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Kacique Fon tenta manter a hegemonia no Clássico Estensoro 

 
Kacique Fon corre em busca de mais um triunfo clássico 

A reunião desta semana organizada pelo Jockey Club do Rio Grande do Sul 
oferece ao turfista que gosta de assistir os melhores cavalos em pista um 
cardápio do nível dos grandes festivais gaúchos. São três provas clássicas 
reunindo em cada uma delas os melhores em atuação no turfe local. Os 
fundistas disputarão o Clássico Estensoro que deveria ter sido disputado na 
semana passada, mas foi adiado em virtude da falta de energia elétrica. A 
prova será disputada em 1.900 metros em pista de areia. Kacique Fon (Public 
Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca), que transformou em vitória as suas três 
últimas exibições (duas na esfera clássica), reaparece na condição de favorito 
e tenta manter a hegemonia nas provas de fundo. Seu principal adversário é 
Enyemah que teve forte hemorragia em sua última exibição, mas que 
superando seus problemas é um inimigo de grande respeito. Deve ser 
destacado que Enyemah foi segundo para Kacique Fon nos dois últimos 
triunfos clássicos do pupilo de Hermínio Machado. Join The Stars e Khuraim 



são as forças intermediárias. Completam o campo da prova Cebolinha, 
Raçador, Castelbajac e Todo Bom. Já foi declarado o forfait de Uma Sureña. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu o Clássico Estensoro em 2014 através do tri 
recordista e atual reprodutor chefe do Haras Capela de Santana Tokay. Na 
oportunidade estabeleceu o novo record dos 2.100 metros. 
 
Entre as fêmeas nova disaputa entre Oahu e Beach Dance no Clássico 
Hiper Gênio 
 

 
No último enfrentamento Oahu superou Beach Dance 
 
O Clássico Hiper Gênio reúne mais uma vez as fêmeas de três anos e mais 
idade em 1.600 metros. Em dezembro Beach Dance foi a vencedora e Oahu a 
terceira. No mês passado Oahu, de propriedade do Stud Casablanca em 
parceria com o Haras Louveira, superou Beach Dance na disputa do Clássico 
Olinto Streb. As duas éguas, também vencedoras clássicas na Gávea (Beach 
Dance) e em Cidade Jardim (Oahu), voltam a pista para definir quem é a 
melhor égua do turfe gaúcho. Beach Dance anda repinicando nas matinais e 
deverá ser, mais uma vez, a favorita da prova. Classe não lhe falta. Oahu, caso 
repita sua última exibição, venderá caro a derrota. São duas éguas 
espontâneas que deverão correr uma pela outra da largada até o disco. Entre 
as demais inscritas destaque para a potranca Água de Colônia e a 
confirmadora First Night. Completam o campo da prova a sempre esperada 
Olympic Daytona, Harmonia Golden, Kitiesh, Electra Baby e Halle. 

Namable enfrenta os machos no Clássico Indemburgo de Lima e Silva 
 



 
Namable enfrenta os machos em prova clássica de velocidade 
 
A outra atração estrelar da reunião de quinta feira no Hipódromo do Cristal é o 
Clássico Presidente Indemburgo de Lima e Silva que reúne os melhores 
velocistas do meio, na distância de 1.000 metros. Jack Of All Trades vem de 
duas vitórias contundentes e entra na pista como favorito. Seu principal 
adversário parece ser Tchê Barbaridade, caso supere seus problemas. A 
recordista Namable, de propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio 
Vitória, após o seu retorno ainda não produziu o que sabia, sendo esperada a 
sua recuperação nesta prova. Larga pelo lado mais curto e deverá tentar se 
aproveitar da sua velocidade inicial. Mesmo em distância que parece curta, 
John Song poderá se aproveitar do ritmo violento e chegar a tempo de superar 
seus adversários. Completam o campo da prova clássica Rancho American, 
Karat, Kempes, Bathilde e Mistaken Id. M. B. Souza será o piloto de Namable, 
Oahu e Kacique Fon. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o Clássico Indemburgo de Lima e Silva 
com Caio de Naranjos em 2010. 
 

Nas provas comuns o reaparecimento do ganhador clássico Kung Fú Lô 

O único inscrito nas provas comuns é Kung Fú Lô (Christine’s Outlaw e Yes 
Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca em parceria com Caio Vitória). Corre prova reservada para 
cavalos de 4 anos até duas vitórias e de 5 até três vitórias na distância de 
1.200 metros. É um cavalo ganhador clássico, melhor do que a turma, mas terá 
que superar seus problemas locomotores. Cadete Dodge e Novak deverão ser 
os mais apostados, mas Kung Fú Lô poderá surpreender na condução de C. 
Farias. 

 
Placar Casablanca & Cia 



 
Vitórias - 420 

Vitórias Clássicas – 108 (25,71%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 105 

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

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 429 
Vitórias Clássicas - 41 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


