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Kacique Fon perde no detalhe o GP Taça de Cristal (L) 
 

  
Kacique Fon perdeu GP Taça de Cristal (L) no detalhe 

 
O potro de dois anos Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
cumpriu destacada atuação por ocasião da disputa do GP Taça de Cristal (L), 
na distância de 1.600 metros em pista de areia encharcada. Finalista do GP 
Tufe Gaúcho, Agusti Torelo foi o primeiro a liderar o GP tendo próximo a ele 
Dida e Win Next. O favorito Victory Hall, Whoope Maker e Kacique Fon 
ocupavam posições intermediárias. Quando Win Next passou para a primeira 
colocação foi imediatamente perseguido por Whoope Maker, com Victory Hall 
mais perto. Na entrada da reta final Win Next, pelo interno da pista, e Whoope 
Maker grudado na grade externa (raia de fora estava dando vantagem) se 



desvencilharam dos adversários e parecia que o páreo estava resumido aos 
dois. Foi nesta altura que Kacique Fon ganhou rapidamente posições pelo 
meio da pista já aparecendo em terceiro ao faltarem 300 metros. Nos últimos 
metros Win Next não manteve o mesmo ritmo, Woope Maker na energia de 
Alex Motta reacionou e Kacique Fon decolou pelo meio da pista. Os três 
chegaram no disco praticamente emparelhados, prevalecendo o filho de Macho 
Uno por pescoço sobre Kacique Fon com Win Next a focinho em terceiro. 
Quentão e Rei do Tango completaram o placar. O tempo da prova não foi dos 
melhores (1m48s60), sendo quase um segundo superior ao registrado pela 
craque Linda Une na versão das potrancas. 
 
Kacique Fon reaparecerá no final do mês de julho no GP Copa Regional 
ABCPCC (Grupo 3), na mesma distância e pista, e depois deverá seguir 
campanha na Gávea buscando a pista de grama. 
 
No GP Taça de Cristal (L) versão das fêmeas, Kruela Kruel rendeu abaixo do 
esperado chegando em sexto lugar na prova vencida por Linda Ude (Vettori), 
que parece ser a mais consistente dos potros da nova geração gaúcha. 
 
Kung Fu Lô tenta manter a invencibilidade no Clássico Inverno 
 

 
Kung Fu Lô tenta sua primeira vitória clássica 

 
A estréia de Kung Fu Ló (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 Zogbi Vitória) foi excepcional, animando seus interessados a 
ponto de mesmo sem ter abordado a distância de 1.600 metros, estar sendo 



preparado para participar do GP Copa Regional ABCPCC (G3), onde correrá 
em parelha com Kacique Fon. 
 
Antes disso Kung Fu Lô estará presente no Clássico Inverno, 1.100 metros 
areia, uma das atrações da próxima reunião no Hipódromo do Cristal. 
Aparentemente Kung Fu Lô renderá melhor em distância mais alentada, mas 
não tendo antes da Copa Regional chamada em 1.600 metros, volta na mesma 
distância em que ganhou em seu debut. Deverá dividir o favoritismo com o 
veloz Agusti Torelo que foi finalista do GP Turfe Gaúcho e liderou o GP Taça 
de Cristal na semana passada. Completam o equilibrado campo da prova 
Rancheiro Alegre, Big Luck, Vitimado, Likefather Likeson, Dida e Rei do Sul. 
 
Vingador Mascarado massacra adversários e está pronto para o Clássico 
Cneu Aranha  
 

 
Vingador Mascarado atravessa o seu melhor momento no Cristal 

 
Não poderia ter sido melhor o desempenho do quatro anos Vingador 
Mascarado em prova de pesos especiais disputada na distância de 1.200 
metros na última quinta-feira no Cristal. Como de costume o pupilo de Hermínio 
Machado não largou entre os primeiros, mas passados duzentos metros já 
estava ao lado de Heardbreaker, passando a liderar a prova na altura dos 900 
metros finais. Na reta final, sem nunca ser exigido por M. B. Costa, grudou na 
cerca externa e foi abrindo grande vantagem, cruzando o disco com mais de 
dez corpos sobre Ulindi, Super Herói e Heardbreaker. O tempo de 1m14s7/10 
foi o melhor do dia para a distância. No dia 10 de julho Vingador Mascarado 



disputará o Clássico Presidente Cneu Aranha (1;200 metros em pista de areia) 
como provável favorito. 
 
Com a vitória obtida, a parceria Stud Casablanca e Caio Zogbi Vitória termina a 
temporada com 11 vitórias (5 clássicas e 3 recordes) através de 4 animais 
(todos ganharam), que participaram de 15 corridas, com um aproveitamento 
superior a 80% (oitenta por cento). Das quatro colocações obtidas três foram 
clássicas. Assim, Tokay (cavalo do ano), Vingador Mascarado, Katowice e 
Kung Fu Lô garantiram à parceria o primeiro lugar na estatística de 
proprietários por aproveitamento. 
 
Grecco Sim reaparece em forte prova de pesos especiais  
 
O seis anos Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria 
com Caio Zogbi Vitória), líder de sua geração, ganhador do GP Taça de Cristal 
e das duas primeiras etapas da tríplice coroa gaúcha, volta a raia na próxima 
quinta-feira em prova de pesos especiais. O páreo reúne os melhores milheiros 
do meio e Grecco Sim vai sobre carregado com chances pequenas de vitória. 
Os destaques ficam por conta de Point Of Interest, Fim da Linha e o ganhador 
clássico na Gávea Desejado Fjghter que estréia no Cristal depois de obter 
vitória na Tablada. Completam o campo da prova Orgoglio, Primoroso, Caapuã, 
Susumo, Save The Tiger, Bolvan e Baralho. 
 
Nas provas comuns Jim Fon busca deixar o páreo de perdedores em 
eliminatória dos quatro anos; e na Gávea Imposible pode obter a sua primeira 
vitória naquele meio.  
 

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 nesta semana no Cristal – R$ 4.000,00 (ou arrendamento sem 
custos para o interior do Estado). 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 379 
Vitórias Clássicas – 100 (26,39%) 

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 



 
 
 
 
 
 


