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Kacique Fon disputa título de campeão da geração no GP Taça de Cristal 
(L) 
 

  
Kacique Fon melhor adaptado a distância busca reabilitação no GP Taça de Cristal 

 
O potro Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), após vitória 
empolgante em sua segunda apresentação, quando atropelou forte para 
vencer eliminatória dos dois anos em 1.100 metros, teve atuação abaixo do 
esperado na sua primeira incursão clássica. Terminou descolocado na 
segunda prova da tríplice coroa em percurso bastante atribulado. Agora, 



melhor adaptado à distância de 1.600 metros, corre em melhores condições o 
GP Taça de Cristal (L), atração da reunião da próxima quinta-feira no Cristal e 
que apontará o campeão da geração. O pupilo de Hermínio Machado aparece 
como força intermediária. O favorito e atual líder da geração é Victory Hall e 
seus principais adversários Win Next e Whoopee Maker. Com relação a este 
último seus interessados não acreditam em derrota. Completam o campo do 
GP Taça de Cristal os potros Dida, Augusti Torelo, Quentão, Chamarisco, 
Speed Load, Selo Secreto, Rei do Tango e Little a Little. 
 
O Stud Casablanca já venceu em duas oportunidades a versão dos potros do 
GP Taça de Cristal (L). Com Grecco Sim em 2010 e com Hermano Lô em 
2011, ambos criados pelo Haras Capela de Santana 
 
Na versão das fêmeas Kruela Kruel estará presente 
 

 
Kruela Kruel disputa a liderança da geração entre as potrancas 

 
Na versão das fêmeas do GP Taça de Cristal (L) as ganhadoras das duas 
primeiras etapas da tríplice coroa juvenil, Lazona do Salso e Life Is To Short se 
destacam no campo da prova. Outros nomes de destaque são Linda Ude, 
companheira de Lazona do Salso, e Kruela Kruel (Stud Casablanca). A filha de 
Public Purse e Chelsea, por Hampstead, de criação do Haras Capela de 
Santana, depois de fácil vitória em eliminatória dos dois anos, finalizou na 
terceira colocação no Clássico João Matas Soles, segunda prova da tríplice 
coroa juvenil, mas rendeu abaixo do esperado. Novamente na condução de M. 
B. Costa Kruela Kruel tentará surpreender as favoritas. Completam o campo da 
prova Hija Del Rey, Vanzella, Caroline Dancer, Interessante e Serenata. 
 
O Stud Casablanca venceu em 2002 a versão das fêmeas do GP Taça de 
Cristal com Yes Grêmio, crioula do Haras Capela de Santana. 
 



Depois de duas derrotas de chorar em provas clássicas Vingador 
Mascarado corre pesos especiais 
 
Em suas duas primeiras apresentações clássicas no Cristal, o quatro anos 
Vingador Mascarado, de propriedade do Stud Casablanca e Caio Zogbi Vitória 
deixou escapar por detalhes a vitória. Foi terceiro na milha do Clássico Lauro 
Schuck para Point Of Interesse e Ponamariov, e em final de bandeira verde foi 
derrotado por Martelo do Binha no Clássico Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região, quando atuou pela primeira vez em 1.200 metros. Agora, 
especializado nos 1.200 metros, entra na raia do Cristal nesta quinta-feira 
como favorito em prova de pesos especiais, tendo como principais adversários 
Hardbreaker, Ziggurat (carregado no peso) e Super Herói. A prova serve como 
última preparação para o Clássico Presidente Cneu Aranha que será ralizado, 
na mesma distância, no dia 10 de julho. 
 
Tokay conquista a estatística de melhor cavalo da temporada e o Stud 
Casablanca e Caio Zogbi Vitória são os melhores por aproveitamento 
entre os proprietários 
 
Enquanto a estatística de melhor égua do Cristal entra na última semana 
indefinida, com Alegoria na frente de Bellamore por R$ 400,00, estando 
Bellamore inscrita no páreo que encerra a temporada, o tri-recordista Tokay já 
garantiu por antecipação o título de melhor cavalo, com cinco vitórias em igual 
número de atuações.  
 
Outra vitória obtida por antecipação foi a da parceria Stud Casablanca e Caio 
Zogbi Vitória na estatística de proprietários por aproveitamento. Os quatro 
cavalos da parceria (Tokay, Vingador Mascarado, Katowice e Kung Fu Lô) 
correram em 14 oportunidades, que foram transformadas em 10 vitórias (5 
clássicas e três recordes) e 4 colocações (3 clássicas), com prêmio médio por 
animal de aproximadamente R$ 11 mil. Estes números poderão melhorar caso 
Vingador Mascarado vença nesta semana. Merece registro que se os animais 
do Stud Casablanca e parceria corressem apenas no nome da coudelaria esta 
estaria na segunda colocação entre os proprietários com 17 vitórias. 
 
