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Nasce primeiro produto de Tropical Mountain 
 

 
Filho de Redattore e Tropical Mountain (foto) nasceu no Haras Bagé do Sul 

 
Nasceu no dia 3 de setembro, no Haras Bagé do Sul, o primeiro produto de 
Tropical Mountain, ganhadora de 9 corridas, sendo quatro na esfera clássica. É 
um macho filho de Redattore. E a semana não poderia ter sido melhor para o 
recém nascido. No domingo Time For Fun chegou a sua oitava vitória, sendo a 
sexta de grupo ao vencer na Gávea o GP Doutor Frontin (G2). Time For Fun é 
¾ irmão de Tropical Mountain. Os dois são filhos de Yagli em duas irmãs, 
Tarradine e Tropical Land, filhas da excepcional Tavira, que também produziu 
os ganhadores de Grupo 1 Top Hat e Tale e Quale, assim como Tiganello 
colocado no GP Brasil. No feriado do dia 7 de setembro Real Secret venceu o 
GP Ipiranga (G1), sendo o sétimo filho do reprodutor Redattore a vencer prova 
de grupo (quatro de G1) em apenas duas gerações. Pode se esperar muito 
deste produto do Haras Capela de Santana. Este é o sexto nascimento da 
temporada, os cindo anteriores, todos fêmeas, ocorreram no mês de julho: 
Oprah (Jules), por Crimson Tide; Chelsea (Hampstead), por Crimson Tide; 



Brisa (Fast Gold), por Dubai Dust; Socialite (Choctaw Ridge), por Crimson Tide; 
e Vitória Sagrada (Vício Sagrado), por Romarin. Nesta temporada Tropical 
Mountain será coberta por Public Purse.  
  
 
Conde Vic faz placê no Oscar Canteiro 
 

Foi excelente a apresentação de estréia no Cristal do tordilho Conde Vic (Top 
Size e Iracema Bela, por Roi Normand) no Clássico Presidente Oscar Canteiro. 
O tordilho, que defende os interesses de Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio 
Obino Filho, eleito favorito pelo publico apostador, seguiu o ritmo da prova na 
quinta colocação e ao entrar na reta, convidado por seu piloto, foi de imediato 
lutar pela vitória. A partir dos quatrocentos metros finais fez um páreo de mano 
com Jump’In Jack Flash, que acabou prevalecendo, no fantástico tempo de 
1m37s5/10 (1.609 metros em pista de areia), o terceiro melhor da distância em 
toda a história do Cristal. Agora é esperada a revanche com Jump’In Jack 
Flash que deverá ocorrer quando da disputa do GP Presidente da República 
(L), por ocasião do GP Bento Gonçalves. Antes disso Conde Vic corre em 
outubro prova clássica preparatória. 
 
Caio de Naranjos não passa de quarto na areia 
 

 
Caio de Naranjos: apenas colocação na areia 

 

Mesmo com a transferência do Clássico Presidente Francisco Dall’Igna para a 
pista de areia, Caio de Naranjos, Pátio de Naranjos e So Fever, criado pelo 
Haras Capela de Santana e de propriedade do Stud Casblanca em parceria 
com Osório Mongelo e Airton Förbrig, foi eleito favorito pelos apostadores, que 
acreditaram na sua maior categoria. Em que pese as apostas, Caio de 
Naranjos na areia não e nem sombra do craque que é na relva. Recebeu 



direção pouco inspirada de Carlos Lavor que deixou o pupilo de Hermínio 
Machado em último, forçou demais na curva, nos trezentos deu impressão de 
vitória quando cansou, tendo que se contentar com o quarto lugar depois de 
dois tropicões que quase levaram seu jóquei ao solo. A vitória foi de Polaco 
Doido que marcou o tempo apenas regular de 1m13s2/10 para os 1.200 metros 
em areia encharcada.  
 
