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Vingador Mascarado tem revanche contra Martelo do Binha 
 

 
Vingador Mascarado tenta desbancar Martelo do Binha como o melhor velocista do Cristal 

 

O Clássico Presidente Cneu Aranha, em 1.200 metros pista de areia, principal 
atração da próxima quinta feira no Cristal, recebeu apenas cinco inscrições, 
com destaque para Martelo do Binha e Vingador Mascarado. Martelo do Binha 
é atualmente o melhor velocista do estado, tendo obtido 4 vitórias em suas 
últimas cinco exibições (foi terceiro no velocidade do “Bento”), sendo duas na 



esfera clássica. Na última (Clássico Tribunal Regional do Trabalho) superou 
Vingador Mascarado em final disputado e com reclamação. Melhor adaptado à 
distância, Vingador Mascarado (vem de vitória em pesos especiais na distância 
da prova por mais de treze corpos), que defende os interesses do Stud 
Casablanca e Caio Zogbi Vitória, pode superar o seu principal adversário nesta 
verdadeira revanche. C. Macedo será o jóquei do pupilo de Hermínio Machado. 
Completam o campo da prova clássica Ziggurat, Avante Solo e Super Herói. 
 
Kung Fu Lô foi terceiro no Clássico Inverno 
 

 
Kung Fu Lô não repetiu no clássico a sua corrida de estréia (foto) 

 
Em pista encharcada foi disputado no último dia 3 de julho no Cristal, na 
distância de 1.100 metros, o Clássico Inverno, reservado para produtos de três 
anos. Na largada o jóquei de Big Luck, um dos mais apostados, foi jogado ao 
solo e Agusti Torelo e Rancheiro Alegre foram os primeiros a aparecer. Kung 
Fu Lô vigiava os ponteiros de perto. Na curva Rancheiro Alegre se 
desvencilhou de seu principal perseguidor, enquanto Kung Fu Lô, ao levar 
barro na cara, se negou a correr perdendo contato com seus adversários. Ficou 
em sexto a quatro corpos do quinto. Na reta final Rancheiro Alegre manteve o 
ritmo e Kug Fu Lô, trazido para o externo da pisa foi ganhando posições, mas 
chegou tarde tendo que se contentar com a terceira posição a dois corpos do 
ganhador e a uma cabeça do segundo colocado Vitimado. O tempo foi de 
1m10s4/10, superior ao registrado por Kung Fu Lô na sua estréia: 1m9s8/10. 
 
Kung Fu Lô (Christine’s Outlaw e Yes Grêmio, por Exile King) deverá 
reaparecer no final do mês por ocasião da disputa do GP Copa ABCPCC 
Regional (G3), em 1.600 metros. 
 



Joe Grant tenta repetir em prova comum  
 
Joe Grant (Christine’s Outlaw) que vem de vitória em prova comum na 
distância de 1.000 metros volta a pista na próxima quinta feira na distância de 
sua preferência. O crioulo do Haras Campestre, que defende os interesses do 
Stud Cacique Crocket, será mais uma vez pilotado por L. G. Nobre. Terá como 
principais adversários Unjust Heart e Honorable Mon. 
 
Líder de sua geração, Grecco Sim encerra campanha 
 

 
Grecco Sim encerra campanha 

 
O alazão Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com 
Caio Zogbi Vitória), que completou sete anos, teve sua campanha encerrada. 
Grecco Sim foi o campeão de sua geração no Cristal vencendo aos dois anos o 
GP Taça de Cristal (Listed Race). Aos três anos venceu o Clássico Carlos 
Drugg e, posteriormente, na seqüência, o GP Breno Caldas e o GP Coronel 
Caminha (1ª e 2ª provas da tríplice coroa), finalizando em segundo no GP 
Derby Riograndense, quando perdeu nos últimos metros a terceira coroa. 
Antes da virada da idade venceu ainda prova de pesos especiais enfrentando 
os mais velhos. Levado para a Gávea obteve três vitórias em provas comuns. 
No total foram 8 vitórias entre Cristal e Gávea, sendo 4 na esfera clássica. 
 
Tokay está fora do Clássico Ministro da Agricultura 
 



 
Tokay poderá reaparecer diretamente no GP Protetora do Turfe 

 

Ainda longe de sua forma ideal, Tokay não participará do Clássico Ministro da 
Agricultura, prova preparatória ao GP Protetora do Turfe (G3). Os interesses de 
Flávio Obino Filho serão defendidos na prova em que tenta o penta 
campeonato e a terceira vitória em seqüência por Viento del Sur. O cavalo de 
seis anos que pertence ao Stud Imortal Tricolor (parceria com Ricardo 
Felizzola) está sendo preparado por Hermínio Machado. 
 
O futuro de Tokay ainda é incerto. O objetivo continua sendo o GP Protetora do 
Turfe, mas o tri-recordista e invicto no Cristal poderá ter a sua campanha 
encerrada sendo aproveitado ainda nesta temporada como reprodutor no 
Haras Capela de Santana. 
 

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 três filhos corridos 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 e de Kung Fu Lô (potro da atual geração, ganhador de estréia no 
Cristal e terceiro no Clássico Inverno) – 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 em três 
atuações foi segundo em prova de pesos especiais e quarto forçando turma em 
sua última exibição. Está aos cuidados de Hermínio Machado e poderá retornar 
para a Gávea, pois pega o seis anos com uma vitória - 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 e na última foi terceiro na grama. Está alojada com Leo Cury – R$ 
8.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 379 
Vitórias Clássicas – 100 (26,39%) 

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 – 403 
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 

 
 
 
 
 
 


