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Leia nesta edição 
  
Ainda há tempo para inscrições para o concurso “Torcida Casablanca” 
que distribuirá R$ 1.000,00 em prêmios 
Mucho Fon coloca em jogo liderança da Geração de 3 anos no Cristal 
Primeira prova para a Geração de 2014 é atração na corrida de quinta feira 
Depends On Me faz boa estreia no Clássico Fernando Felix de Carvalho 

Faltam 5 para o recorde gaúcho de vitórias clássicas 
  
Ainda há tempo para inscrições para o torneio “Torcida Casablanca” que 
distribuirá R$ 1.000,00 em prêmios 
  
As corridas da semana passada já valeram para o torneio “Torcida 
Casablanca”, mas novas inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de fevereiro. 
Não perca tempo porque os pontos obtidos por cavalos indicados antes da 
inscrição não serão computados. Lembramos que apenas os leitores do 
Informativo Capela, Casablanca & Cia podem participar. Cada leitor montará a 
sua coudelaria composta de sete animais. No final do semestre o leitor que 
fizer mais pontos será o vencedor. O primeiro ganhará R$ 700,00, o 2º R$ 
200,00 e o 3º R$ 100,00. Em caso de empates os prêmios serão somados e 
divididos. 
  
Fica estabelecida a seguinte pontuação: 
  
 1º 2º 3º 4º 5º 

Black type 15 08 06 04 03 
Clássico 08 05 03 02 01 

Pesos Especiais 04 03 02 01   
Comum e Claiming 03 02 01     

  
  
Somente serão válidas as provas realizadas em hipódromos "A" e "B" 
  
O leitor deverá encaminhar a relação de animais escolhidos, com seu nome e 
apelido que aparecerá no concurso, até o dia 15 de fevereiro, através do 
endereço eletrônico de envio deste informativo. Os pontos valem a partir de 1º 
de janeiro e só serão computados com a definição dos componentes da 
coudelaria (pontos obtidos antes da definição não serão considerados). As 
coudelarias somente serão divulgadas ao público após o dia 15 de fevereiro. 
  
Os animais serão distribuídos em 5 grupos: elementos clássicos, cinco anos, 
quatro anos, três anos e dois anos. A coudelaria deverá ser formada por três 
produtos de dois anos e um cavalo de cada um dos outros grupos. Na hipótese 



de cavalo negociado as atuações posteriores serão consideradas para efeitos 
de pontuação. 
  
Seguem os grupos e os cavalos que integram o plantel do Stud Casablanca 
para efeitos do Torneio 
  
Elementos Clássicos 
  
Oahu, Depends On Me e Mucho Fon 
  
5 anos 
  
Kastafiore, King Vi e Kruela Kruel 
  
4 anos 
  
Lestrange, Lô de Lorenzo e Luccellina 
  
3 anos 
  
Madiba Sim, Malacostumbrada, Menina Má, Mes Que Un Club, Minha 
Madonna, Mister Vi e Misterioso Lô 
  
2 anos 
  
Na Arena, Nagini, Nadador Lô, Negro Vi, Nemnem, Nenhumdenós, Néspera, 
Neto Flavio, Nimbus Casablanca e Nuraghi 
  
Nesta semana participam das corridas do Cristal Kastafiore, Mucho Fon, 
Misterioso Lô e Nadador Lô 
  
A organização informa que Kruela Kruel e Mister Vi estão em repouso no haras 
e retornarão ao Cristal ainda no mês de janeiro. Lestrange prosseguirá 
campanha na Gávea. Menina Má, Minha Madonna, Malacostumbrada e Mes 
Que Un Club estão em fase final de preparação para estrear. 
 
