  
 
Nas provas comuns Kastafiore e La Maddalena 
 
O Stud Casablanca & Cia. terá ainda duas competidoras em provas comuns na 
reunião do dia 26 de novembro. Kastafiore que vem de duas boas atuações na 
esfera clássica baixa para a turma, mas terá pela frente adversárias 
qualificadas como Buena Demais, Alta Performance e Hurricane Wild. Depois 
de uma excelente corrida na sua apresentação de estreia La Maddalena volta a 
pista em eliminatória dos 3 anos na distância de 1.200 metros. Rainha das 
Arábias é a favorita do páreo. 
 
Stud Casablanca oferece animais para venda 
 
Interessados poderão contatar respondendo o email de encaminhamento deste 
informativo 
 
Imposible – Filha de Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King. Égua de 
seis anos semiclássica com colocação em provas black type, inclusive grupo 
(3ª GP Taça de Cristal e 4ª GP Copa ABCPCC Regional). Tem três vitórias no 
Cristal e duas na Gávea (grama). Está alojada com B. Piovezan na Gávea e 
vem de vitória em sua última atuação no dia 21 de novembro passado. Índice 
técnico “5” na Gávea.  Preço: R$ 4.000,00. 



 
Kung Fú Lô - É um quatro anos, ganhador clássico, por Christine’s Outlaw e 
Yes Grêmio, por Exile King, criado pelo Haras Capela de Santana. Tem duas 
vitórias no Cristal, incluindo o Clássico Antônio Demarchi Chula (1.200), foi 2º 
no Clássico Inverno (1.200) e 3º no Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul 
– Criterium (1.600). Esteve na Gávea obtendo 4 colocações em pistas de 
grama e areia em 4 atuações e retornou ao Cristal com vistas as provas do 
calendário clássico, mas acabou sendo preterido por Kacique Fon e Karkaroff. 
Em sua última atuação foi terceiro em Pesos Especiais, perdendo para Save 
The Tiger e Colmar, chegando a frente, entre outros, de Bonce e Atuante. Pega 
o 4 anos sem vitória na Gávea e Cidade Jardim; e tem direito ao 4 anos até 2 
vitórias no Cristal. Está alojado com Hermínio Machado no Cristal. Preço: R$ 
5.000,00. 
 
Innamorata Mia - Égua semiclássica de seis anos, por Crimson Tide e 
Chelsea, por Hampstead, criada pelo Haras Capela de Santana. Tem duas 
vitórias no Cristal (grama e areia) e uma na Gávea (grama), tendo finalizado 
em 2º no Clássico Presidente Daniel Krieger (1.400 grama). Estava na Gávea, 
tendo em suas oito últimas atuações obtido seis colocações (quatro segundos 
e dois terceiros). Oferecida para a reprodução. É filha de Crimson Tide que já 
se destaca como excelente avô materno e sua mãe produziu 11 animais sendo 
6 semi clássicos. Linha materna do tradicional Haras São José e Expedictus. 
Está alojada com Hermínio Machado no Cristal. Preço: R$ 2.500,00. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 412 
Vitórias Clássicas – 106 (25,73%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 103 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários  no Cristal (2000, 2001, 

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 422 
Vitórias Clássicas - 40 

 
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 

 



 
 
 
 

 

 


