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Kacique Fon vence segunda prova da tríplice coroa em atropelada 
cinematográfica 
 

 
M. B. Souza comemora vitória de Kacique Fon na segunda etapa da tríplice coroa gaúcha 
 

Doze potros alinharam para a disputa do GP Coronel Caminha, em 1.900 
metros pista de areia, a segunda etapa da tríplice coroa gaúcha. Ao ser dada a 
partida o candidato ao título e favorito Rei do Sul buscou a primeira colocação, 
mas Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), acelerando o ritmo da 
prova e fazendo o papel de “coelho”, foi mais ligeiro e passou como líder pela 
primeira vez na frente do disco. O segundo favorito Xá das Cinco já era o 
terceiro e Kacique Fon apenas o décimo. A corrida não sofreu maiores 
alterações até os últimos seiscentos metros, quando Xá das Cinco, que 
espiava a luta entre os ponteiros, acelerou sobre estes e Rei do Sul, de 
imediato, renunciou a disputa. Por duzentos metros Karakaroff manteve o 
mesmo ritmo de Xá das Cinco que no lance acabou fazendo vencedor na 



entrada da reta final (chegou a livrar mais de quatro corpos sobre o segundo 
colocado). Enquanto isso Kacique Fon avançava por dentro juntamente com 
Victor de Lorena e nos duzentos metros finais os dois passaram Xá das Cinco 
sem luta. Nos últimos cem, Kacique Fon, com grande ação, se livrou de seu 
mais perigoso adversário para cruzar o disco com cerca de três corpos de 
vantagem. Victor de Lorena, em atuação de gala, formou a dupla com Quito 
Express e Rondelli na formação da quadrifeta. Xá das Cinco foi apenas o 
quinto e Rei do Sul o último. O tempo da prova foi de 2m10s2/10. 
 
A equipe do Stud Casablanca está de parabéns. Hermínio Machado e os 
cavalariços trouxeram Kacique Fon e Karakaroff no último furo. M. B. Costa foi 
decisivo nas batalhas que travou com Karakaroff contra os dois favoritos, e M. 
B. Souza fez tudo certo com o ganhador, achando uma passagem providencial 
pelo interno da pista. 
 
Foi a terceira vitória de Kacique Fon e a primeira na esfera clássica. Antes 
havia sido 2º no GP Taça de Cristal (L) e 3º no GP Copa ABCPCC Regional 
(G3). O próximo compromisso de Kacique Fon será o GP Derby Rio-grandense 
(L) na distância de 2.400 metros em pista de areia no dia 7 de maio, onde 
tentará quebrar o tabu do Stud Casablanca nunca ter vencido a prova. Victor 
de Lorena já aparece como o grande inimigo do filho da ganhadora clássica 
Brisa (criação do Haras Louveira). 
 
Esta foi a quarta vitória do Stud Casablanca no GP Coronel Caminha, segunda 
prova da tríplice coroa gaúcha. Antes havia vencido com os também crioulos 
do Haras Capela de Santana Duque di Lorenzo (2008), Grecco Sim (2011) e 
Herói Fon (2012), este último irmão inteiro de Kacique Fon. O ganhador é um 
três anos filho de Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca.  
 

Assista ao replay do GP http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2835 
 
 
Viento del Sur entre os postulantes ao GP Estado do Rio Grande do Sul 
(L) 
 

http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2835


 
Viento del Sur agora em 2.400 metros 

 

A principal atração da próxima quinta-feira no Cristal é o GP Estado do Rio 
Grande do Sul (L), em 2.400 metros na pista de areia. Save The Tiger que 
parece ter retornado a sua antiga forma, agora na distância em que 
desenvolveu a sua melhor corrida (foi segundo por pequena diferença no GP 
Bento Gonçalves), é o grande favorito. Seu principal adversário é Ponamariov, 
que vem de vitória sobre o próprio Save The Tiger em 1.800 metros. O 
aumento da distância, contudo, não ajuda o crioulo de Duílio Berleze. Viento 
del Sur (Northern Afleet, de propriedade do Stud Imortal Tricolor – Flávio Obino 
Filho e Ricardo Felizzola) que produziu menos do que sabe em suas últimas 
atuações é o terceiro nome da prova. Completam o campo Custe o Que 
Custar, Impulsion Final, Rei do Tango e Lady Varanda.  
 
O Stud Casablanca & Cia já venceu o GP Estado do Rio Grande do Sul em 2 
oportunidades. Com Faust em 2004 e com Mahler em 2005. Antes disso em 
1981, Snow Scotch, que era de co-propriedade de Flávio Obino Filho venceu o 
então chamado GP Governador do Estado. 
 
Namable entra na pista como favorita em prova de pesos especiais 
 
Depois de amargar dois segundos lugares para a craque Neguinha do Fubá, 
Namable (Tiger Heart), de propriedade do Stud Casablanca & Caio Z. Vitória, 
reaparece bastante movida também nesta quinta-feira em prova de pesos 
especiais em 1.200 metros. Sua principal adversária parece ser a estreante 
Quantia Certa que traz na bagagem 6 vitórias (3 na Gávea e 3 em Cidade 
Jardim) e colocações em provas de grupo. Outro nome que não pode ser 
descartado é o de Uva do Ximbó que vem de vitória em prova com a mesma 



chamada. Completam o campo da prova a veloz Esfinge Prateada, Sambista e 
Vitória Dodge. 
 
Nas provas comuns no Cristal, King Vi (Public Purse), depois de estreia 
regular, aborda pela primeira vez a milha; e Luna Loveggod (Voando Baixo) 
tenta surpreender as favoritas em eliminatória dos dois anos após ter obtido 
duas colocações em suas exibições. Na Gávea o ganhador clássico em Porto 
Alegre Kung Fú Lô (Christine’s Outlaw) corre pela primeira vez em pista de 
grama e tenta a sua primeira vitória no Rio de Janeiro. Também na Gávea 
Impossible (Mensageiro Alado) volta a sua turma com chances de vitória e 
Impostora (Dubai Dust) corre na noturna de segunda feira. 
 
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. Inscrita na turma em que venceu na ligação neste 

sábado na Gávea. Tem duas vitórias na boca (foi quarta forçando turma em 

sua última apresentação). 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 (virgem). 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 3 vitórias da de número 400 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 397 
Vitórias Clássicas – 105 (26,45%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 102 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 

 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

14 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 412 
Vitórias Clássicas - 39 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 


