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Kacique Fon vence mais uma e está pronto para o Clássico Encerramento 
 

 
Kacique Fon confirmou favoritismo e mira o Clássico Encerramento 

 

Confirmando o seu grande favoritismo (pule de devolução) o quatro anos 
Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) venceu prova em 1.600 metros 
no início do mês no Cristal. Corrido com calma por M. B. Souza foi exigido nos 
últimos duzentos metros para cruzar o disco com mais de três corpos de 
vantagem sobre Jonas Trick, no bom tempo de 1m44s8/10. Preparado por 
Hermínio Machado chega a sua quinta vitória, sendo duas clássicas. Assista ao 
replay da prova. https://youtu.be/3LOB_9pXmzk 

 
O próximo compromisso de Kacique Fon é no dia 17 de dezembro por ocasião 
da disputa do GP José Pinheiro Borba, o tradicional "Encerramento", em 2.000 
metros na pista de areia. As especulações apontam para um páreo com muitas 
inscrições. Deverão participar da prova, além de Kacique Fon, seus 

https://youtu.be/3LOB_9pXmzk


companheiros Karkaroff e Viento del Sur, Sargento Mor, Enyemah, Rutherford 
Bohr, Desejado Zuca, Ataque Fatal, Cebolinha, Black Wind, Jonas Trick, 
Kitiesch, Hay Que Ganar, Cloudbuster, Get Runner e Blue Cellerix. 
 
Recordista Namable tenta sua primeira vitória clássica no Cristal 
 

 
Recordista Namable reaparece como favorita em prova clássica 

 

A principal atração da reunião da próxima quinta feira no JCRGS é o Clássico 
Assembleia Legislativa na distância de 1.200 metros em pista de areia. A 
recordista Namable (Tiger Heart), ganhadora clássica na Gávea, tenta a sua 
primeira vitória estrelar no Cristal. A defensora do Stud Casablanca em 
parceria com Caio Zogbi Vitória entra na pista como favorita e terá nas 
recentes ganhadoras clássicas Amada Alada e Bathilde suas principais 
adversárias. Diva Bunitinha em evolução não pode ser desprezada. Kastafiore 
(Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) que vem de finalizar em quarto no 
Clássico Imprensa corre em parelha com Namable como força intermediária. 
Completam o campo da prova Winnipeg Thunder, Super Sweet, Nayong, 
Cockburn e Xania Thunder. 
 
O Stud Casablanca & Cia. foi bi-campeão do Clássico Assembleia Legislativa 
em 1999 e 2000 com os multi-clássicos Guerreiro King e Vício Sagrado (era 
reservado para produtos na distância de 1.500 metros). 
 
Kastafiore e Loca obtém colocações clássicas 
 
Kastafiore (Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) finalizou na quarta 
colocação no Clássico Imprensa (1.200 metros areia), vencido por Bathilde. No 
meio da reta deu impressão que lutaria pela vitória, mas teve que se contentar 
com a colocação premiada. Assista ao replay da prova. https://youtu.be/bsQ61t86Whg 

 

https://youtu.be/bsQ61t86Whg


Loca (Poetisch é Just Purse, por Public Purse de criação do Haras Capela de 
Santana) defendendo pela primeira vez a farda do turfmen César Cidade Dias 
finalizou em quarto no Clássico A. J. Peixoto de Castro, vencido por Get 
Runner na distância de 2.200 metros. 
 
Karkaroff volta a produzir bem e deverá ser confirmado no Clássico 
Encerramento 
 
Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, por Clackson) que vinha de excelente vitória 
na distância de 1.800 metros sobre Jonas Trick voltou a produzir muito bem em 
prova de pesos especiais na mesma distância. Acompanhou de perto o train de 
corrida imposto pelo favorito Eynemah e na reta de chegada atropelou junto 
com Rutherford Bohr dando a impressão que poderia vencer. Eynemah resistiu 
a tudo e a todos e Karkaroff foi terceiro colocado próximo dos vencedores. O 
tempo foi de 1m59s3/10, pior do que o registrado por Karkaroff na sua última 
vitória. A atuação animou seus interessados e Karkaroff deverá ser inscrito no 
Clássico José Pinheiro Borda, o Encerramento. Assista ao replay da prova 
https://youtu.be/rv8pD1dQoyI 

