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GP Protetora do Turfe (G3), com a participação de Viento del Sur, é a 
atração da semana 
 

 
Primeira vitória no Cristal de Viento del Sur foi bastante comemorada 

 

 

O GP Protetora do Turfe (G3) é a segunda prova em importância do calendário 
clássico gaúcho, mas em termos de tradição rivaliza e para alguns supera o GP 
Bento Gonçalves (G1). Vencer o “Protetora” tem um simbolismo que somente 
aqueles que viveram a magia do Moinhos de Vento e se criaram no Cristal 
conhecem. Neste ano, o ganhador dos GPs Bento Gonçalves e Paraná 
Beduíno do Brasil abrilhanta o campo da prova. Tem contra si a longa 
inatividade, mas lhe sobra classicismo para colocá-lo como o favorito do GP. 



Ponamariov, qualificado pela vitória nos dois clássicos preparatórios, é o 
segundo nome da prova. Viento del Sur, de propriedade do Stud Imortal 
Tricolor (Flávio Obino Filho e Ricardo Felizzola), que sempre figurou entre os 
melhores corredores de areia no país (ganhador dos Clássicos Delegações 
Turfísticas e Much Better na Gávea), parece recuperado por Hermínio 
Machado (venceu bem prova de pesos especiais) e tem categoria para 
surpreender os favoritos na condução de M. B. Costa. O campo é bastante 
equilibrado contando, ainda, com Dash For Money (vice-campeão do último 
Bento Gonçalves), Save The Tiger (segue tinindo), Best Magic, Jonas Trick, 
Phinochio, Just Key, Vendel (ganhador do Protetora do ano passado) e 
Corsário. 
 
Este ano a prova será disputada em 1.900 metros em pista de areia. O Stud 
Casablanca já venceu o GP com Mucho Dinero em 2002, 
 
 
Kacique Fon e Kung Fu Lô entre as forças do Criterium de Potros 
 

 
W. Blandi será o jóquei de Kung Fu Lô, no detalhe vencendo prova do calendário clássico 

 
Outra atração da reunião do dia 4 de setembro é a disputa do não menos 
tradicional Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul, o Criterium de Potros. 
O Haras Capela de Santana e o Stud Casablanca participam da prova com 
uma parelha bastante forte, figurando os seus dois integrantes entre os 
favoritos da prova. Kacique Fon (Public Purse e Brisa), ganhador aos dois 
anos, vem de um 2º no GP Taça de Cristal (L) e 3º no GP Copa ABCPCC 
Regional (G3). Corria com turma mais reforçada e entra na pista como favorito 
ao lado do potro Rei do Sul, que vem de duas vitórias comuns e está em 
evolução. M. B. Costa será o jóquei do neto de Fast Gold. O terceiro nome é o 
companheiro de Kacique Fon, Kung Fu Lô (Christine’s Outlaw e Yes Grêmio) 



que depois de fracassar no GP Copa ABCPCC Regional, venceu em linda 
atropelada o Clássico Antônio Demarchi Chula. Tenta mais uma vez a milha e 
desta feita o potro que ainda está em evolução e que tem como co-proprietário 
Caio Vitória será dirigido pelo campeoníssimo W. Blandi. Completam o campo 
da prova Clickclock, Vitimado, Quentão, Weissmuller, Speed Load e Dubai 
Grande. 
 
O “Criterium” de potros já foi vencido pelo Stud Casablanca em 2007, na 
oportunidade com Duque di Lorenzo, crioulo do Haras Capela de Santana. 
 
Kruela Kruel defende os interesses do Capela e do Casablanca no 
Criterium de Potrancas 
 
As atrações clássicas da quinta feira se completam com o Clássico Presidente 
José Herculano Machado, o Criterium de Potrancas. Reaparece na prova a 
líder da geração Linda Ude, vencedora do GP Taça de Cristal, que não foi bem 
ao enfrentar os machos no GP Copa ABCPCC Regional. É a força destacada. 
As demais participantes se equivalem com leve vantagem para Delicious Chris, 
Vanzella e Kruela Kruel (Public Purse e Chelsea, por Hampstead, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca). Kruela Kruel foi 
a quarta colocada no Clássico Armando e Carlos Alencar e retornando a milha 
pode surpreender as suas adversárias. Completam o campo da prova Like It Or 
Lump It, Divina Acteon, Flight At Night, Siphonada e Serenata. 
 
O Clássico José Herculano Machado, antes de empresatar seu nome ao 
Criterium de Potrancas, foi vencido pelo Stud Casablanca em 2002 através do 
velocista Cacique Crocket. 
 
Joe Grant vence mais uma no Cristal 
 
Aproveitando-se da sua excepcional velocidade inicial e desta feita livre de seu 
companheiro Vingador Mascarado, Joe Grant não encontrou dificuldades 
vencendo por mais de oito corpos seus adversários na última quinta feira. 
Messaggero Célere foi o segundo colocado. Joe Grant é um filho de Christine’s 
Outlaw e Garota Luiza, de criação do Haras Campestre e propriedade do Stud 
Cacique Crocket (Flávio Obino Filho e Antônio Quintella). Hermínio Machado é 
o treinador de Joe Grant e M. B. Souza seu jóquei. O tempo foi de 1m15s4/10 
para os 1.200 metros. 
 
Irmão inteiro de Herói Fon e Kacique Fon nasce em Aceguá 
 



 
Brisa com produto de Public Purse no dia do nascimento 

 
Nasceu no Haras Bagé do Sul, com 1m05cm e 55 kg, potro que deverá ser 
registrado como Neto Flávio. É um descendente de Public Purse e Brisa, por 
Fast Gold, ou seja, um irmão inteiro do ganhador clássico Herói Fon e de 
Kacique Fon um dos destaques da nova geração no Cristal. Brisa será mais 
uma vez coberta por Public Purse. 
 
Fantasma é a primeira égua coberta por Tokay 
 
Fantasma (Notation e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado), ganhadora no 
Cristal (2) e Gávea com colocação em prova de listed race (GP Diana) e irmã 
materna da craque Huellas de Arena, foi a primeira reprodutora a ser servida 
pelo reprodutor Tokay recentemente incorporado ao Haras Capela de Santana 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 



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 cinco 
atuações obteve quatro colocações. Está aos cuidados de Gerson Fernandes 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. Vem de três terceiros seguidos na Gávea. Está alojada com 
Leo Cury – R$ 8.000,00 
 
Innamorata Mia (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead) – 2009 – 2 vitórias 
no Cristal, 2ª Clássico Daniel Krieger (grama). Irmã materna dos clássicos 
Barga, Lady Corredora, Furacão Lô e Kruela Kruel. Reapareceu no Cristal 
depois de mais de um ano de parada e está firme. Como somente produz bem 
na grama é oferecida para prosseguir campanha no centro do país tendo valor 
residual como reprodutora. Alojada no Cristal com Hermínio Machado – R$ 
6.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 384 
Vitórias Clássicas – 103 (26,82%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 100 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 

 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

14 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 404 
Vitórias Clássicas - 38 

 
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 
 
 
 
 
 
 


