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Kruela Kruel é duas vezes 400 
 

 
Kruela Kruel conquista vitória 400 do Stud Casablanca 
 

Em abril de 2014 a castanha escura Kruela Kruel (Public Purse e Chelsea, por 
Hampstead, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) foi responsável pela vitória de número 400 do Haras Capela de 
Santana. No último domingo mostrou que vitória “400” é com ela mesmo. 
Pisando pela primeira vez na pista de areia da Gávea não tomou conhecimento 
dos machos e venceu por cerca de cinco corpos prova disputada na distância 
de 1.300 metros em pista de areia, obtendo a vitória de número 400 do Stud 
Casablanca & Cia. Darci Mineto é o treinador responsável pelo preparo da 
vencedora e Marcelo Gonçalves esteve perfeito no dorso da filha de Public 
Purse. A tendência agora é que sua campanha seja redirecionada para a pista 
de areia. 
 

Kacique Fon busca reabilitação no “Comparação de Gerações” 
 



 
Kacique Fon, que venceu o GP Coronel Caminha, busca reabilitação no “Comparação” 

 

O destaque da programação da próxima quinta-feira no Hipódromo do Cristal é 
o Clássico Almirante Marquês de Tamandaré, o Comparação de Gerações, na 
distância de 1.900 metros em pista de areia. O campo da prova é bastante 
equilibrado. Entre os mais velhos o destaque é Best Magic, ganhador da milha 
do GP Presidente da República e o provável cavalo do ano na temporada 
2014/2015 no Cristal. Sargento Mor, também de 4 anos, e que transformou 
suas últimas cinco atuações em vitória, busca seu batismo clássico. Entre os 
potros de três anos os destaques são Kacique Fon, Rei do Tango e Xá das 
Cinco. Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) volta a distância e pista 
da sua maior vitória - GP Coronel Caminha (segunda prova da tríplice coroa 
gaúcha) - e busca reabilitação após o seu fracasso no GP Derby 
Riograndense, quando atuou como grande favorito. M.B. Souza será o jóquei 
do pupilo de Hermínio Machado. Já Rei do Tango busca reeditar sua brilhante 
atuação no Derby quando foi o segundo colocado. Bernardo Pinheiro vem do 
Rio de Janeiro para conduzir o defensor do Stud Duplo Ouro. Xá das Cinco é 
outro que busca reeditar suas melhores performances. Completam o campo da 
prova Bellamy, Ukrainian Times, Desejado Prospector e Billy Hunter.  
 
O Clássico Almirante Marquês de Tamandaré já foi vencido em três 
oportunidades pelo Stud Casablanca & Cia. quando se destinava a velocistas. 
As vitórias foram de Vício Sagrado (2000), Cacique Crocket (2002) e Nosso 
Dasher (2005). O Comparação era tradicionalmente o Clássico Revolução 
Farroupilha, disputado em setembro, época mais apropriada para comparar 
gerações. No atual formato os cavalos estão no final do ano hípico e os mais 
velhos com quase cinco anos. Assim, a chamada serve apenas para alijar os 
de cinco anos e mais idade da disputa, aspecto a ser revisto pela Comissão de 
Corridas da gestão Felizzola e Flavio Mainar Gomes. O Casablanca & Cia. 



venceu em duas oportunidades o “Comparação”, com Duque di Lorenzo em 
2007 e com Herói Fon, irmão inteiro de Kacique Fon, em 2012. 
 
Vingador Mascarado, carregado, disputa pesos especiais e é oferecido 
para venda 
 

 
Vingador Mascarado poderá ser negociado 

 

Outra atração da próxima reunião do Cristal é a prova de pesos especiais na 
distância de 1.200 metros em pista de areia. O páreo tem campo de clássico. O 
destaque é o reaparecimento de Undostais, primeiro líder nacional de sua 
geração, que volta após ter fracassado no velocidade do GP Bento Gonçalves. 
Stephan, que secundou Neguinha do Fubá no Clássico Tribunal Regional do 
Trabalho, Hombre Alado, Afetuoso e o multiclássico Vingador Mascarado são 
outros nomes de primeira grandeza na prova, que também tem a participação 
de Karat, Kempes, Feito O Carreto, Futuro Azul e Uphill Struggle. 
 
O cinco anos Vingador Mascarado deslocará 61 kg o que praticamente o 
elimina da disputa da prova. Esta vantagem que o castanho tem dado a seus 
adversários levou seus interessados a colocarem o animal a venda pelo valor 
de R$ 6.000,00. Vingador Mascarado corre o 5 anos até 4 vitórias na Gávea, 
mas é indicado para o turfe pelotense ou do nordeste brasileiro. Interessados 
poderão fazer contato respondendo o email de endereçamento do Informativo 
Capela Casablanca. Abaixo informações sobre a campanha de Vingador 
Mascarado. 
 
