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Vingador Mascarado estréia com vitória e agora enfrenta pesos especiais  
 

 
A festejada foto da vitória de Vingador Mascarado que não tomou conhecimento dos 
adversários em sua estréia 

 

Ainda longe de estar no último furo, o quatro anos Vingador Mascarado fez 
estréia de luxo no Cristal. Enfrentando a turma da idade com até duas vitórias, 
mesmo não tendo uma boa partida, passados cem metros assumiu a 



vanguarda e deixou seus adversários comendo poeira. Chegou ao disco com 
onze corpos de vantagem sobre o segundo colocado Galo Blanko, no 
excelente tempo de 1m35s1/10, para os 1.400 metros. M. B. Costa foi o seu 
piloto e o preparo é de Hermínio Machado. Criado no Stud TNT, Vingador 
Mascarado, trazia na bagagem duas vitórias na Gávea sendo uma na esfera 
nobre (listed race). Na próxima quinta-feira o defensor do Stud Casablanca em 
parceria com Caio Zogbi Vitória fará sua segunda apresentação em Porto 
Alegre em prova de pesos especiais na distância de 1.400 metros areia. Seus 
principais adversários são Desert Eagle e Honrado Lark que deslocarão 
apenas 52kg. A prova é bastante equilibrada, estando inscritos, ainda, Golden 
Green, Gangster e Maravilha Selvagem. 
 
Tokay segue em preparativos para o Clássico Cláudio Sperb 
 

 
 

Tokay, a principal estrela dos animais do Stud Casablanca em campanha no 
Cristal, é nome certo para a disputa do Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb, 
em 1.609 metros em pista de areia, destaque da programação do Hipódromo 
do Cristal no próximo dia 6 de fevereiro. Invicto no Cristal, acumulando dois 
recordes (1.400 e 1500 metros) e a vitória no G.P. Presidente da República, 
Tokay segue tinindo para mais um desafio clássico. 
 
 
Impossible corre prova comum 
 
A quatro anos Impossible também entra na pista nesta quinta feira, em prova 
programada para a distância de 1.300 metros, na condição de azar. A 
castanha, filha de Mensageiro Alado e So Fever, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca, já correu melhor em sua última 
exibição e agora em distância do seu agrado torce por uma raia mais pesada, 
onde desenvolve todo o seu potencial. Impossible apareceu como um dos 
melhores valores de sua geração, tendo finalizado em terceiro lugar no GP 



Taça de Cristal (L), mas tem produzido menos em suas últimas atuações. As 
forças da prova são a semi-clássica Já Fiz e Siracura. 
 
Apenas colocações clássicas de Grecco Sim e Herói Fon 
 

Líder de sua geração no Cristal, o multiclássico Grecco Sim reapareceu 
correndo pouco em Porto Alegre, não passando de um quinto lugar no Clássico 
Natal. Foi submetido a uma reposição de testosterona (é castrado) e deve 
reaparecer no início de março. Herói Fon, por sua vez, fez boa corrida no GP 
José Pinheiro Borda (Encerramento), chegando a dar impressão no linheiro 
final, mas teve que se contentar com o quarto lugar em clássico vencido pelo 
inesgotável Force to Force. Herói Fon reaparecerá no dia 9 de fevereiro em 
prova de pesos especiais, não alinhando no Clássico Cláudio Sperb em que 
estará presente Tokay. 
 
 
Hi-Five e Hecho A La Mano em leilão na Gávea 
 
O Stud Casablanca apresentará dois produtos no Leilão de Animais em 
Treinamento do Stud TNT, Anderson e convidados, no dia 30 de janeiro no Rio 
de Janeiro (nesta quinta-feira). Hecho A La Mano (Dubai Dust) chegou 
colocado em sua última exibição, mas produziu menos, o que talvez se 
explique pela utilização de antolhos. Cavalo com três vitórias e colocações 
clássicas no Cristal, corre o páreo de 5 anos até uma vitória no Rio, 
enturmação que já enfrentou e venceu. Está atrasado na turma e com vitória 
na boca.  A outra atração é o também cinco anos Hi-Five (Dubai Dust). Cavalo 
versátil com vitórias na grama e areia do Cristal e nas duas raias no Rio de 
Janeiro, totaliza cinco vitórias. Venceu em sua penúltima exibição e a turma de 
cima não assusta. Boas compras 
   
 
Contagem Regressiva 
 

Casablanca & Cia a 2 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 3 vitórias da de nº 400 
 
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 



 
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 prenhe de Poetisch – R$ 4.000,00 
 
Treinamento 
 
Justiceiro Lô (Mensageiro Alado e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 2010 
– Inédito – Filho da primeira líder de sua geração no Cristal Vitória Sagrada, 
que também foi ganhadora clássica em Montevidéu. Alojado com Hermínio 
Machado – R$ 3.500,00.  
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 369 
Vitórias Clássicas – 98 (26,56%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 95 
 

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

 
12 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 397 
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 

 
 
 
 