 
Nas provas comuns Lô de Lorenzo, Kruciatos e Oahu 
 
 

 
Lô de Lorenzo tenta reabilitação nesta quinta feira 

 

O Stud Casablanca & Cia. também tem boas chances de vitória na próxima 
quinta feira nas provas comuns. Lô de Lorenzo que produziu abaixo do 
esperado em suas duas últimas exibições vai a reabilitação em páreo para 
potros de 3 anos até uma vitória. Kruciatos reaparece muito bem preparado e 
somente a inatividade poderá atrapalhar os planos de vitória. Kabangu, de 

https://youtu.be/rv8pD1dQoyI


criação do Haras Capela de Santana, aparece como seu principal adversário. 
Finalmente, a ganhadora clássica em Cidade Jardim Oahu reaparece na ponta 
dos cascos e tentará superar as boas corredoras Kitiesch e Get First em outra 
prova de bom nível técnico na reunião gaúcha. 
 
Na semana passada, na Gávea, Kruela Kruel reapareceu com boa atuação em 
1.400 na pista de grama, perdendo o segundo lugar por toque de focinho. 
Assista ao replay 
https://www.youtube.com/embed/X_Dd9ND7bgs?autoplay=1&showinfo=0&cont
rols=1&output=embed&rel=0. Nesta semana Impossible tentará a vitória 
em,prova comum no Rio de Janeiro.    
 
Cavalos em treinamento são oferecidos para venda direta 

Interessados poderão contatar respondendo o email de encaminhamento deste 
informativo 
 
Impossible – Filha de Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King. Égua de 
seis anos semiclássica com colocação em provas black type, inclusive grupo 
(3ª GP Taça de Cristal e 4ª GP Copa ABCPCC Regional). Tem três vitórias no 
Cristal e uma na Gávea (grama). Está alojada com B. Piovezan na Gávea e 
corre neste sábado na Gávea. Em suas últimas oito atuações tirou cinco 
terceiros lugares e um quarto lugar. Índice técnico “1”.  
 
Hermano Lô – NEGOCIADO 
 
Kung Fú Lô - É um quatro anos, ganhador clássico, por Christine’s Outlaw e 
Yes Grêmio, por Exile King, criado pelo Haras Capela de Santana. Tem duas 
vitórias no Cristal, incluindo o Clássico Antônio Demarchi Chula (1.200), foi 2º 
no Clássico Inverno (1.200) e 3º no Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul 
– Criterium (1.600). Esteve na Gávea obtendo 4 colocações em pistas de 
grama e areia em 4 atuações e retornou ao Cristal com vistas as provas do 
calendário clássico, mas acabou sendo preterido por Kacique Fon e Karkaroff. 
Em sua última atuação foi terceiro em Pesos Especiais, perdendo para Save 
The Tiger e Colmar, chegando a frente, entre outros, de Bonce e Atuante. Pega 
o 4 anos sem vitória na Gávea e Cidade Jardim; e tem direito ao 4 anos até 2 
vitórias no Cristal. Está alojado com Hermínio Machado no Cristal. 
 
Innamorata Mia - Égua semiclássica de seis anos, por Crimson Tide e 
Chelsea, por Hampstead, criada pelo Haras Capela de Santana. Tem duas 
vitórias no Cristal (grama e areia) e uma na Gávea (grama), tendo finalizado 
em 2º no Clássico Presidente Daniel Krieger (1.400 grama). Estava na Gávea, 
tendo em suas oito últimas atuações obtido seis colocações (quatro segundos 
e dois terceiros). Oferecida para a reprodução. É filha de Crimson Tide que já 
se destaca como excelente avô materno e sua mãe produziu 11 animais sendo 
6 semi clássicos. Linha materna do tradicional Haras São José e Expedictus. 
Está alojada com Hermínio Machado no Cristal. 
 
Vingador Mascarado - NEGOCIADO 
 

https://www.youtube.com/embed/X_Dd9ND7bgs?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/X_Dd9ND7bgs?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 409 
Vitórias Clássicas – 106 (25,92%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 103 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários  no Cristal (2000, 2001, 

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 420 
Vitórias Clássicas - 40 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 


