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Time do Casablanca escalado para o Festival do Protetora do Turfe 
 
Toda a expectativa do turfe do sul do país está voltada para a realização do GP 
Protetora do Turfe (G3), 2.200 metros em pista de areia, no próximo dia 5 de 
setembro no Cristal. O Festival se completa com outras três provas clássicas, 
reservadas para milheiros (Clássico Oscar Canteiro), éguas (Clássico 
Presidente Getúlio Vargas, 1.609 metros em pista de areia), e a prova de 
velocidade (Clássico Presidente Francisco Dall’Igna). O time do Stud 
Casablanca & Cia. já está escalado para o Festival de setembro. 
 
Hermano Lô, com TJ Pereira, será o representante no Protetora 
 



 
Hermano Lô busca reabilitação no Protetora do Turfe 

 

Como já havia sido anunciado Katowice (Hibernian Rhapsody e Cat Scan, por 
Midnight Tiger, de criação do Haras São Quirino em parceria com Arthur 
Mendes e pertence ao Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi Vitória), 
vencedor do Clássico Ministro da Agricultura e quarto colocado no Clássico A. 
J. Peixoto de Castro, está fora do GP Protetora do Turfe, e ficará afastado das 
pistas por seis meses. Hermano Lô que esteve irreconhecível em suas três 
últimas exibições, passou por tratamento veterinário (problema de casco que 
prejudica a campanha do vencedor da Taça de Cristal 2011 desde o seu 
retorno de Maroñas) e parece totalmente recuperado. Entra na pista como 
força intermediária, mas poderá surpreender os adversários na condução de T. 
J. Pereira. O filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, tem um cartel de 
quatro vitórias, sendo três clássicas, foi líder de sua geração e possui 
colocações em provas de grupo no Brasil e Uruguai. Os prováveis participantes 
do Protetora são Vendel, ganhador clássico na Gávea e Cidade Jardim, Force 
To Force, o melhor cavalo em atuação no Cristal, a líder do naipe feminino 
Agyness, o derby winner Double Effect, Escrow, Nixon in China e o valente 
Joint Chief. 
 
Herói Fon, depois de vitória em prova preparatória, alinha como uma das 
forças na milha clássica 
 



 
Herói Fon tinindo para a milha clássica. Veja vitória na prova preparatória 
https://www.jcb.com.br/Repositorio/Repositorio/Videos/CR150813PAREO08.wmv 
 

Por um “erro” da Comissão de Corridas do JCRGS o tradicional Clássico 
Assembléia Legislativa, que historicamente serve de preparatório para a milha 
do Festival do Protetora do Turfe, este ano foi chamado para fêmeas. Assim, 
os milheiros fizeram sua preparação em prova de pesos especiais, e a vitória 
foi do castanho Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), que na 
distância de 1.500 metros superou Escrow (vinha de segundo no Peixoto de 
Castro) e Black Knight (líder entre os milheiros do Cristal), no tempo de 1m32s. 
Apresentado em excelente condições por Hermínio Machado foi pilotado por M. 
B. Costa. Herói Fon será o representante da coudelaria no Clássico Oscar 
Canteiro (1.609 metros em pista de areia) onde deverá, mais uma vez, 
enfrentar Black Knight e provavelmente Ask Me Not (vencedor do Protetora 
2011), que parece atualmente render mais nas provas da milha. 
 
No Getúlio Vargas Iabud e Imposible buscam vitória inédita 
 



 
Iabud e Imposible confirmadas no Getúlio Vargas. Confira o replay da última vitória clássica de 
Iabud 

 
Desde que a prova de éguas do Festival do Protetora passou a ser 
denominada Clássico Getúlio Vargas (1.609 metros em pista de areia), o Stud 
Casablanca ainda não obteve vitória (com o nome anterior Brisa e Tropical 
Mountain a conquistaram). Este ano a parelha formada por Iabud e Imposible 
defenderá a farda. Caso Agyness opte por participar do GP Protetora do Trufe 
a prova fica em aberto, com boas possibilidades para Iabud. A filha de Dubai 
Dust e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca, depois de vencer o Clássico Câmara 
Municipal em 1.500 metros, quando superou Agyness, foi anotada em dois 
clássicos em distância mais curta sem repetir o rendimento, tendo em sua 
última exibição terminado em terceiro lugar no Clássico Girceu Lopes na 
distância de 1.300 metros. Reforça a parelha a castanha Impossible 
(Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) que em sua derradeira 
apresentação foi a terceira colocada no Clássico Assembléia Legislativa, 
vencido por Agyness. 
 
