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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 nas últimas semanas o Haras Capela de Santana 
ocupa a terceira colocação nas estatísticas de criadores do Cristal, atrás 
apenas dos gigantes Haras Santa Maria de Araras e Haras Ponta Porã. Entre 
os proprietários, o Stud Casablanca divide a terceira colocação, mas se fossem 
contadas as vitórias dos cavalos que correm em nome do Stud Casablanca e 
parcerias ou no nome de outros studs com a participação de Flávio Obino Filho 
na componência a coudelaria estaria em segundo lugar, uma vitória atrás do 
líder. 
 
Viento del Sur e Lô de Lorenzo chegam colocados em provas clássicas 
 
Viento del Sur, de propriedade do Stud Imortal Tricolor (Flávio Obino Filho e 
Ricardo Felizzola), finalizou na terceira colocação por ocasião da disputa do 
Clássico Brigada Militar na distância de 1.600 metros. A prova foi vencida com 
muita facilidade por Quick Heart. A nova apresentação de Viento del Sur será 
no Clássico José Pinheiro Borda (Encerramento) a ser disputado no dia 17 de 
dezembro, em 1.900 metros. Também participarão da prova clássica os quatro 
anos Kacique Fon e Karkaroff. A prova estrelar será disputada na mesma data 
em que os melhores jóqueis brasileiros em atuação no mundo estarão 
disputando um torneio na pista do Cristal (tour das estrelas). Lô de Lorenzo 
(Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca), por sua vez, foi o quinto colocado no 
Clássico Natal (1.600 metros) em sua primeira incursão clássica. Também 
deverá reaparecer no dia 17 de dezembro. 
 
Na semana que antecede o “tour de estrelas” apenas provas comuns 
 
O Jockey Club do Rio Grande do Sul não programou provas clássicas para a 
reunião do próximo dia 10 de dezembro. O Stud Casablanca & Cia. tem cinco 
inscrições e todas com chances de vitória. Os ganhadores clássicos Kung Fú 
Lô e Oahu correm provas comuns aparentemente na condição de favoritos. 
Oahu corre pela primeira vez em 1.200 metros e se não estranhar o ritmo da 
prova deverá obter a sua primeira vitória no Cristal. Kung Fú Lô pegou páreo 
bastante desfalcado e se não sentir os seus dodóis deve acumular nova vitória 
para o Haras Capela de Santana/Stud Casablanca. Kastafiore não cessa de 
progredir e mesmo respeitando as presenças de Nayong e da estreante Halle 

https://youtu.be/OPxEQji-n8c
https://youtu.be/sVByc5Y-JzQ
https://www.youtube.com/embed/r0PaCMCIi68?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/r0PaCMCIi68?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


deve chegar brigando pela vitória. La Maddalena já está madura na turma 
(finalizou em terceiro em suas duas apresentações), mas terá pela frente a 
estreante Cuore di Ragazza que é levada na certa. Finalmente, estréia a 
raçuda Luccellina (Siphon e Brisa) amparada por bons trabalhos. O cavalo 
Kabangu, de criação do Haras Capela de Santana, também estará presente na 
programação.  
 
Conheça o padrão Tokay de qualidade  
 



 



 
 
 
            

       



 
 
Da esquerda para a direita e de cima para baixo: 
1 – NN, m, em Flecha Azurra (Confidential Talk) 
2 – NN, m, em Fujyiama Lady (Roi Normand) 
3 – Obah, f, em Flying Bullet (Magical Mille) 
4 – Ombrelone, m, em Vitória Sagrada (Vício Sagrado) 
5 – NN, m, em Guria Mimada (Romarin) 
6 – Otokay, m, em Fantasma (Notation) 
7 – NN, f, em Doida Stella (Pátio de Naranjos) 
8 – NN, m, em Entrega Total (Amigoni) 
9 – NN, m, em Oprah (Jules) – sem registro fotográfico 
 
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 
sua última vitória foi no dia 21 de novembro passado 
(https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&contr
ols=1&output=embed&rel=0. Índice técnico “4” na Gávea. Égua completamente 
sã que poderá desenvolver campanha no Rio ou em hipódromos do interior 
antes de ser aproveitada na criação. Preço: R$ 3.500,00. 
 

https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


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 e inscrito 
esta semana. 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). Virgem é oferecida 
para a reprodução (ainda é atleta no Stud Book). 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 no Haras Capela de Santana. Preço: R$ 2.500,00. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 415 
Vitórias Clássicas – 106 (25,54%) 
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 – 425 
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 

 
 
 



 
 

 

 