Vingador Mascarado é um filho de Northern Afleet e Outra Carolina, por Vettori, 
de criação do Stud TNT e propriedade do Stud Casablanca e Caio Zogbi 



Vitória. Em 26 atuações obteve 9 vitórias (7 no Cistal e 2 na Gávea) e 11 
colocações. Abaixo as vitórias clássicas: 
 
06/08/2012 – Clássico Imprensa (L), Gávea, 1.400m, AP, sobre Garoto 
Travesso e Artigiano 
10/07/2014 – Clássico Cneu Aranha, Cristal, 1.200m, AM, sobre Avante Solo e 
Super Herói 
07/08/2014 – Clássico Presidente Francisco Dall’Igna, 1.100m, AM sobre De 
Ley e Cubana 
 
Namable forma dupla em clássico de velocidade 
 

 
Namable forma mais uma vez dupla em clássico vencido por Neguinha do Fubá 

 

Namable (Tiger Hart), de propriedade do Stud Casablanca e Caio Zogbi Vitória, 
finalizou em segundo lugar no Clássico Lauro Schuck, disputado na distância 
de 1.200 metros na pista de areia do Cristal. Neguinha do Fubá manteve a sua 
condição de melhor velocista do Cristal – vinha de vitória sobre os machos no 
Clássico Tribunal Regional do Trabalho – ao superar a alazã do Stud 
Casablanca por ¾ de corpo. A crioula do Haras Santa Zélia do Caiboaté 
marcou o tempo de 1m15s20 para a distância. 
 
Oahu reforça o plantel do Stud Casablanca 
 



 
Oahu venceu listed race em Cidade Jardim 

 

A três anos Oahu, filha de Quick Road e Apple Gum, por Southern Halo, de 
criação do Haras Louveira, teve 50% de sua propriedade adquirida pelo Stud 
Casablanca e chega na próxima quarta-feira no Cristal. Oahu atuou em seis 
oportunidades em Cidade Jardim, contando com duas vitórias na pista de areia, 
inclusive no Clássico Paulo José da Costa (Listed Race). Será preparada para 
a disputa do GP Luiz Fernando Cirne Lima, que integra o Festival do GP Bento 
Gonçalves. Assista a vitória clássica de Oahu https://youtu.be/qZi5r2leW8k. 
 
 
Animais em treinamento e reprodução à venda 

Com a intenção de abrir vagas para os produtos da geração 2012 o Stud 

Casablanca oferece para venda os animais em treinamento abaixo listados. 

Também é oferecida uma reprodutora filha da craque Yes Grêmio. 

Interessados podem encaminhar proposta respondendo o email de remessa do 

informativo. 

Vingador Mascarado (Northern Afleet e Outra Carolina, por Vettori, de criação 
do Stud TNT) – 5 anos, em 26 atuações obteve 9 vitórias (7 no Cistal e 2 na 
Gávea) e 11 colocações, sendo três na esfera clássica – Clássico Imprensa (L), 
Gávea, 1.400m, AP, sobre Garoto Travesso e Artigiano, Clássico Cneu Aranha, 
Cristal, 1.200m, AM, sobre Avante Solo e Super Herói, e Clássico Presidente 
Francisco Dall’Igna, 1.100m, AM sobre De Ley e Cubana. Corre o 5 anos até 4 
vitórias na Gávea, mas é indicado para o turfe pelotense ou do nordeste 
brasileiro. Será vendido porque nos pesos especiais do Cristal está com 

https://youtu.be/qZi5r2leW8k


handicap muito elevado. Valor: R$ 6.000,00. Alojado com Hermínio Machado. 
Assista sua última vitória clássica https://youtu.be/aCVzkv56cgk 
 
Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 5 anos, 4 vitórias (3 

no Cristal e 1 na Gávea), com inúmeras colocações clássicas, inclusive em 

prova de Grupo e listed race. Vem de três terceiros na Gávea (último forçando 

turma), um na grama e dois na areia. Tem duas vitórias na boca. 430kg. Valor: 

R$ 8.000,00. Alojada com Darci Minetto. Assista ao replay da última atuação 

https://dimvbtu4kzyxs.cloudfront.net/videos/integral/13ebdd22eb684e49b48016

9bfcf1954c.wmv 

Kabangu (Dubai Dust e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 3 anos. Potro 

atrasado que foi submetido a castração o que retardou a sua estreia. Quatro 

colocações em igual número de atuações no Cristal. Deverá evoluir com o 

aumento da distância tendo toda uma campanha pela frente. 515kg. Valor R$ 

5.000,00. Alojado com Hermínio Machado. Assista ao replay de sua melhor 

atuação http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2878 

King Vi (Public Purse e So Fever, por Exile King – 3 anos. Colocações no 

Cristal. Raça que pede grama (irmão materno do multiganhador clássico Caio 

de Naranjos) valendo uma tentativa na Gávea ou Cidade Jardim. 470kg. Valor 

R$ 5.000,00. Caso seja para atuar na Gávea aceita troca por cavalo ou égua 

enturmados no Rio de Janeiro. Alojado com Hermínio Machado. 

Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 7 anos. Ganhadora 

no Cristal. Filha da campeã do GP Taça de Cristal Yes Grêmio e irmã dos 

ganhadores clássicos Hermano Lô (GP Taça de Cristal) e Kung Fú Lô. Está 

vazia e os seus dois primeiros produtos (2013 e 2014) descendem de Poetisch. 

Valor: R$ 2.500,00. Alojada no Haras Capela de Santana. 

 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 400 
Vitórias Clássicas – 105 (26,25%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 102 

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

2002 e 2006) 
 

15 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 413 
Vitórias Clássicas - 39 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

https://youtu.be/aCVzkv56cgk
https://dimvbtu4kzyxs.cloudfront.net/videos/integral/13ebdd22eb684e49b480169bfcf1954c.wmv
https://dimvbtu4kzyxs.cloudfront.net/videos/integral/13ebdd22eb684e49b480169bfcf1954c.wmv
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2878


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 

 
 
 
 
 

 

 


