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Leia nesta edição 
 
Kruela Kruel vence eliminatória dos dois anos e conquista vitória 400 do Capela 
Herói Fon perde listed race no fotochart 
Vingador Mascarado vence mais uma e está pronto para o Clássico Lauro Schuck 
Katowice já está na raia do Cristal 
Faltam 3 vitórias para a clássica de nº 100 no Cristal 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 

 
Kruela Kruel vence eliminatória dos dois anos e conquista vitória 400 do 
Capela 
 

 
Vitória 400 do Haras Capela de Santana foi conquistada por Kruela Kruel 

 
Ainda verde Kruela Kruel correu como estreante a primeira etapa da tríplice 
coroa de potrancas – Clássico Armando Hofmeister - finalizando descolocada. 
Passado três semanas retornou em páreo de turma e obteve firme vitória na 
distância de 1.100 metros em pista de areia. Preparada por Hermínio Machado 
e conduzida por M. B. Costa, chegou ao disco com dois corpos de vantagem 
sobre She’s a Lady no tempo de 1m9s7/10. A ganhadora é uma castanha de 
dois anos filha Public Purse e Chelsea, por Hampstead, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. A promissora potranca 
obteve a vitória de número 400 do haras hoje localizado em Sentinela do Sul. 
 
Kruela Kruel está inscrita no Clássico Domingos da Costa Lino, principal 
atração desta semana no Cristal, mas terá declarado o seu forfait. Sua 



campanha será direcionada para a segunda prova da tríplice coroa a ser 
disputada em 1.600 metros no final do mês de maio. 
 
Herói Fon perde listed race no fotochart 
 

 
Phinocchio reacionou e superou Herói Fon 

 

O ganhador clássico Herói Fon entrou na raia como franco favorito (pule de 
devolução) para a disputa do GP Estado do Rio Grande do Sul (L), prova 
disputada em 2.400 metros no Cristal. Mesmo dando vantagem na partida 
poucos imaginavam que o filho de Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca 
pudesse encontrar dificuldades para sobrepujar os seus adversários. O três 
anos Phinochio, aliviado no peso, tomou a dianteira e endureceu a parada. No 
início da reta oposta Herói Fon se colocou do lado do adversário e deu a 
impressão que passaria sem luta. Phinochio, contudo, resistiu e os dois 
corredores protagonizaram uma linda reta final. Nos duzentos finais Herói Fon 
passou e parecia que dobraria o adversário que reacionou e chegou ao disco 
com diferença de focinho sobre o grande favorito. O jóquei M. B. Costa acionou 
a Comissão de Corridas, mas o páreo foi confirmado na ordem de chegada. O 
tempo para os 2.400 metros foi de 2m45s70. Herói Fon deverá participar do 
Clássico Lauro Schuck, em 1.600 metros, no feriado de 1º de maio. 
 
Vingador Mascarado vence mais uma e está pronto para o Clássico Lauro 
Schuck 
 



 
Vingador Mascarado, ganhador clássico na Gávea, fará sua primeira incursão na esfera nobre 
do JCRGS 

 
O quatro anos Vingador Mascarado, de propriedade do Stud Casablanca em 
parceria com Caio Zogbi Vitória, obteve a sua terceira vitória no Cristal em sua 
quarta apresentação e ficou pronto para a disputa do Clássico Lauro Schuck 
(1.600 metros) quando correrá em parelha com Herói Fon. O triunfo foi obtido 
na distância da prova clássica e foi valorizado pela grande atuação do segundo 
colocado Tavares Rico. Na condução de M. B. Costa e no preparo de Hermínio 
Machado Vingador Mascarado registrou 1m45s para a distância. 
 
Na Gávea, a quatro anos Imposible (Mensageiro Alado), de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca fez boa estréia 
finalizando em quarto lugar forçando turma. Em seu retorno deverá deixar a 
turma de perdedores na Gávea. Imposible têm três vitórias no Cristal e várias 
colocações clássicas. 
 
Grecco Sim (Christine’s Outlaw), por sua vez, participou ativamente do GP 
Princesa do Sul, liderando o clássico até a entrada da reta, finalizando 
descolocado. Já retornou ao Cristal e em brevê deverá ser inscrito. 
 

 
Katowice já está na raia do Cristal  
 
O quatro anos Katowice (Hibernian Rapsody), de criação do Haras São Quirino 
em parceria com Arthur Mendes, e propriedade do Stud Casablanca/Caio 
Vitória, que sofreu séria lesão de tendão no ano passado após vencer o 



Clássico Ministro da Agricultura, retornou de temporada de repouso no Haras 
Capela de Santana e já está em treinamento no Cristal. É um dos três cavalos 
do Stud Casablanca & Cia. com preparação voltada para a disputa do GP 
Protetora do Turfe (G3). Os outros dois são Tokay (ainda não se recuperou do 
contratempo sofrido após a disputa do Clássico Garve) e Viento Del Sur em 
preparação com Renato Lopes no Rio de Janeiro para o Clássico Delegações 
Turfísticas na semana do GP Brasil. 
 

Casablanca & Cia a 3 triunfos clássicos da vitória nº 100 no Cristal 

 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Reprodução 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 2007 – Ganhadora 
no Cristal, prenhe de Poetisch (neste ano produziu um macho por Poetisch). 
Sua mãe foi a craque de sua geração no Cristal vencendo o GP Taça de Cristal 
(L). Com dois filhos corridos também é mãe de Hermano Lô, líder da sua 
geração, ganhador do GP Taça de Cristal (L) e com colocações em provas de 
Grupo 1 no Uruguai – R$ 4.000,00 
 
 
Treinamento 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Retornou ao Cristal e está sendo 
preparado por Hermínio Machado para reaparecer. - R$ 4.000,00.  
 
Impossible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 2009 – 3 vitórias 
no Cristal e sete colocações clássicas, inclusive 2º Cl. Domingos da Costa 
Lino, 3º GP Taça de Cristal (L), 4º GP Copa ABCPCC (G3). Irmã materna de 
quatro semiclássicos e do ganhador de prova black type na Gávea e Cristal, 
Caio de Naranjos. Foi quarta colocada na ligação em sua corrida de estréia na 
Gávea onde está alojada com Leo Cury – R$ 9.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 375 
Vitórias Clássicas – 100 (26,66%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 97 
 

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

 



14 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 400 
Vitórias Clássicas - 37 

 
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 

 
 
 
 
 
 