Kung Fu Lô estréia com vitória animadora 
 
Com a vitória obtida em sua corrida de estréia na última quinta-feira no Cristal, 
Kung Fu Lô foi o terceiro produto da geração “K” do Capela de Santana a 
estrear e o terceiro a vencer aos dois anos. Desprezado nas apostas, o raçudo 
filho de Christine’s Outlaw e Yes Grêmio, por Exile King, de propriedade do 
Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi Vitória, ganhou linda prova, 
atropelando forte nos últimos metros. Estava a mais de seis corpos dos 
ponteiros ao faltarem 300 metros e ainda teve forças para vencer por cômodos 



dois corpos registrando o melhor tempo do dia (foram cinco corridas na 
distância) para os 1.100 metros. 
 
A próxima exibição do potro será no Clássico Inverno no dia 3 de julho em 
1.100 metros, que também servirá como preparação para a Copa ABCPCC 
Regional (Grupo 3) programada para o final de julho em 1.600 metros. 
 
Na mesma reunião o encabulado Joe Grant, ganhador clássico no Cristal, 
obteve a sua terceira vitória, vencendo de ponta a ponta prova comum na 
distância de 1.000 metros. O defensor do Stud Cacique Crocket (Flávio Obino 
Filho e Antônio Meirelles Quintella) foi conduzido por Luiz Gustavo Nobre 
Acosta e preparado por Hermínio Machado. É provável que Joe Grant seja 
companheiro de Vingador Mascarado na disputa do Clássico Cneu Aranha. 
 
Tokay e Viento del Sur se preparam para o GP Protetora do Turfe (G3)  
 

  
Tokay está em fase final de preparação para o seu reaparecimento 

 
O tri-recordista no Cristal Tokay e o melhor cavalo em atuação no Estado está 
se recuperando de contratempos que o afastaram da pista e poderá reaparecer 
no Clássico Ministro da Agricultura (1.900 metros) que será disputado no final 
de julho e servirá como último teste para o GP Protetora do Turfe. Quem 
também está sendo preparado para esta prova é o ganhador clássico na 
Gávea Viento Del Sur, também em preparação para a disputa do GP Protetora 
do Turfe. VientoDel Sur está aos cuidados de Hermínio Machado e pertence ao 
Stud Imortal Tricolor (Ricardo Felizzola e Flávio Obino Filho). 
 

Casablanca & Cia a 3 triunfos clássicos da vitória nº 100 no Cristal 

 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Reprodução 



 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 2007 – Ganhadora 
no Cristal, prenhe de Poetisch (neste ano produziu um macho por Poetisch). 
Sua mãe foi a craque de sua geração no Cristal vencendo o GP Taça de Cristal 
(L). Com três filhos corridos é mãe de Hermano Lô, líder da sua geração, 
ganhador do GP Taça de Cristal (L) e com colocações em provas de Grupo 1 
no Uruguai e do invicto Kung Fu Lô (potro da atual geração) – R$ 4.000,00 
 
 
Treinamento 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Retornou ao Cristal e em tr~es 
atuações foi segundo em prova de pesos especiais e quarto forçando turma em 
sua última exibição. Está aos cuidados de Hermínio Machado e poderá retornar 
para a Gávea, pois pega o seis anos com uma vitória na virada da idade. - R$ 
4.000,00.  
 
Impossible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 2009 – 3 vitórias 
no Cristal e sete colocações clássicas, inclusive 2º Cl. Domingos da Costa 
Lino, 3º GP Taça de Cristal (L), 4º GP Copa ABCPCC (G3). Irmã materna de 
quatro semiclássicos e do ganhador de prova black type na Gávea e Cristal, 
Caio de Naranjos. Foi quarta colocada na ligação em sua corrida de estréia na 
Gávea e na turma também se colocou. Deverá ser inscrita nas corridas da 
próxima semana com grandes possibilidades de vitória. Está alojada com Leo 
Cury – R$ 8.000,00 
 
Jim Fon (Crimson Tide e So Fever, por Exile King) – 2010 – duas atuações no 
Cristal. Inscrito esta semana ficou na suplência. – R$ 4.000,00 (ou 
arrendamento sem custos para o interior do Estado). 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 378 
Vitórias Clássicas – 100 (26,46%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 97 
 

Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 
 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 

 
14 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 403 



Vitórias Clássicas - 37 
 

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 
 
 
 
 
 
 


