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Kacique Fon encerra o ano com mais uma vitória clássica, desta vez no 
Tour das Estrelas 
 
Jefferson Bernardes 

 
Kacique Fon se consolida como o melhor fundista do Cristal 
 

O Tour das Estrelas foi mais uma iniciativa vitoriosa do JCRGS (Cristal 
Racecourse). Jorge Ricardo, Silvestre de Souza, Altair Domingos, Francisco 
Leandro, Everton Rodrigues, Tiago J. Pereira, Eurico Rosa, Manoel Nunes e 
José Aparecido deram aulas na pista (Francisco Leandro foi o melhor, 
vencendo duas das cinco provas do tour) e fora dela. A troca de experiências 
com os jóqueis locais e os relatos das dificuldades e vitórias no exterior 
certamente ajudarão na formação dos profissionais locais. O JCRGS já se 



prepara para uma segunda edição em 2016. Está de parabéns a entidade 
comandada por Ricardo Felizzola. 
 
O destaque técnico da tarde noite de gala era o Clássico José Pinheiro Borda, 
o tradicional encerramento, na distância de 1.900 metros. Enyemah, acionado 
por T. J. Pereira, fez questão da ponta, sendo vigiado de perto por Sargento 
Mor, Quick Heart e Karkaroff, que não condução de J. Ricardo não fez o papel 
de faixa. Kacique Fon era apena o nono colocado. Os participantes seguiram 
sem grandes alterações de posição até o início da curva final. Neste ponto 
Francisco Leandro iniciou uma longa atropelada com o favorito Kacique Fon. 
No início da reta final seu companheiro Karkaroff igualou a linha de Enyemah 
dando a impressão que lutaria pela vitória, mas o conduzido de TJ Pereira, nos 
trezentos finais, se despediu do seu adversário parecendo o vencedor. Nesta 
altura Kacique Fon foi exigido a fundo - como gosta - e decolou ultrapassando 
Enyemah nos metros finais e chegando ao disco com ¾ de corpo de vantagem. 
Também em bonita atropelada o azarão Join The Stars foi o terceiro, com 
Rutherford Bohr e Karkaroff no complemento do marcador. O tempo foi de 
2m04s6/10. Assista ao replay https://youtu.be/CjryQEm9ew4. 

 
O ganhador é um quatro anos filho de Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Foi 
mais uma vez apresentado em excepcionais condições por Hermínio Machado, 
chegando a sua 6ª vitória no Cristal sendo a terceira na esfera clássica. O 
castanho deverá reaparecer no Clássico Estensoro programado para a primeira 
semana de março, provavelmente em 2.000 metros na raia externa que deverá 
ser reinaugurada no início de fevereiro. 
 
Foi a segunda vitória do Stud Casablanca & Cia. no GP José Pinheiro Borda. 
Antes de Kacique Fon, Poetisch venceu a prova em 2006, registrando o novo 
recorde para os 2.100 metros. 
 
Oahu faz sua melhor apresentação no Cristal no Clássico Profissionais do 
Turfe 
 

https://youtu.be/CjryQEm9ew4


 
Oahu se portou como a ganhadora clássica em Cidade Jardim que é 

 

O Clássico Profissionais do Trufe, em 1.600 metros, contava no starting gate 
com dez participantes, mas dada a largada se resumiu a apenas três 
concorrentes. Beach Dance (ganhadora de grupo na Gávea), a líder dos três 
anos no Cristal Amada Alada e a ganhadora clássica em Cidade Jardim Oahu 
(Quick Road e Apple Gum, por Southern Halo, de propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com o Haras Louveira) largaram e chegaram. Oahu, 
no rigor de T.J. Pereira, deu impressão de vitória na reta final mas teve que se 
contentar com a terceira colocação. Foi a melhor apresentação de Oahu no 
Cristal que certamente estará presente nas principais provas clássicas para 
éguas da temporada. Assista ao replay https://youtu.be/Qev211tjfnM. 

 
La Maddalena garante a 13ª vitória do Stud Casablanca & Cia na 
temporada 
 
Na abertura da temporada de 2016 no Cristal Racecourse a três anos La 
Maddalena, contando com inspirada direção de Marcos Boeira, venceu 
eliminatória para os três anos na distância de 1.100 metros. Largando por fora 
de todos fez a diagonal no final da reta oposta se aproximando das ponteiras 
na curva. Na reta final atropelou forte chegando no disco com dois corpos de 
vantagem. Mais uma vez brilhou a estrela do treinador Hermínio Machado. O 
tempo foi de 1m10s7/10. A ganhadora é uma filha de Mensageiro Alado e 
Vitória Sagrada, por Vício Sagrado, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca. Veja o replay da prova 
https://youtu.be/9mWEzD2Mi3Q. 

