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Kastafiore vence prova de pesos especiais 
 

 
Kastafiore alcançou seu quinto triunfo 
 
Apagando por completo a sua última exibição e correndo no mesmo padrão de 
suas atuações anteriores onde disputou a vitória até os metros finais com as 



melhores velocistas do meio, Kastafiore, agora aliviada no handicap, venceu 
com autoridade prova de pesos especiais disputada na última sexta feira no 
Cristal. Dada a largada, a estreante Juju Cathy foi a primeira a aparecer 
seguida por Que Fresca e a favorita Linda Ude. Kastafiore corria em quinto e 
Zayana no fundo do lote. Na curva, Kastafiore, em ritmo de cânter, foi 
ganhando posições e entrou na reta final dando voz de prisão a Que Fresca. 
Da retaguarda Linda Ude e Zayana tentaram uma aproximação, mas Kastafiore 
vinha firme e chegou ao disco com 4 corpos de vantagem sobre Que Fresca 
que sustentou a segunda colocação. L. Souza merece nota dez pela calma e o 
excelente cálculo de percurso. Hermínio Machado apresentou a castanha 
tinindo. A ganhadora é uma cinco anos, filha de Quatro Mares e Socialite, por 
Choctaw Ridge, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca. Chega assim a sua quinta vitória no Cristal, sendo a segunda em 
prova de pesos especiais. Assista ao replay da vitória 
https://youtu.be/QaNA6Jao-7A 
 
Oahu tem campanha encerrada e servirá no Haras Capela de Santana 
 

https://youtu.be/QaNA6Jao-7A


 
Melhor égua em atuação no Cristal, Oahu tem sua campanha de pistas encerrada 
 
Melhor égua em atuação no Cristal a alazã Oahu teve a sua campanha de 
pistas encerrada. A filha de Quick Road, após sua fácil vitória no Clássico 
Getúlio Vargas por mais de oito corpos, quando atravessava o seu melhor 
momento técnico, sofreu um acidente na cocheira e mesmo submetida a 
tratamento não se recuperou a tempo de estar em forma para a disputa do GP 
Diana, quando tentaria o bi-campeonato. Seus interessados optaram pelo 
encerramento da campanha e a descendente de Apple Gum (Southern Halo) 
agora servirá na reprodução no Haras Capela de Santana e provavelmente 
será coberta por Drosselmeyer nesta temporada. 
 
Criada no Haras Pirassununga, Oahu obteve oito vitórias (seis no Cristal e 
duas em Cidade Jardim), sendo seis (cinco no Cristal e uma em Cidade 



Jardim) na esfera clássica (GP Diana/L, Clássico Paulo José da Costal/L, 
Clássico Tribunal Federal Regional da 4ª Região, Clássico Presidente Getúlio 
Vargas, Clássico Duque de Caxias e Clássico Presidente Olinto Borba Streb). 
A alazã é a atual recordista dos 2.000 metros no Cristal com o tempo de 2m10s 
registrado quando da sua vitória no Clássico Duque de Caxias, quando 
superou seu próprio recorde anteriormente estabelecido no GP Diana. 
Relembre a vitória de Oahu no GP Diana 2016  https://youtu.be/i8yPg8hWEWg 
 
Lô de Lorenzo corre pesos especiais nesta semana 
 
Uma das atrações técnicas da corrida da próxima sexta feira no Cristal é uma 
prova de pesos especiais reunindo produtos de 4 anos e mais idade, em 1.300 
metros. O páreo reúne cavalos do primeiro time do Cristal como Tenossuh e 
Best Magic. Quem também retorna a Porto Alegre após disputar em outubro o 
GP Presidente da República é Juca Bold, que tem cinco vitórias na Gávea e 
passa a defender os interesses do líder entre os proprietários Helio Santos da 
Frota. Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) vem de um bom segundo lugar 
e pode surpreender os favoritos. Completam o campo da prova Blessed Of God 
(vai melhorar e reforça a parelha 1), Cloudbuster, Le Loup Méchant, Kempes, 
Turupi e Los Panchos. Relembre a última atuação de Lô de Lorenzo 
https://youtu.be/Nzd1TZKyMHg 
 
