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Namable se despede das pistas com mais uma vitória clássica 
 

 
Namable, 12 vitórias, 4 clássicas, e dois recordes, agora a serviço do Haras Capela de 
Santana 
 
A prova principal da reunião turfística da última quinta feira no Cristal era o 
Clássico Lauro Schuck, reservado para éguas de três anos e mais idade na 
distância de 1.200 metros. Namable que vinha de duas vitórias clássicas em 
1.000 metros, uma sobre as fêmeas e a outra superando os machos, colocava 
em disputa o título de melhor velocista do Cristal. Dada a largada Namable e a 
até então invicta Xuva Prateada assumiram o comando das ações e por 700 
metros se alteraram na primeira colocação dando a impressão que travavam 
luta suicida. Life is Too Short vigiava as favoritas na terceira colocação, 
enquanto Jazz Fantasy era a sexta e Nayong corria no fundo do lote. Ao 
entrarem na reta final da nova pista do Cristal, Xuva Prateada deu por 
cumprida a sua missão e Namable, mesmo após o rigor da luta inicial, mostrou 
sobras aparando sempre à distância os ataques das adversárias. Jazz Fantasy 
foi a segunda colocada a um pouco menos de dois corpos em excelente 
apresentação, com Nayong, que confere sempre, na terceira colocação. A 
dupla Hermínio Machado e M. B. Souza esteve mais uma vez perfeita, 
colecionando mais um troféu clássico para suas galerias. Namable registrou o 



tempo de 1m13s6/10, a melhor marca registrada para a distância na raia 
externa, acrescentando mais um recorde na sua campanha. Assista a vitória 
https://youtu.be/8RjqPozq1GU. 
 
Jefferson Bernardes – Agência Preview 

 
 
Namable, mesmo no melhor momento de sua carreira, teve sua campanha de 
pistas encerrada por decisão dos proprietários Stud Casablanca e Caio Vitória 
e será levada, na próxima semana, para o Haras Capela de Santana onde será 

https://youtu.be/8RjqPozq1GU


coberta pelo pastor chefe Tokay. Esta foi a 12ª vitória de Namable (7 no Cristal 
e 5 na Gávea) e a 4ª na esfera clássica. A filha de Tiger Heart e Elfishness, por 
Blush Rambler, de criação do Haras Santarém, é a atual detentora do recorde 
dos 1.100 metros na pista de areia interna do Cristal e agora também dos 
1.200 metros na pista externa. 
 
Foi a 9ª vitória clássica do Stud Casablanca na temporada. 
 
Mucho Fon vence eliminatória dos dois anos 
 
Jefferson Bernardes – Agência Preview 



  
Mucho Fon, aos dois anos, obteve sua primeira vitória 
 
O aproveitamento do Stud Casablanca no dia 2 de junho foi de 100%. No páreo 
da nova geração a vitória foi de Mucho Fon, que defendeu o franco favoritismo 
do público apostador. Largando no fundo do lote veio aos poucos ganhando 
posições e depois de uma reta muito disputada com Fiel Depositário e Kilegal, 
cruzou o disco com vantagem de meia cabeça, no bom tempo de 1m14s para 
os 1.200 na pista externa de areia (4/10 do recorde de Namable). O ganhador é 
um filho de Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras 



Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Hermínio Machado e 
M. B. Souza estiveram mais uma vez na foto da vitória. Mucho Fon deverá 
reaparecer no GP Taça de Cristal (L), em 1.600 metros, na última semana de 
junho. Assista ao replay da prova https://youtu.be/e_i7NMzq2C4 
 
Karkaroff disputa Clássico Prefeito Municipal  
 
A principal atração da corrida da próxima quinta feira no Cristal é o Clássico 
Prefeito Municipal na distância de 1.600 metros em pista de areia. A prova é 
bastante equilibrada. Enyemah que secundou Kacique Fon em duas provas 
clássicas e depois enfrentou problemas com hemorragia e Blessed Of God que 
venceu o craque Nargis na preparatória da tríplice coroa e depois fracassou 
como favorito no GP Breno Caldas reaparecem e caso superem a inatividade 
deverão disputar a vitória. Khuraim que vem de vencer pesos especiais na 
distância e Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) que vinha de segundo em prova 
clássica e fracassou em pesos especiais são outros nomes de respeito. Join 
The Star, Machine Look, Cloudbuster, Castelbajac e Bicho Carpinteiro (filho de 
Grifinória Mind criada no Haras Capela de Santana) completam o campo da 
prova. 
 
Kastafiore corre prova de pesos especiais 
 
Outra prova que reúne cavalos de bom nível técnico é a de abertura da 
próxima reunião do Cristal. Kastafiore (Quatro Mares e Socialite, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Quattro Mori) que vem de um 
bom terceiro lugar na Taça Ladies Day entra em pista com boas chances de 
vitória, mas terá pela frente adversárias categorizadas como Jazz Fantasy que 
vem de secundar Namable em prova clássica e Cuore Di Ragazza que volta a 
distância em que produz melhor. Princess Kika retorna da Gávea com vitórias e 
também integra o rol das mais cotadas. As demais participantes são Viva 
República, Jovely, Jotape e First Night. 
 
Nova campanha de Eremildo 
 
Diretamente do Rio de Janeiro Eremildo avisa que no seu retorno a Porto 
Alegre iniciará uma campanha contrária à implantação da pista de grama na 
raia interna do Cristal. Segundo Eremildo grama é para pastar. Deve ser 
conhecimento de causa. Enquanto isto no Cristal a pergunta que não quer 
calar: qual a missão especial dada pelo Presidente ao fantasma que ronda a 
casa dos juízes de chegada?  
 