 
Com a vitória de La Maddalena o Stud Casablanca & Cia. chegam a 13ª vitória 
na temporada que lhes daria a liderança na estatística de proprietários. Como 
alguns animais correm no nome de parcerias ou de outros studs, o Stud 
Casablanca é apenas o terceiro com oito vitórias. O Haras Capela de Santana, 

https://youtu.be/Qev211tjfnM
https://youtu.be/9mWEzD2Mi3Q


com 10 vitórias, é o terceiro na estatística de criadores superado apenas pelos 
gigantes Santa Maria de Araras e Ponta Porã. 
 
Nos demais páreos da programação King Vi foi quarto colocado (deve melhorar 
com o aumento da distância) e Lô de Lorenzo pagou tributo a inscrição 
equivocada em distância curta (vinha atuando em provas na milha). É outro 
que deve se reabilitar quando reaparecer nos 1.600 metros. 
 
Karkaroff tenta mais uma vitória em pesos especiais 
 
Uma das atrações da reunião do Cristal Racecourse do dia 14 de janeiro é ao 
páreo inaugural. Prova de pesos especiais na distância de 1.800 metros onde 
se destacam Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, por Clackson, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) e Join The Stars 
que fez apresentação de luxo no GP José Pinheiro Borda, oportunidade em 
que inclusive superou Karkaroff. Cebolinha, Push Botton e Le Stresa 
completam o campo da prova. 
 
Nas provas comuns Kruciatos e Luccellina podem vencer 
 
As outras duas inscrições do Stud Casablanca & Cia são Luccellina e 
Kruciatos. A potranca, filha de Siphon e irmã materna de Kacique Fon, estreou 
em prova em 1.100 metros e deve agradecer o aumento da distância para 
1.600 metros. O páreo não apresenta grandes destaques sendo a sua grande 
rival a estreante Drops com colocações na Gávea. Kruciatos, que defende os 
interesses do Stud Quattro Mori, tenta a terceira vitória consecutiva, mas terá 
pela frente adversários mais categorizados como o estreante e ganhador de 
quatro provas entre Gávea e Cidade Jardim Festival Olímpico e seu 
companheiro de cocheira Surf The Waves. 
 
Stud Casablanca terá seis representantes na tríplice coroa juvenil 
 
Grande atração para os produtos da nova geração, a Tríplice Coroa Juvenil, 
promoção conjunta da AGCCC e JCRGS, recebeu bom número de inscrições 
que já garante o sucesso do certame. O Stud Casablanca estará representado 
por três machos e três fêmeas, todos criados pelo Haras Capela de Santana. 
Os machos são Mucho Fon (Bold Star e Flying Bullet, por Magical Mile), Mister 
Vi (Public Purse e Preciosidad, por Crimson Tide) e Misterioso Lô (Nedawi e 
Oprah, por Jules), irmão materno da ganhadora clássica Gárgula. As fêmeas 
são Maledetta (Public Purse e Brisa, por Fast Gold), irmã própria dos 
ganhadores clássicos Kacique Fon e Herói Fon; Menina Má (Public Purse e 
Nhaçanã, por Clackson), irmã materna das ganhadoras clássicas Honfleur e 
Iabud e do colocado em prova listada Karkaroff; e Minha Madonna (Crimson 
Tide e So Fever, por Exile King), irmã materna do ganhador de provas black 
type Caio de Naranjos. 
 
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/LR e 4ª GP Copa ABCPCC Regional/G3). 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. Em sua última apresentação perdeu prova por 
cabeça 
(https://www.youtube.com/embed/AJE9slu9QA0?autoplay=1&showinfo=0&cont
rols=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. Preço: R$ 4.000,00 
(menos do que o prêmio de vitória). Está inscrita na próxima sexta-feira. 
 
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 na próxima semana em 1.600 
metros com muitas chances de vitória. Preço: R$ 4.500,00. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 417 
Vitórias Clássicas – 107 (25,66%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 104 

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

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 427 
Vitórias Clássicas - 41 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração/2008 no Cristal 
(2011) 

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
https://www.youtube.com/embed/AJE9slu9QA0?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/AJE9slu9QA0?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


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 

 
 
 
 
 

 

 