Confira a pontuação (oito primeiros) após a primeira semana: 
 

1º Batata 02 
 Kojak 02 
3º Conde Tokay 01 
 Gain’n Bright 01 
 Grêmio Mania 01 
 Nearco 01 
 Petulante 01 
 Xangri-Lá 01 

 
  
Mucho Fon coloca em jogo liderança da Geração de 3 anos no Cristal 
  



 
Mucho Fon disputa como favorito o Clássico Presidente Raul Bastian 
  
A principal atração da corrida desta semana no Hipódromo do Cristal é o 
Clássico Presidente Raul Bastian, para produtos de 3 anos, em 1.600 metros 
pista de areia. A prova é o trial do GP Breno Caldas (primeira prova da tríplice 
coroa gaúcha) que será disputado no mês de fevereiro. O castanho Mucho Fon 
(Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca), vencedor do GP Presidente da 
República (L) e que vem de triunfar entre os produtos de três anos no Clássico 
Natal entra em pisa como favorito. Como participam da prova vários potros em 
evolução a indicação para o segundo lugar é bastante equilibrada com leve 
destaque para Vangelis, Joe Andretti que na última correu abaixo do seu 
potencial, e Granadier de boa estreia no Cristal. Misterioso Lô (Nedawi e 
Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casblanca) reforça o número de seu companheiro Mucho Fon. 
Completam o campo da prova Empowered, Índio Choctaw (venceu na estreia), 
Xaveco Corunilha (é o o veloz do páreo), Secretário e For Them.  
 
  
Primeira prova para a Geração de 2014 é atração na corrida de quinta feira 
 
Outra atração da próxima corrida em Porto Alegre é a primeira prova reunindo 
produtos da geração de 2014 no Cristal. Foram anotados sete integrantes da 
nova geração. O representante do Stud Casablanca será Nadador Lô que 
integra a última geração do reprodutor Crimson Tide. Sua mãe é a Champion 
no Cristal Yes Grêmio (Exile King), ganhadora do GP Taça de Cristal. Desta 



forma é um irmão inteiro do também campeão da Taça de Cristal Hermano Lô 
que coincidentemente ganhou o primeiro cotejo para potros inéditos no Cristal 
na sua geração. Os demais participantes são Dom Paschoal (Crafty C.T.), 
Anunnaki (Public Purse), Esmeraldino (Mastro Lorenzo), Classic Night 
(Inexplicable), Equestria (Thompson Rouge) e Dolce D’Anafer (Union Avenue). 
M.B. Souza e Hermínio Machado são os responsáveis pelo preparo de 
Nadador Lô. 
 
Depends On Me faz boa estreia no Clássico Fernando Felix de Carvalho 
 

 
Depends On Me deixou ótima impressão na estréia 
 
Foi muito boa a impressão deixada por Depends On Me em sua corrida de 
estreia no Cristal, por ocasião da disputa do Clássico Fernando Felix de 
Carvalho em 1.200 metros. A filha de Siphon que defende os interesses do 
Stud Casablanca e de Caio Zogbi Vitória correu com a farda do patrono da 
prova e dada a largada foi exigida por seu jóquei chegando a tirar mais de 
cinco corpos sobre as demais competidoras, todas muito velozes. Na curva ela 
foi novamente convidada por seu jóquei imprimindo um ritmo alucinante, 
mantendo a diferença sobre a segunda colocada. Entrou na reta com folga, 
mas deixou o externo da pista para o avanço das suas principais adversárias 
que a ultrapassaram nos últimos duzentos metros. A vitória foi de 
Colecionadora com Desejada Printemps na dupla. Depends On Me foi apenas 
a quinta a mais de dois corpos da ganhadora. Fica a expectativa de que corrida 
com mais calma dará muitas alegrias aos seus proprietários. 
 
No Clássico Abertura da Temporada Clássica Lô de Lorenzo comprou briga 
com Chimarruts e ficou fora do placar. Madiba Sim na Gávea e Lestrange no 
Cristal também finalizaram descolocadas. Muito bom foi o retorno de Luccellina 
que superou os meses de inatividade e perdeu por toque de focinho. Nesta 



semana Kastafiore corre forte prova contra os machos em seu reaparecimento 
no Cristal. 
 
 

 
Luccellina deixou ótima impressão em seu reaparecimento 
 
  

Faltam 5 para o recorde gaúcho de vitórias clássicas 
  
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 439 

Vitórias Clássicas – 120 (27,33%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 117 

122 
  

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

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 441 



Vitórias Clássicas - 46 
  

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, 1 no Cristal e 1 em Campos 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

Oahu reaparece no Clássico Presidente Getúlio Vargas 
Mucho Fon tem atuação apagada do Clássico Tribunal de Justiça do 
Estado 
Potros da Geração “N” em preparativos para a temporada 2017 
 