Nuraghi estreia em eliminatória dos dois anos 
 
Nuraghi (Public Purse e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) é o segundo potro da nova 
geração (2014) do Capela a estrear no Cristal. Está bem preparado, mas 
enfrentará potros bem mais maduros neste seu primeiro compromisso. É 
levado com esperanças e se trata de um irmão materno de três ganhadores 
clássicos: Honfleur (Ibero – primeira líder da sua geração), Iabud (Dubai Dust) 
e Karkaroff (Silent Times). Terá como adversários Amigo Purse, Public Job 
(vem de segundo), Onix Negro, Tecno Forte (é o mais maduro), Tio Negro 
(falam maravilhas e a estreia não valeu), Nosso Furacão, King Celeste, Jamarú 
(dos mais visados), Formaggio (raçudo) e Mr. Martini. 
 
Haras Capela de Santana segue na liderança da estatística de criadores 
por soma ganha 
 
O Haras Capela de Santana segue na liderança da estatística de criadores por 
soma ganha. Por vitórias é o segundo colocado (11), três atrás do Haras 
Maluga. Entre os proprietários o Stud Casablanca é o vice líder por prêmios e o 
terceiro por vitórias (11). Hélio Frota lidera pelos dois critérios. 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
        
Confira a classificação 
 
1903 42 
Turfeonline 42        

https://youtu.be/i8yPg8hWEWg
https://youtu.be/Nzd1TZKyMHg


Alex 33 
Kacique 33 
Gordo 32 
Cervejeiro 30 
Conde Tokay 24 
Gremio Mania 24 
Petulante 24 
Xangri-Lá 24 
Batata 23 
Hermano 23 
Suleyman 23 
Svogliato 23 
Gain'n Bright 22 
Kojak 21 
Airton 11 
Nearco 3 
Lipp 2 
Série B 2 

 
 
Éguas oferecidas para treinamento e reprodução 
 
Kruela Kruel – 5 anos, filha de Public Purse e Chelsea, por Hampstead, três 
vitórias (2 na Gávea e 1 no Cristal), 2º no Cl. José Herculano Machado 
(Criterium de Potrancas), 3º Cl. João Matas Soles (2ª prova da tríplice coroa 
juvenil) e 4º no Clássico Público Turfista (Seleção de Potrancas). Está em 
recuperação no haras de problemas físicos (não apresenta nenhuma fratura – 
radiografias à disposição). Poderá ser utilizada diretamente na reprodução 
(direito a uma cobertura do garanhão Tokay). É irmã materna dos 
semiclássicos Braga (Ski Champ), Kimorena (Ibero), Lady Corredora (Chico 
Corredor), Furacão Lô (Mensageiro Alado) e Innamorata Mia (Crimson Tide). 
Sua mãe, criada no Haras São José e Expedictus, descende de La Grisette (2ª 
mãe) assim como Thessalie, Etoile Blanc, Kraps, Danzette, Ohio e Parisienne. 
Valor: R$ 3.000,00. Peso em corrida: 440 kg 
 
La Maddalena – 4 anos, filha de Mensageiro Alado e Vitória Sagrada, por Vício 
Sagrado, ganhadora no Cristal. Sua mãe foi a primeira líder da sua geração no 
Cristal vencendo duas provas clássicas e exportada para o Uruguai foi líder 
estre as velocistas em Maroñas vencendo duas provas estrelares. Está em 
recuperação no haras e poderá ser utilizada diretamente na reprodução (direito 
a uma cobertura do garanhão Tokay). Valor: R$ 2.500,00. Peso em corrida: 
440 kg 
 

Faltam 2 para o recorde gaúcho de vitórias clássicas 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 444 



Vitórias Clássicas – 123 (27,70%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 120 

122 
  

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

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 446 

Vitórias Clássicas - 49 
  

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 
  
  
  
  
  

  

  

 


