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Joe Grant vence no melhor tempo da nova raia no dia do Desfio entre 
Baze e Ricardo 
 

 
Joe Grant corre pesos especiais na defesa do melhor tempo da pista 

 

O desafio entre Jorge Ricardo e Russell Baze vai ser para sempre lembrado 
como um dos momentos mais marcantes da história do turfe nacional. Turfistas 



de todo o Brasil, jornalistas das Américas, entusiastas das corridas e pessoas 
que pela primeira vez entravam no hipódromo abrilhantaram o evento. 
Parabéns ao Jockey Club do Rio Grande do Sul. A festa começou com a vitória 
de Joe Grant na prova inaugural. O filho de Christine’s Outlaw tomou a 
dianteira logo após a partida e não tomou conhecimento dos adversários, 
inclusive do favorito Andare Avanti, cruzando o disco com cinco corpos de 
vantagem sobre Desert Eagle. 
 
Trabalho nota 100 de Hermínio Machado e M. B. Souza responsáveis pelo 
preparo e condução do crioulo do Haras Campestre. Joe Grant congelou os 
cronômetros em 1m7s4/10 o melhor tempo para os 1.100 metros na nova pista 
do Cristal. Assim, repete Cacique Crocket – recordista dos 1.100 metros na 
pista antiga – que empresta o nome ao stud proprietário do ganhador, 
integrado por Antônio Quintella e Flávio Obino Filho que festejaram com 
amigos de todo o Brasil o triunfo do velocista que chegou a sua 6ª vitória (5 no 
Cristal e 1 na Gávea), sendo uma na esfera clássica 
 
Joe Grant volta a pista nesta próxima quinta feira em prova de pesos especiais 
em 1.100 metros para defender o seu melhor tempo. Terá como principais 
adversários Super Herói (carregado no peso) e Honorable Mon (vai aliviado). 
Completam o campo da prova Golden Green, Pretty Pulpit, Desert Eagle e 
Cuore Valente. 
 

 
Cacique Crocket, em seu descanso no Haras Capela de Santana, com Flávio Obino Neto “up” 
 



Viento del Sur corre o Clássico Prefeito Municipal de olho na milha do 
Bento 
 

 
Viento del Sul corre prova clássica na milha 

 
A principal atração da próxima quinta feira no Cristal é o Clássico Prefeito 
Municipal. Best Magic, Viento del Sur e Ponamariov, respectivamente, terceiro, 
quarto e sexto colocados no GP Protetora do Turfe (G3) voltam a pista em 
preparação para o GP Presidente da República (L), milha do Festival do Bento 
Gonçalves, e são os destaques da prova.  Velvet Success, ainda invicto no 
Cristal, é outro nome de respeito. Completam o campo da prova Black Storm, 
Lady Varanda, Veterinário e Arbex. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o Clássico Prefeito Municipal em duas 
oportunidades. Com Guerreiro King em 1989 e com Starburst em 2003. 
 
Karkaroff com chances de vitória em eliminatória dos três anos 
 
O potro Karkaroff (Silent Times e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) corre também nesta 
quinta feira no Cristal buscando a sua primeira vitória e para garantir 100% de 
aproveitamento para a geração “K” do Capela. Os outros quatro potros 
estreados já são ganhadores: Kung Fú Lô (1º Cl. Antônio Chula), Kacique Fon 
(2º GP Taça de Cristal/L e 3º GP Copa ABCPCC/G3), Kruela Kruel (2º 
Criterium de Potrancas) e Kastafiore (ganhadora em sua segunda 



apresentação). Karkaroff corre pela primeira vez em 1.600 metros e tem como 
principal adversário o potro Querozene. 
 
Kastafiore vence eliminatória e voltará em prova clássica 
 

Depois de uma estréia de encher os olhos quando largando em desvantagem 
de três corpos finalizou em um bom segundo lugar, Kastafiore retornou em 
prova na distância de 1.000 metros e venceu com firmeza a velocista Lovely 
Chris e outras dez adversárias no tempo de 1m3s9/10. M. B. Costa foi seu 
jóquei e o preparo é de C. A. Moura. Kastafiore reaparecerá no início de 
novembro por ocasião da disputa do Clássico Presidente Daniel Krieger, em 
1.200m. Kastafiore é uma filha de Quatro Mares e Socialite, por Choctaw 
Ridge, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca 
 

Kruela Kruel já está na Gávea 
 
A potranca Kruela Kruel (Public Purse e Chelsea, por Hampstead, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), ganhadora 
aos dois anos e 2ª colocada no Criterium de Potrancas, já está na Gávea aos 
cuidados de Darci Mineto onde prosseguirá campanha em busca da pista de 
grama. 
 
Aumenta o número de éguas que foram ou serão servidas por Tokay na 
temporada 
 
Oprah (Jules) e Baianta (Just Us), produtoras de ganhadores clássicos, e Guria 
Mimada (Romarin), irmã materna do ganhador de Grupo 3 Hastapopoulos são 
as novas matrizes que serão cobertas por Tokay na temporada. 
 

Reprodutora Pai Referência 

Oprah Jules Produtora de ganhador clássico 

Ki Mensageira  Mensageiro Alado Clássica e Produtora de ganhador clássico 

Baianta Just Us Clássica e Produtora de ganhador clássico 

Entrega Total Amigoni Ganhadora clássica 

Lady Alada Mensageiro Alado Ganhadora clássica 

Doida Stella Pátio de Naranjos Clássica 

Fantasma Notation Clássica 

Flying Bullet Magical Mille Clássica 

Preciosidad Crimson Tide Mãe ganhadora e produtora clássica 

Fujyiama Lady Roi Normand Mãe produtora de G1 

Flecha Azurra Confidential Talk Mãe ganhadora e produtora clássica 

Horcrux Public Purse Mãe produtora clássica 

Guria Mimada Romarin Mãe produtora clássica 

Grécia Azul Public Purse Mãe ganhadora e produtora clássica 

 
So Fever desfalca o plantel do Capela de Santana 



 

 
So Fever no início do ano com seu último produto (Minha Madonna – Crimson Tide) 

 
So Fever (Exile King e Elle Sin, por Sin Olvido), que ao lado de sua irmã inteira 
Yes Grêmio são as reprodutoras que mantiveram vivo o sangue do início das 
atividades do Haras Capela de Santana, as vésperas de produzir seu 15º filho 
em 15 temporadas e aos vinte anos, morreu em Sentinela do Sul. Mãe do 
craque Caio de Naranjos e dos colocados em provas black type Fever Again, 
Gata Pelosa, Don Flávio Tercero e Impossible, So Fever deixará saudade. Sua 
filha Gata Pelosa (Mensageiro Alado) integra o plantel do haras e está prenhe 
de Discreet Cat nesta temporada. 
 
Com 1m11cm e 61 kg ao nascer filho de Mensageiro Alado impressiona 
 



  
Negro Vi, com cinco dias, e Vicente Obino 
 

Merece registro o recente nascimento no Haras Capela de Santana de potro 
filho de Mensageiro Alado e Flying Bullet, por Magical Mille, com 1m11cm e 61 
kg. O castanho escuro deverá receber o nome de Negro Vi. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Treinamento 
 
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 duas descolocações na 
Gávea. Está alojada com Leo Cury – R$ 5.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 388 
Vitórias Clássicas – 103 (26,55%) 
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 – 405 
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 

 
 
 
 
 
 


