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Kacique Fon vence Clássico Estensoro e mantém condição de melhor 
cavalo do Cristal 
 

 
Kacique Fon venceu no último pulo 

Defendendo a condição de melhor cavalo em atuação no Cristal e o franco 
favoritismo entre os apostadores, Kacique Fon, como de costume, correu no 
fundo do lote de oito animais que participaram na última quinta feira do 
Clássico Estensoro, em 1.900 metros. Cebolinha e Khuraim saíram imprimindo 
forte ritmo e livraram cerca de dez corpos para Enyemah, Castelbajac e 
Raçador que se revezavam nas posições seguintes. Kacique Fon era o 
penúltimo colocado. Na curva Khuraim deu por cumprida a missão e Cebolinha 
parecia que pagaria tributo ao forte ritmo da primeira metade da prova. Na 
entrada do linheiro final Cebolinha (ainda resistia), Raçador (arrumou ótima 
passagem pela cerca), Enyemah e Kacique Fon (bem por fora) estavam 
praticamente emparelhados com Join The Stars se aproximando. Enyemah foi 
o primeiro a abdicar da luta e Raçador escapou um corpo de Kacique Fon que 
insistia em longa atropelada. Nos metros finais Kacique Fon fez valer a sua 



melhor categoria e superou o potro Raçador (fez exibição de luxo) em cima do 
disco por cabeça. Cebolinha que também correu muito foi o terceiro, com Join 
The Stars e Todo Bom no complemento do placar. O tempo foi de 2m07s9/10. 
Assista ao replay http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=3460 
 
Kacique Fon foi apresentado em excelentes condições por Hermínio Machado, 
devendo se levar em conta que não corria há quase três meses em razão da 
não organização pela Comissão de Corridas da prova preparatória para o 
clássico. M. B. Souza acreditou sempre no triunfo e venceu no último pulo. O 
próximo compromisso de Kacique Fon será no Grande Prêmio Estado do Rio 
Grande do Sul (L) no início do mês de abril. 
 

                

 
M.B. Souza vibrou com a vitória do pupilo de Hermínio Machado 
 

http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=3460


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 a 
sétima vitória de Kacique Fon, sendo a quarta na esfera clássica (transformou 
suas quatro últimas atuações em vitória)  
 
O Stud Casablanca & Cia. já havia vencido o Clássico Estensoro em 2014 
através do tri recordista e atual reprodutor chefe do Haras Capela de Santana 
Tokay que na oportunidade estabeleceu o record dos 2.100 metros na antiga 
pista de areia do Cristal. 
 
Beach Dance faz 2 a 1 na disputa com Oahu 
 

 
Beach Dance deu o troco em Oahu 
 
A parceria Stud Casablanca e Haras Louveira ainda comemorava a vitória de 
Kacique Fon (propriedade do Stud Casablanca e crioulo do Capela de Santana, 
mas filho da ganhadora clássica Brisa, criada pelo Louveira) quando Oahu 
(Quick Road) entrou na pista para novo enfrentamento com Beach Dance pela 
liderança entre as fêmeas do Cristal. Cada uma contava com uma vitória nas 
disputas travadas até então e no Clássico Hiper Gênio, como era esperado, 
uma correu pela outra. Estiveram lado a lado desde a partida, no início 
acompanhadas por Harmonia Golden, que deu por cumprida a sua missão no 
início da curva final. O ritmo imprimido pelas duas éguas foi bastante violento e 
na reta seguiram emparelhadas. Oahu nos trezentos finais deu impressão de 
vitória, mas a pupila do Stud Globo trocou de mão e reacionou com apetite 
superando Oahu por ¾ de corpo. Oyimpic Daytona, que no meio da reta deu 
impressão que poderia lutar pela vitória, foi a terceira em ótima atuação, 
chegando a frente de Electra Baby e First Night. O tempo foi de 1m47s9/10 
para os 1.600 metros em areia encharcada. A disputa entre as duas excelentes 
éguas deve prosseguir no dia 14 de abril por ocasião da disputa do Clássico 



Naio Lopes de Almeida em 1.900 metros. Assista ao repaly 
https://youtu.be/d3kt7RO3v_8 