Joe Grant corre para surpreender os favoritos na prova de velocidade  
 
Joe Grant (Christine’s Outlaw), de criação do Haras Campestre e propriedade 
do Stud Cacique Crocket, em sua última exibição em prova de turma venceu 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dUhcjN1A3bQ


seus adversários por mais de doze corpos no excelente tempo de 1m12s5/10. 
Venceu, mas não levou. Em seu exame laboratorial apareceu a substância 
proibida procaína e o fenilbutazona, com o qual foi medicado, não foi 
detectado. Os proprietários acataram o resultado, mas o laboratório utilizado 
pelo JCB é colocado mais uma vez em cheque. Além da desclassificação Joe 
Grant foi retirado da prova que estava inscrito na semana passada, mas será 
confirmado no Clássico Presidente Francisco Dall’Igna (1.200 metros em pista 
de areia) o velocidade do Festival do GP Protetora do Turfe, onde enfrentará 
Um Colosso, o líder inconteste entre os velocistas do Cristal. 
 
Na Gávea, cinco vitórias e 50% de aproveitamento. 
 
A fase que atravessam os corredores do Stud Casablanca que estão alojados 
na Gávea com Leopoldo Cury é espetacular. Nas dez última inscrições foram 
conquistadas cinco vitórias, dois segundos, um terceiro, um quarto e um quinto. 
Destaque para as três vitórias de Grecco Sim, e as provas ganhas por Hi-Five 
e Hecho A La Mano. 
 
Tokay reforça o Stud Casablanca 
 

 
Tokay seguirá campanha no Cristal 
 

O quatro anos Tokay, filho de Wild Event e Pupille, por Roi Normand, que 
pertencia ao Stud Yatasto, é o novo reforço do Stud Casablanca. O cavalo que 
pintou como um dos grandes destaques da sua geração, transformando em 
vitória suas quatro primeiras apresentações, inclusive a Prova Especial 
Gustavo Philadelpho de Azevedo, do calendário clássico, deverá chegar no 
Cristal no início de setembro e será preparado para a disputa do GP Presidente 
da República (L), em 1.600 metros, que integra o Festival do GP Bento 
Gonçalves. Ficará aos cuidados de Hermínio Machado e correrá em parceria 
com o turfman CAio Zogbi Vitória. 
 



Contagens Regressivas 
 

Casablanca & Cia a 5 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 4 vitória da de nº 400 
 
Kung Fu Lô um Christine’s Outlaw na líder Yes Grêmio  
 

 
Hermes Martins 
 
Kung Fu Lô, nascido em 2 de outubro de 2011, é um castanho filho de 
Christine’s Outlaw (com reduzida produção é pai dos ganhadores de provas 
listadas Uareoutlaw (G1), Joe Owen (G1), Quase Moda (G2), Joe Diesel (G2), 
Grecco Sim (L), Joe Gere (L), Pieces Me Ov (L) e Advogado (L), além da 
multiclássica no Brasil e Uruguai Fantástica Chris) e Yes Grêmio, por Exile 
King. Sua mãe foi líder de sua geração no Cristal tendo vencido o GP Taça de 
Cristal (L) e é a mãe de dois produtos corridos, entre eles Hermano Lô, 



multiclássico no Cristal, com colocações em provas de Grupo no Brasil e 
Uruguai e líder de sua geração ao vencer o GP Taça de Cristal (L). 
 
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 (primeira temporada na reprodução). 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$ 6.000,00 
 
Fantasma (Notation e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado) – 2006 – 3 
vitórias entre Cristal e Gávea, colocada em listed race, irmã materna de Huellas 
de Arena, líder de sua geração em pista de grama no Cristal e com colocações 
em prova de grupo na Gávea, inclusive 2º a meio corpo de Old Tune no GP 
Henrique Posolo (1ª Prova da Tríplice Coroa da Gávea). Seu primeiro produto 
é da geração de 2012 e está vazia – R$ 6.000,00 
 
Treinamento 
 
Históriadeamor (Ibero e Chelsea, por Hampstead) – 2008 – Duas vitórias no 
Cristal. Pega o perdedor na Gávea e Cidade Jardim. Alojada com Hermínio 
Machado no Cristal - R$ 3.000,00 (aceita troca por outro produto caso a égua 
seja levada para a Gávea ou Cidade Jardim). Veja a última vitória 
http://www.jockeyrs.com.br/galeria/videos.html?task=videodirectlink&id=1817 
 
Hi-Five (Dubai Dust e So Fever, por Exile King) – 2008 – 3 vitórias no Cristal e 
ganhador de estréia na Gávea. Em sua segunda exibição foi segundo no 5 
anos até uma vitória em pista de grama. Alojado com Leo Cury – R$ 8.000,00. 
Veja a última atuação.  
https://www.jcb.com.br/Repositorio/Repositorio/Videos/GA070713PAREO09.w
mv 
 
Il Brutto (Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter) – 2009 – Ganhador 
no Cristal. Alojado com Hermínio Machado – R$ 5.000,00.  
 
Ilê Lavezzi (Dubai Dust e Brisa, por Fast Gold – 2009 – Vendida 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 365 
Vitórias Clássicas – 95 (26,03%) 

http://www.jockeyrs.com.br/galeria/videos.html?task=videodirectlink&id=1817


Vitórias Clássicas Cristal - 92 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 396 
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 

 
 
 
 