 
Serviços de Tokay são oferecidos para a estação de monta de 2016 
 
TOKAY macho castanho, 2009, Wild Event e Pupille, por Roi Normand 

Tri-Recordista dos 1.400 aos 2.100 metros 
9 vitórias sendo 5 clássicas 
Invicto em suas 5 atuações no Cristal  

https://youtu.be/e_i7NMzq2C4


Invicto em suas 4 primeiras apresentações na Gávea 
Ganhador clássico na areia e na grama dos 1.400 aos 2.100 metros 
Cavalo do ano no Cristal 2013/2014 
 

 

Turf Record 

Idade Atuações 1º 2º 3º 4º 5º 
3yo 09 (06) 04 (01) 01 (01) 01 (01) - 01 (01) 
4yo 08 (07) 05 (04) - - - 01 (01) 
Total 17 (13) 09 (05) 01 (01) 01 (01) - 02 (02) 
 
3yo 
 
1º - 3 anos s/vitória – 1.400m areia - Gávea – vencida por 12 ¼ corpos 
1º - 3 anos até 1 vitória – 1.500m areia – Gávea – vencida por 19 ¾ corpos 
1º - Pesos Especiais 3a+ - 1.400m areia – Gávea – vencida por 5 ¼ corpos 
1º - Prova Especial Gustavo P. Azevedo – 1.400m grama - Gávea – vencida por 1 ½ corpos 
2º - Clássico Eurico Solanes (L) – 1.400m grama – Gávea 
3º - Prova Especial Felício – 1.500m areia – Gávea  
 
4yo 
 
1º - Pesos Especiais 3a+ - 1.500m areia – Cristal – 1m30s (record) – vencida por 9 ¾ corpos 
1º - GP Presidente da República (L) – 1.609m areia – Cristal – 1m37s6/10 – vencida por ¾ 
corpo 
1º - Clássico Garve – 1.400m areia – Cristal – 1m22s7/10 (record) – vencida por 16 ¾ corpos 
1º - Clássico Cláudio Luiz Sperb – 1.609m areia – Cristal – vencida por 12 corpos 
1º - Clássico Estensoro – 2.100m areia – Cristal – 2m10s4/10 (record) – vencida por 15 corpos 
 
Suas vitórias foram obtidas por 93 corpos acumulados, o que representa uma média de 
10 ¼ corpos por vitória 
 
Linha Paterna 
 
Sei pai Wild Event venceu 10 provas nos Estados Unidos com US$ 937.274 em prêmios, 
incluindo o Early Times Turf Classic S. (G1), W.L.McKnight H. (G2), Arlington H. (G3), 
Keeneland Breeder’s Cup Mile S. (G3), River City H. (G3) e o Fourstardave H. (G3), 2º 
Gulfstream Park Breeder’s Cup H. (G1). Na reprodução é tricampeão do Troféu Mossoró de 
melhor garanhão do país, sendo pai de 20 ganhadores de G1: Fluke (USA), Double Trouble 



(USA), Eu Também (Argentina), Fiesta Napkin (Porto Rico), Brujo de Olleros (Uruguai), Sing-A-
Song (Uruguai) e no Brasil de Poker Face, Smile Jenny, Sorrentino, Que Fuerza, Talenta, 
Tonemaí, Olympic Message, Hunka Hunka, Old Tune, Cruiseliner, Double Care, Diesmal, 
Daniel Boone e Daffy Girl. 

Seus filhos estão entrando agora na reprodução e os primeiros resultados são 
excelentes. Capitano Corelli com produção muito reduzida, é pai de dois champions na sua 
primeira geração uruguaia (Santa Guapa e Mi Sentinela). Fluke já tem filho ganhador clássico 
na Gávea em sua única geração (No No Caroline). Poker Face, Tonemaí, Brujo de Olleros 
(Uruguai), Sanduka e agora Tokay são as próximas atrações. 

Linha Materna 

Tokay descende de uma das principais linhas maternas do Haras Santa Maria de Araras. Sua 
3ª mãe é a super craque Rasharkin (Vacilante II) campeã 3 anos brasileira ao vencer no 
mesmo ano os GP’s Diana (G1) de Cidade Jardim e Gávea. Rasharkin é irmã inteira de 
Ardashir também ganhadora do GP Diana (G1). A 2ª mãe de Tokay é Eternitá (Ghadeer), a 
melhor filha de Rasharkin, e que venceu o Henrique Possolo (G1), foi 2ª no GP Zélia P. de 
Castro (G1) e 3ª no GP Diana (G1). Eternitá produziu, além de Pupille (mãe de Tokay), os 
groupe winners Millénaire, Top Note, Vallin e o ganhador clássico no Brasil e Argentina Kip 
Keyno. 

Alojado no Haras Capela de Santana em Sentinela do Sul (100 km de Porto 
Alegre em direção a Pelotas e Bagé) 

Sua primeira geração, composta de oito produtos, é excelente. Para 2016 são 
12 as éguas prenhes. A expectativa para a atual temporada é de que cubra 
aproximadamente 20 matrizes. 

Interessados na utilização do garanhão na temporada 2016 poderão contatar 
pelo email tokay@obinoadvogados.com.br 

Promoção vale um moletom do Casablanca 
 
Os leitores do Informativo Capela Casablanca poderão concorrer a um 
moletom. Dê o seu palpite respondendo a mensagem de encaminhamento 
deste informativo. Com quantas vitórias o Stud Casablanca e Cia atingirá o 
número de vitórias do Haras Capela de Santana? Os palpites serão recebidos 
até o dia 24 de junho. Boa sorte. 
 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 427 
Vitórias Clássicas – 114 (26,70%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 111 

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

2002 e 2006) 
 

mailto:tokay@obinoadvogados.com.br


17 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 432 
Vitórias Clássicas - 43 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