Namable volta a decepcionar em prova clássica de velocidade 
 
A terceira prova em importância no verdadeiro Festival clássico organizado na 
última semana pelo JCRGS foi o Clássico Presidente Indemburgo de Lima e 
Silva que reuniu os melhores velocistas do meio, na distância de 1.000 metros. 
Namable (Stud Casablanca em parceria com Caio Z. Vitória) aproveitando a 
baliza um foi a mais ligeira no pulo de partida, mas foi logo atacada pelo potro 
Rancho American que não lhe deu folga. Na entrada da reta se desvencilhou 
do seu adversário (terminou na última colocação), mas ao faltarem 200 metros 
para o disco não resistiu, sendo ultrapassada pelo ganhador Tchê Barbaridade 
e por Bathilde que formou a dupla. Finalizou fora do marcador, mas em que 
pese a decepção com a corrida é esperada ampla reabilitação em seu próximo 
compromisso. Namable deverá disputar no dia 31 de março o Clássico Cidade 
de Porto Alegre, na mesma distância, mas reunindo apenas éguas. Veja o 
replay http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=3456 
  
Mister Vi disputa primeira prova da tríplice coroa juvenil 
 
A grande atração desta quinta feira no Cristal é a abertura das tríplices coroas 
juvenis com a disputa da primeira prova por potros e potrancas. O páreo de 
potros, Clássico Paulo Rosa Waihrich, na distância de 1.200 metros, reúne 
doze participantes. Barulhento e Lord Victor, que foram os vencedores das 
provas clássicas da nova geração, estão anotados, mas o ainda perdedor 
Robin Hood parece o corredor mais qualificado. Mister Vi (Public Purse e 
Preciosidad, por Crimson Tide) que pouco produziu na sua estreia volta muito 
bem preparado e pode surpreender os favoritos. Completam o campo da prova 
Prometheus, Principe D’Anafer, Spirit Champion, Bitrem, Carumbé, Síndico, 
Elíptico (falam maravilhas) e Secretário (sempre chega disputando). 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu o Clássico Paulo Rosa Waihrich em 2006 
com Caio de Naranjos. 
 
Nas provas comuns Kruciatos experimenta pela primeira vez a milha 
 
Na provas comuns Kruciatos (Vettori e Tropical Mountain, por Yagli, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Quattro Mori) volta a pista 
pela primeira vez acima de 1.200 metros. Tem raça que pede distância e existe 
grande expectativa em torno da sua apresentação. No mesmo páreo e na 
ligação está inscrito Jack Jack (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Kid) que vai 
aliviado no peso e credenciado por vitória maiúscula nesta distância em sua 
última atuação. Os dois egressos do Capela de Santana correm com grandes 
chances de vitória. Na semana passada foi muito bom o retorno de Kung Fú 
Lô. Teve pista e páreo adversos e corria muito no final finalizando na quarta 
colocação. No seu próximo compromisso venderá caro a derrota. 

https://youtu.be/d3kt7RO3v_8
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=3456


Casblanca e Capela seguem em terceiro nas estatísticas de proprietários 
e criadores 
 
A vitória de Kacique Fon manteve a terceira colocação do Haras Capela de 
Santana na estatística de criadores, sendo superado por Santa Maria de Araras 
e Ponta Porã. Por aproveitamento, o Capela de Santana (81,25%) supera o 
Araras (80,55%) e o Ponta Porã (76,31%). Entre os proprietários, a vitória de 
Kacique Fon deixa o Casablanca em terceiro lugar.  
 
Eremildo na Gávea 
 

 
Eremildo foi visto na Gávea 
 
Dizem que Eremildo esteve durante toda esta semana na Gávea. Levou para o 
prado carioca todo o seu know how no enfrentamento das chuvas. Resultado: 
cancelamento dos últimos páreos da reunião de sábado e vila hípica inundada. 
Voltou com aquele seu sorriso inteligente na boca. Como na mesma semana 
que esteve no Rio foi desmascarado tentando se passar pelo Presidente Jair, 
passou a espalhar pelo hipódromo que era na verdade o globetrotter Professor 
Rogério, comissário, diretor da vila hípica e diretor de hipódromo. Com certeza 
o Eremildo não é o Professor Rogério... 

 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 421 
Vitórias Clássicas – 109 (25,89%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 106 

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

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 



Vitórias – 430 
Vitórias Clássicas - 42 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