 
Oahu, campeã do GP Diana, volta a pista nesta quinta feira 
 
O Clássico Presidente Getúlio Vargas, para éguas de 3 anos e mais idade, em 
1.600 metros, é a principal atração da reunião de quinta feira no Cristal. Oahu 
(Quick Road e Aplle Gum, por Southern Halo, de criação do Haras 
Pirassununga e propriedade do Stud Casablanca em parceria com o Haras 
Louveira) reaparece depois de ter atuado no GP Luiz Fernando Cirne Lima 
quando foi acometida de hemorragia e terminou descolocada. Na prova de 
quinta, medicada de lasix, Oahu busca retomar a liderança do naipe feminino 
no Rio Grande do Sul. A favorita da prova deverá ser Desejada Naka que vem 
de triunfo clássico em sua segunda apresentação no Cristal. A vencedora do 
GP Taça de Cristal Linda Ude parece que recuperou a sua melhor forma e 
mesmo em distância adversa pode fazer um laço a laço. Outro nome a ser 
respeitado é o de Xamba Danz, mais uma égua espontânea e de categoria. 



Como as quatro mais indicadas têm como característica correr nas primeiras 
posições cresce a chance de Flight At Night, também medicada de lasix, que 
pode agradecer o ritmo inicial violento da prova para vencer nos metros finais. 
Completam o campo da prova Entre Beijos, Garota Sarada, Red Driver, First 
Night e Kitiesh. 
 
Mucho Fon tem atuação apagada do Clássico Tribunal de Justiça do 
Estado 
 

 
Mucho Fon não foi o mesmo no Clássico Tribunal de Justiça 
 
O veterano Qua Qua Qua, no alto de seus oito anos, venceu o Clássico 
Tribunal de Justiça na distância de 1.600 metros. O ganhador do GP 
Presidente da República Mucho Fon, que alinhou como favorito, não passou de 
um apagado quarto lugar. Dada a partida Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por 
Jules, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 



Casablanca), fazendo o papel de faixa, assumiu o comando da prova e abriu 
boa margem sobre os demais participantes. Mucho Fon, por sua vez, correndo 
fora de suas características já acionava em segundo lugar a frente dos 
espontâneos Rei do Sul, Best Magic e Qua Qua Qua. Na curva, quando se 
esperava o aumento da aceleração de Mucho Fon ele começou a retroceder e 
chegou a ficar em penúltimo lugar. Lá na frente Rei do Sul deu por cumprida a 
sua missão e Best Magic acionou para ultrapassar Lô de Lorenzo. Deu fila de 
vitória, mas não suportou a estocada final de Qua qua Qua. Joe Andretti foi um 
bom terceiro lugar a frente de Mucho Fon que completou a quadrifeta. O tempo 
foi de 1m42s8/10, bem inferior ao registrado por Mucho Fon no GP Presidnete 
da República. O filho de Bold Star e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca deve voltar a 
competir no encerramento da temporada de 2016 no Cristal, por ocasião da 
disputa do Clássico Natal.  
 
Potros da Geração “N” em preparativos para a temporada 2017 
 
Com as chegadas de Na Arena (Christine’s Outlaw e Huellas de Arena, por 
Arambaré), Nagini (Nedawi e Oprah, por Jules) e Néspera (Poetisch e Ki 
Mensageira, por Mensageiro Alado) os dez potros do Haras Capela de 
Santana/Stud Casablanca inscritos na tríplice coroa juvenil já estão no Cristal. 
Eles se somam a Nadador Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King), 
Neto Flávio (Public Purse e Brisa, por Fast Gold), Negro Vi (Mensageiro Alado 
e Flying Bullet, por Mensageiro Alado), Nemnem (Poetisch e Fantasma, por 
Notation), Nuraghi (Public Purse e Nhaçanã, por Clackson), Nimbus 
Casablanca (Public Purse e Tropical Mountain, por Yagli) e Nenhumdenós 
(Silent Times e Flecha Azurra, por Confidential Talk). Nadador Lô, Nuraghi e 
Nenhumdenós são os mais adiantados e já poderão aparecer nos primeiros 
páreos da geração no mês de janeiro. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 437 
Vitórias Clássicas – 118 (27,00%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 115 

122 
 

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

 
20 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 440 
Vitórias Clássicas - 45 

 



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, 1 no Cristal e 1 em Campos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


