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Viento del Sur se coloca no “Protetora” dominado por Beduíno do Brasil 
 

 
Viento del Sur produziu bem no Protetora do Turfe 

 
A tradicional reunião do GP Protetora do Turfe (G3) teve como destaques o 
excelente movimento de apostas, os festejos do 107º aniversário do JCRGS e 
um passeio do craque Beduíno do Brasil. Logo após a largada Beduíno do 
Brasil foi prejudicado por Ponamariov e Save The Tiger que comandaram o 
trem de carreira, juntamente com Best Magic. Beduíno do Brasil vigiava os 
mais ligeiros enquanto Viento del Sur ganhava posições no meio do lote. Na 



entrada da reta Beduíno do Brasil deu voz de prisão aos seus adversários e 
rumou fácil para o disco com Save The Tiger formando a dupla sem nunca ser 
ameaçado. Ponamariov cansou e abriu, prejudicando Viento del Sur que 
avançava vigorosamente. O lance determinou que Best Magic mantivesse o 
terceiro sobre Viento del Sur, com Jonas Trick no complemento do marcador.  
O novo compromisso de Viento del Sur será no Clássico Senador Pinheiro 
Machado (2.400 metros), no dia 9 de outubro, prova preparatória para o GP 
Bento Gonçalves.  
 
Kruela Kruel foi segunda no Criterium de potrancas 
 

 
Kruela Kruel quando de sua vitória em prova eliminatória 

 
A reunião do GP Protetora do Turfe também se destacava pela realização do 
Clássico José Herculano Machado, Criterium de Potrancas, em 1.600m. A 
vitória foi da líder da geração Linda Ude, mas a craque teve que correr tudo o 
que sabe para sobrepujar por dois corpos a castanha Kruela Kruel (Public 
Purse e Chelsea, por Hampstead, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca). A pupila de Hermínio Machado correu 
sempre entre a segunda e quarta colocação e na altura dos seiscentos metros 
finais instigada por seu piloto M.B. Costa avançou em direção da líder Linda 
Ude, sem que conseguisse dobrar a sua adversária. Delicious Chris foi um bom 
terceiro lugar. O tempo registrado pela ganhadora foi de 1m46s50. A 
programação do Stud Casablanca era levar a potranca para a Gávea após a 
prova em busca da pista de grama, mas a atuação empolgou os interessados 
que pretendem ver a castanha disputando o Clássico Público Turfista (Seleção 
de Potrancas), no final do mês, na distância de 1.900 metros. 
 
Kung Fu Lô e Kacique Fon seguem para Gávea após participação no 
Criterium de Potros 
 



 
Kung Fu Lô seguirá campanha na Gávea 

 
Se Kruela Kruel surpreendeu favoravelmente no Criterium de Potrancas, o 
mesmo não pode ser dito de Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) no 
Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul (Criterium de Potros). Levado com 
muitas esperanças por seus interessados, Kacique Fon, correndo fora de suas 
características, liderou a prova até a entrada do linheiro final quando diminuiu o 
ritmo finalizando fora do marcador. Não foi nem sombra do vice-campeão do 
GP Taça de Cristal. Como a raça de Kacique Fon é de grama e sua vitória e 
melhor atuação foram em pista encharcada, Kacique Fon será levado para a 
Gávea, ficando aos cuidados de D. Guignoni. Na mesma prova o ganhador 
clássico Kung Fu Lô (Christine’s Outlaw e Yes Grêmio, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e Caio 
Zogbi Vitória) fez boa atuação, perdendo o segundo lugar nos últimos metros, 
estranhando, mais uma vez, o percurso da milha. A prova foi ganha pelo 
promissor potro Rei do Sul. Kung Fu Lô também segue para o Rio de Janeiro, 
onde ficará aos cuidados de Leo Cury. Outro que segue no mesmo caminhão 
para a Gávea é Hecho a La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade de Stud Casablanca em 
sociedade com o Secretário Caio Rocha) que tem direito ao 6 anos até uma 
vitória. Ficará aos cuidados de Darci Mineto. 
 
Vingador Mascarado faz pouco caso dos 62kg e vence mais uma no 
Cristal 
 



 
Vingador Mascarado vence pela sétima vez no Cristal 

 

Uma das atrações da última reunião realizada no Cristal era o reaparecimento 
do melhor velocista do estado, Vingador Mascarado, em prova de pesos 
especiais. O grande inimigo do cavalo de propriedade do Stud Casablanca e 
Caio Zogbi Vitória era o peso de 62 kg deslocado pelo jóquei L. G. Nobre. 
Dada a partida, Vingador Mascarado assumiu o comando das ações e sempre 
com folga de dois corpos seguiu mandando na carreira. Nos trezentos finais foi 
ameaçado, mas neste instante, alertado pelo seu piloto, rumou para o disco 
cruzando com quatro corpos de vantagem sobre seus adversários. Vingador 
Mascarado deverá reaparecer no final de outubro por ocasião da disputa do 
Clássico Santos Dumont, em 1.200 metros. O tempo registrado pelo ganhador 
foi de 1m15s9/10. Foi a nona vitória de Vingador Mascarado (7 no Cristal e 2 
na Gávea), sendo que três foram na esfera clássica. 
 
Boas estréias de Kastafiore e Karkaroff 
 
Na última quinta feira também estrearam dois novos representantes da geração 
“K” do Haras Capela de Santana que defendem nas pistas os interesses do 
Stud Casablanca. Kastafiore (Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge) 
largou com três corpos de atraso, foi um tanto acelerada na curva quando foi 
colocada ao lado da favorita Wild Blade, e após sobrepujar a adversária não 
teve forças para resistir a Braçuda do Nijú contentando-se com a formação da 
dupla. A outra estréia foi de Karkaroff, potro tido em altíssima conta pelo staff 



do Stud Casablanca. O filho de Silent Times e Nhaçanã, por Clackson, atrasou-
se após os primeiros metros da prova correndo na décima colocação. Na curva 
foi ganhando posições e na reta atropelou com muito apetite, chegando tarde 
para disputar a vitória, mas a tempo de garantir um bom terceiro lugar. 
Jovetchu foi o ganhador da eliminatória. 
 
Joe Grant em pesos especiais na reunião em que o destaque é o desafio 
entre Ricardo e Baze 
 
A grande atração da semana, e não seria exagero dizer do ano hípico 
brasileiro, é o desafio entre Jorge Ricardo e Russel Baze que terá como palco 
o Hipódromo do Cristal no próximo dia 18. O Stud Casablanca & Cia tem 
apenas duas inscrições para a reunião. Inammoratta Mia em páreo de 5 anos 
até duas vitórias e Joe Grant em prova de pesos especiais. Joe Grant vai 
carregado no peso (58kg) e aparece como força intermediária na prova. O 
grande destaque é Andare Avanti, que deslocará peso pluma e nesta turma 
tem obrigação de vencer. Cavalo clássico na Gávea, caso mantenha o padrão 
de corrida no sul, disputará a liderança entre os velocistas do estado. 
Completam o campo da prova Pretty Pulpit, Galo Blanko, Uphill Struggle, os 
clássicos Montecristo e Maravilha Selvagem e Desert Eagle. 
 
 
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. Retorna esta semana para a Gávea 
onde ficará aos cuidados de Darci Mineto. Tem direito ao seis anos com uma 
vitória - R$ 5.000,00.  
 
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 e uma descolocação na 
Gávea. Está alojada com Leo Cury – R$ 6.000,00 
 
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. Corre esta semana. 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 - 385 
Vitórias Clássicas – 103 (26,75%) 
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 

 
 
 
 
 
 


