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Vingador Mascarado corre o Santos Dumont, prova preparatória do GP 
ABCPCC 
 

 
Vingador Mascarado busca a quinta vitória consecutiva 

 

A principal atração da próxima quinta feira no Cristal é o Clássico Santos 
Dumont (1.200m areia), último teste para o GP ABCPCC (L), prova de 
velocidade que integra o Festival do GP Bento Gonçalves. Vingador 
Mascarado (Northern Afleet) que vem de quatro vitórias em sequência e é o 
líder entre os velocistas do Cristal entra na pista como favorito. O pupilo de 



Hermínio Machado será conduzido por M. B. Costa e terá em Kinder Halo, 
detentor do melhor tempo da distância, o seu principal adversário. Outro nome 
de destaque é o potro Quick Heart que leva grande vantagem no peso e 
impressionou na sua vitória de estréia. Completam o campo da prova Like It Or 
Lump It, Ziggurat e Fernand Gais. 
 
Os pré-inscritos para o GP ABCPCC já são conhecidos. O principal nome é 
Undostais, primeiro líder de sua geração em Cidade Jardim, e que foi 3º este 
ano no GP ABCPCC de Cidade Jardim (G1). Também do primeiro time de 
velocistas do país são Dearest Son e Onzaneiro. Os demais inscritos são Hijo 
Lejano (vencedor do GP na última temporada), as parelhas Vingador 
Mascarado/Joe Grant, Amor Gitano/Kinder Halo, Quick Heart/Vento Forte, e 
mais Big Man, Kilauea e Mistaken Id. 
 
 
Joe Grant vence novamente, melhora o seu próprio tempo e é o líder da 
estatística de produtos 
 

Joe Grant lidera a estatística de produtos no Cristal 
 

O veloz Joe Grant (Chrisatine’s Outlaw) voltou a brilhar na distância de 1.100 
metros na nova pista de areia do Cristal. Como sempre fez questão da ponta e 
sem nunca ser ameaçado chegou ao disco com cerca de oito corpos de 
vantagem sobre o ganhador clássico Super Herói. O defensor do Stud Cacique 



Crocket (Antônio Quintella e Flávio Obino Filho) se deu ao luxo de baixar em 
1/10 o melhor tempo da distância que era seu, assinalando 1m7s3/10. Criado 
pelo Haras Campestre, Joe Grant chega a sua 7ª vitória (6 no Cristal e 1 na 
Gávea), sendo uma na esfera clássica. Apresentado no último furo por 
Hermínio Machado foi conduzido por M. B. Souza. Joe Grant chegou a sua 4ª 
vitória na temporada e lidera a estatística de produtos no Cristal. Joe Grant 
deverá alinhar no GP ABCPCC (L) em parelha com Vingador Mascarado no 
próximo dia 15 de novembro. 
 
Karkaroff ganha com autoridade e geração “K” é 100% 
 
O potro Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) confirmou a sua 
condição de favorito (1,20) e não encontrou dificuldades para derrotar seus 
adversários em páreo destinado a produtos de 3 anos sem vitória, na distância 
de 1.600 metros. Conduzido com calma por M. B. Costa foi mantido na terceira 
colocação e na entrada da reta deu voz de prisão aos adversários chegando no 
disco com mais de cinco corpos de vantagem sobre o segundo colocado Royal 
Plaza. O pupilo de Hermínio Machado assinalou o bom tempo de 1m45s8/10 
para a distância. A partir de agora terá sua campanha direcionada para o 
Clássico Natal no mês de dezembro. 
 
Com a vitória de Karkaroff a Geração “K” do Haras Capela de Santana alcança 
100% de aproveitamento. Os outros ganhadores são Kung Fú Lô, Kacique Fon, 
Kruela Kruel e Kastafiore, estando os três primeiros na Gávea em preparativos 
para estrearem no Rio de Janeiro. 
 
Viento del Sur é terceiro no Clássico Prefeito Municipal 
 
Viento del Sur cumpriu boa atuação na milha do Clássico Prefeito Municipal, 
mas não teve forças para superar Ponamariov e Best Magic, finalizando em 
terceiro lugar. A atuação levou os titulares do Stud Imortal Tricolor a desistirem 
da participação no GP Presidente da República (L). O filho de Northern Afleet 
deverá ser inscrito no Clássico Nestor Cavalcanti de Magalhães em 1.800 
metros no dia 13 de novembro. 
 
Já são treze os potros nascidos da geração “N” do Capela 
 



 
Nadador Lô (Crimson Tide) com Yes Grêmio 

 
Faltando ainda os nascimentos dos produtos de Honfleur (Silent Times) e 
Doida Stella (Guerreiro King) são treze os nascimentos já ocorridos no Haras 
Capela de Santana na temporado, sendo 10 machos e 3 fêmeas, a seguir 
relacionados: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprodutor Reprodutora Avô Materno Sexo 

Crimson Tide Yes Grêmio Exile King M 

Poetisch  Fantasma Notation M 

Public Purse Brisa Fast Gold M 

Public Purse Nhaçanã Clackson M 

Public Purse Tropical Mountain Yagli M 

Christine’s Outlaw Huellas de Arena Arambaré M 

Mensageiro Alado Flying Bullet Magical Mille M 

Nedawi Oprah Jules F 

Silent Times Flecha Azurra Confidential Talk M 

Mellow Martini Preciosidad Crimson Tide F 

Poetisch Ki Mensageira Mensageiro Alado F 

Poetisch Horcrux Public Purse M 

Poetisch Grécia Azul Public Purse M 



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. Inscrita para correr na sexta feira na Gávea. Está alojada com Leo Cury 
– R$ 5.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 390 
Vitórias Clássicas – 103 (26,41%) 
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 – 406 
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 

 
 
 
 
 
 


