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Leia nesta edição 
 
Casablanca e Cia tem inscrições em quatro das cinco provas do Tour de 
Estrelas 
Kacique Fon e Karkaroff disputam o GP José Pinheiro Borda 
Oahu enfrenta as melhores éguas do Cristal no Clássico Profissionais do Turfe 
Lô de Lorenzo e Loca participam dos especiais de três anos 
Stud Casablanca oferece animais para venda 
 
Casablanca e Cia tem inscrições nas quatro provas do Tour de Estrelas 
 
O Jockey Club do Rio Grande do Sul encerra com chave de ouro a temporada 
de 2015 com a realização na próxima quinta-feira do Tour de Estrelas. Estarão 
na pista nove dos principais jóqueis brasileiros da atualidade e em atuação no 
exterior. A única ausência é de João Moreira, líder em Hong Kong. Participam 
do torneio Jorge Ricardo (em atuação na Argentina e o segundo jóquei com o 
maior número de vitórias no mundo), Silvestre de Souza (campeão das 
estatísticas inglesas), Altair Domingos (o jóquei do ano na Argentina e 
vencedor do Pellegrini 2015), Francisco Leandro (era líder da estatística na 
Argentina até sofrer acidente), Everton Rodrigues (tri-campeão no Uruguai), 
Tiago J. Pereira (em atuação nos Estados Unidos e ganhador da Dubai World 
Cup), Eurico Rosa (duas vezes o melhor jóquei do Canadá), Manoel Nunes 
(vencedor de seis estatísticas em Macau e Singapura) e José Aparecido (líder 
das estatísticas de Cidade Jardim). Foram programadas quinze provas em um 
total de 153 cavalos inscritos. São cinco os páreos do torneio, dois clássicos, 
dois especiais para produtos de três anos e uma prova comum. Os cavalos do 
Stud Casablanca & Cia. estarão presente nas quatro provas mais 
categorizadas. 
 
Kacique Fon e Karkaroff disputam o GP José Pinheiro Borda 
 



 
Kacique Fon terá a condução de F. Leandro em busca de mais uma vitória clássica 

 

A principal prova da reunião é o Clássico José Pinheiro Borda, em 1.900 
metros pista de areia. Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), 
pilotado por F. Leandro, deve ser o favorito da prova. Depois de finalizar em 
segundo no GP Protetora do Turfe, venceu duas provas inclusive o Clássico 
Nestor de Magalhães. Está em grande forma e gosta muito da distância. Seus 
principais adversários são Enyemah que foi segundo no Nestor de Magalhães 
e Quick Heart que vem de vitória clássica em prova na milha. Outros nomes de 
categoria são Rutherford Bohr, Blue Cellerix e Sargento Mor. O ligeiro Karkaroff 
(Silent Time e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana 
e propriedade do Stud Casablanca) está muito bem e não está proibido de 
vencer tendo Jorge Ricardo em seu dorso. Completam o campo da prova Hay 
Que Ganar, Join The Stars, Desejado Zuca, Desejado Itajara e Black Wind que 
provavelmente substituirá Viento del Sur no starting gate. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu o GP José Pinheiro Borda, em tempo 
recorde, com Poetisch em 2006. 
 
Oahu enfrenta as melhores éguas do Cristal no Clássico Profissionais do 
Turfe 
 



 
Oahu volta a pista tentando reeditar seus melhores momentos em Cidade Jardim 

 

A outra prova clássica que compõe o Tour de Estrelas é o Clássico 
Profissionais do Trufe, em 1.600 metros pista de areia, para éguas. Beach 
Dance, melhor aclimatada ao Cristal, é o grande nome da prova. Suas 
principais adversárias são a três anos Amada Alada e a estreante Olympic 
Daytona. Oahu (Quick Road e Apple Gum, por Southern Halo, de propriedade 
do Stud Casablanca em parceria com o Haras Louveira), ganhadora de listed 
race em Cidade Jardim ainda está devendo uma boa atuação no Cristal. É a 
ligeira da prova e pode surpreender as favoritas na condução de T. J. Pereira. 
Completam o campo da prova Gaiola das Loucas, Energia Gruta, Electra Baby, 
Flight At Night, First Night (pode vencer) e Winnipeg Thunder. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu o Clássico Profissionais do Turfe em 2001 
com Cacique Caue (era outra chamada). 
 
Lô de Lorenzo e Loca participam dos especiais de três anos 
 



 
Lô de Lorenzo corre como força intermediária prova especial para animais de três anos 

 

As outras duas provas do torneio reúnem animais de três anos. Entre os 
machos os favoritos são os ligeiros Los Panchos e Blessed of God, os dois já 
com duas vitórias. Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) vem de 
colocação clássica e aparece como o terceiro nome na prova. Entre as fêmeas 
a clássica Get Runner é o nome a ser batido. Loca, de criação do Haras 
Capela de Santana, parece deslocada de turma, mas terá a condução de Altair 
Domingos.  
 
Stud Casablanca oferece animais para venda 
 
Interessados poderão contatar respondendo o email de encaminhamento deste 
informativo 
 

Imposible – 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 duas na Gávea (grama). Está alojada com B. Piovezan na Gávea e 
sua última vitória foi no dia 21 de novembro passado 
(https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&contr
ols=1&output=embed&rel=0. Índice técnico “4” na Gávea. Égua completamente 
sã que poderá desenvolver campanha no Rio ou em hipódromos do interior 
antes de ser aproveitada na criação. Será inscrita na próxima semana na 
GáveaPreço: R$ 3.500,00. 
 

https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


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 penúltima 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. 
Reapareceu na última semana como favorito e mesmo descolocado terminou a 
prova bem (levou uma corrida). Será inscrito no início do ano com muitas 
chances de vitória. Preço: R$ 5.000,00. 
 
Innamorata Mia - Negociada 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 415 
Vitórias Clássicas – 106 (25,54%) 
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 – 425 
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 

 
 
 
 
 

 



 


