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Stud Casablanca & Cia. a 4 vitórias da de número 400 
 
Kacique Fon retorna com vitória e Karkaroff garante dobrada do 
Capela/Casablanca 
 

 
Kacique Fon e Karkaroff de dobrada 
 

Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca), vice-campeão do GP Taça de 
Cristal (L) quando foi derrotado por meia cabeça pelo craque Woope Maker, 
retornou ao Cristal depois de não ter se adaptado no Rio de Janeiro, 
participando de prova em 1.800 metros para produtos de 3 anos até uma 



vitória. Dada a largada seu companheiro Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, por 
Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) assumiu a liderança que alternou até os seiscentos metros finais 
com Simply. Enquanto isso Kacique Fon, que era o oitavo, em menos de cem 
metros, pulou para a segunda colocação e entrou na reta ao lado do seu 
companheiro. A disputa durou trezentos metros, quando o conduzido de M. B. 
Souza se definiu na primeira colocação chegando ao disco com três corpos 
sobre seu companheiro. O terceiro colocado chegou a longínquos 22 corpos. 
Nota dez para o preparo de Hermínio Machado que parece ter recuperado o 
belo filho de Public Purse. 
 

Potros disputam a segunda coroa gaúcha 
 
A principal atração da próxima quinta-feira no Cristal é o GP Coronel Caminha, 
segunda prova da tríplice coroa, na distância de 1.900 metros em pista de 
areia. O candidato ao título Rei do Sul, que parece produzir melhor na milha, é 
o animal a ser batido. Seu principal adversário é Xá das Cinco que na última 
correu descontado e fora de suas características (rende mais quando corre 
entre os ponteiros) e deve agradecer o aumento de distância. Kacique Fon, 
que ainda não está no último furo, e Quentão são outros dois que devem 
aparecer com apetite no final da prova. Quito Express, em evolução, não pode 
ser desprezado. Completam o campo da prova Correai, Karkaroff, I’ll Be Good, 
Garrinha, Rondelli, Keeper, Victor de Lorena e o suplente Rei do Tango. 
 
O Stud Casablanca & Cia já ganhou o GP Coronel Caminha em três 
oportunidades, todas com cavalos criados pelo Haras Capela de Santana, a 
saber: Duque di Lorenzo (2008), Grecco Sim (2011) e Herói Fon (2012), este 
último irmão inteiro de Kacique Fon. 
 
Namable é segunda no Clássico Cidade de Porto Alegre 
 
Namable (Tiger Heart), de propriedade do Stud Casablanca em parceria com 
Caio Zogbi Vitória, voltou a produzir muito bem por ocasião da disputa do 
Clássico Cidade de Porto Alegre, mas como já havia ocorrido em sua estreia, 
teve que se contentar com o segundo lugar, sendo superada, mais uma vez, 
pela excepcional Neguinha do Fubá. Na estreia a crioula do Haras Santa Zélia 
do Caiboaté bateu o record dos 1.000 metros assinalando 1m1s cravados. 
Nesta oportunidade o tempo foi de 1m3s. 
 
Viento del Sur foi quarto no Clássico Estensoro 
 



 
Próximo compromisso de Viento del Sur será em 2.400 metros 

 

Vindo de vitória no Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb, Viento del Sur 
(Northern Afleet), de propriedade do Stud Imortal Tricolor (Flávio Obino Filho e 
Ricardo Felizzola), não passou da quarta colocação por ocasião da disputa do 
Clássico Estensoro. O vencedor foi Ponamariov que superou o favorito Save 
The Tiger e Best Magic. A próxima atuação de Viento del Sur será no GP 
Estado do Rio Grande do Sul (L), na distância de 2.400 metros em pista de 
areia. 
 
Agnes Gold já está no Haras Mondesir 
 



 
Agnes Gold servirá no Rio Grande do Sul 

 
O garanhão japonês Agnes Gold (Sunday Silence) que foi adquirido por um 
grupo de criadores com interesses no Rio Grande do Sul já está alojado nas 
Fazendas Mondesir em Bagé. Foi a maior transação envolvendo um reprodutor 
no país. Fazem parte do condomínio os haras Regina, Rio Dois Irmãos, 
Eternamente Rio, Mondesir, Anderson, Old Friends, Fronteira, Capela de 
Santana, São José do Bom Retiro, Das Estrelas, Clark Leite e Centauros do 
Sul. Agnes Gold venceu provas de grupo no Japão aos dois e três anos e em 
sua primeira geração brasileira, composta de apenas 15 produtos, se destacam 
as ganhadoras de Grupo 1 Abidjan, Energia Fribby e Antonella Baby e Energia 
Elegante (Grupo 2).  
 
Vale tudo no Festival do GP Princesa do Sul 
 
É de se lamentar a informação vinda de Pelotas de que não serão realizados 
exames antidoping nas provas que compõem o GP Princesa do Sul, um 
retrocesso em relação a edição do ano passado. O Stud Casablanca & Cia que 
estudava a ida de Viento del Sur, Vingador Mascarado e Namable para 
prestigiar o evento decidiu pela não participação de seus defensores nas 
corridas da Tablada. 



 
Animais em treinamento e reprodução à venda 
 
Com a intenção de abrir vagas para os produtos da geração 2012 o Stud 
Casablanca oferece para venda os animais em treinamento abaixo listados. 
Também são oferecidas duas éguas descendentes da craque Yes Grêmio 
(uma virgem e outra vazia). Interessados podem encaminhar proposta 
respondendo o email de remessa do informativo. 
 
Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 5 anos, 4 vitórias (3 
no Cristal e 1 na Gávea), com inúmeras colocações clássicas, inclusive em 
prova de Grupo e listed race. Vem de vitória na Gávea (grama) forçando turma 
e de uma colocação. Tem mais duas vitórias na boca. 430kg. Valor: R$ 
8.000,00. Alojada com Darci Minetto 
 
Jack-Jack (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead) – 4 anos perdedor (vem 
de segundo e dois terceiros na turma no Cristal). Pode ganhar duas na 
sequência e seguir campanha no sem vitória na Gávea. 480kg. Valor: R$ 
5.000,00. Alojado com Hermínio Machado 
 
Kabangu (Dubai Dust e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 3 anos. Inédito. 
Potro atrasado que foi submetido a castração e deverá estrear na reunião do 
dia 16 de abril. 500kg. Valor R$ 5.000,00. Alojado com Hermínio Machado 
 
Jojó Mazembe (Hard Buck e Flecha Azurra, por Confidential Talk) – 4 anos 
com uma vitória no Cristal. Neta da campeã e mãe de campeão Yes Grêmio. 
Oferecida para reprodução. 440 kg. Valor: R$ 3.000,00. Alojada no Haras 
Capela de Santana 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 7 anos. Ganhadora 
no Cristal. Filha da campeã do GP Taça de Cristal Yes Grêmio e irmã dos 
ganhadores clássicos Hermano Lô (GP Taça de Cristal) e Kung Fú Lô. Está 
vazia e os seus dois primeiros produtos (2013 e 2014) descendem de Poetisch. 
Valor: R$ 3.000,00. Alojada no Haras Capela de Santana 
 

Stud Casablanca & Cia. está a 4 vitórias da de número 400 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 396 
Vitórias Clássicas – 104 (26,26%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 101 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 



 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

14 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 411 
Vitórias Clássicas - 38 

 
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 

 
 
 
 
 
 