Faltou uma corrida para Doida Stella 
 

Com a transferência do Clássico Luiz Fernando Cirne Lima para a areia 
aumentaram as chances de Doida Stella que foi a segunda mais jogada em 
vencedor. A filha de Pátio de Naranjos e Estrela do Turfe, por Minstrel Glory, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em 
parceira com o turfman Mauro Glashester, que havia sentido muito a viagem 
desde o Rio de Janeiro, mostrou que está praticamente recuperada, dando fila 
de vitória nos últimos trezentos metros quando esmoreceu, finalizando em um 
bom quarto lugar. A vencedora foi Hermana Mia que registrou o tempo de 
1m32s4/10 para os 1.500 metros em pista de areia. A expectativa é de que 
depois desta corrida a tordilha recupere a sua forma e tenha condições de 
disputar a liderança entre as fêmeas em Porto Alegre.  
 
Sublime Fitz vence na Gávea, Eutedareiocéu e Sublime Gabriela se 
colocam 
 
Nas provas comuns destaque para Sublime Fitz (Fitzcarraldo e Shizuli, por 
Lapis Lazuli) de criação do Stud Sublime em parceria com o Haras Capela de 
Santana, que obteve a sua primeira vitória na Gávea, depois de 3 triunfos e 
colocações clássicas no Crsital, inclusive em prova listada. O alazão defende 
agora a farda do Stud J. Lírio Aguiar. Sublime Gabriela (Pátio de Naranjos e 
Shizuli, por Lápis Lazuli), criação de Felipe do Canto em parceria com o Haras 
Capela de Santana foi segundo na Gávea e Eutedareiocéu (Notation e Ki 
Mensageira), Capela de Santana/Casablanca, foi bom terceiro em prova de 
pesos especiais no Cristal. 
 
Fon e Fantasma correm na quinta para deixar o sem vitória 
 
Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter) e Fantasma (Notaion e Ki 
Mensageira, por Mensageiro Alado) correm nesta quinta feira eliminatórias de 
três anos no Cristal com muitas chances de vitória. Os dois são de criação do 
Haras Capela de Santana e pertencem ao Stud Imortal Tricolor. 
 
Potros da geração 2007 já estão na raia 
 
Os potros da geração 2007 do Haras Capela de Santana já estão domados e 
na raia do Hipódromo do Cristal. São ao todo onze animais. Com A.C. Silveira 



está Gárgula (Romarin e Oprah, por Jules) negociada ao Stud Duplo Ouro e 
Guerreiro Fon (Confidential Talk e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado) que 
defenderá os interesses do Stud Imortal Tricolor (Ricardo Felizzola e Flávio 
Obino Filho). Hermínio Machado é o treinador de Grécia Azul (Public Purse e 
Yes Grêmio, por Exile King) e Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever, por 
Exile King), que defenderão o Stud Imortal Tricolor; Garota Mimada (Romarin e 
Socialite, por Choctaw Ridge) do Stud Casablanca em parceria com Cesar 
Cidade Dias; Guanxi (Fritz e Hand Made, por Exile King) do Stud Casablanca 
em parceria com Caio Dornelles da Rocha; Gato Azul (Confidential Talk e Fora 
de Série, por Irish Fighter) do Stud Casablanca; e Grecco Sim (Cristine’s 
Outlaw e Baianta, por Just Us) de Flavio Obino (Sênior) e Caio Zogbi Vitória. 
Com Afonso Vasconcellos está alojada Grifinória Mind (Suspicious Mind e 
Nhaçanã, por Clackson) do Stud Casablanca e José Vecchio Filho. Finalmente, 
Grigia (Ski Champ e Brisa, por Fast Gold) do Stud Casablanca e Sérgio Sayão 
Lobato é treinada por Flávio Matos. 
 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 278 
Vitórias Clássicas - 67 

 
Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias - 313 
Vitórias Clássicas - 20 

 
Haras Capela de Santana – Campeão Criador por aproveitamento das 
estatísticas de criadores no Cristal (2008) 
 
 


