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Namable desrespeita os machos e vence mais uma 
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Animais em treinamento e reprodução à venda 
 

Kacique Fon e Karkaroff correm em busca de vitória inédita no Derby 
Riograndense (L) 
 

 
Kacique Fon corre em busca de vitória inédita para o Stud Casablanca 
 

A grande atração da reunião da próxima quinta-feira no Hipódromo do Cristal é 
o GP Derby Riograndense (Listed Race), a terceira prova da tríplice coroa 
gaúcha, na distância de 2.400 metros em pista de areia. Kacique Fon (Public 
Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca) que vem de vitória autoritária na segunda 
etapa – GP Coronel Caminha em 1.900 metros -, entra na pista como uma das 
forças. Mais uma vez correrá em parelha com seu companheiro de cocheira o 
espontâneo Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, por Clackson, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) que tentará fazer 
um salto a salto. Victor de Lorena, que foi segundo no Coronel Caminha, está 
melhor adaptado a raia gaúcha e caso reedite seus melhores momentos em 



Cidade Jardim será osso duro de roer. Também alinham como candidatos a 
vitória Xá das Cinco, Rei do Sul (ganhador da primeira etapa) e Quito Express. 
Este último terá a condução de Jorge Ricardo, outra atração da reunião do 
JCRGS. Completam o campo da prova Rondelli, Correaí, Don Missionero e Rei 
do Tango.  
 
O Stud Casablanca nunca venceu o GP Derby Riograndense. Raybest, Duque 
de Lorenzo, Grecco Sim e Herói Fon, todos criados pelo Capela de Santana, 
finalizaram em segundo no GP e Guerreiro King, Cacique Cauê, Urucum e 
Katowice em terceiro. Quinta-feira pode ser o dia de quebrar este tabu. 
 

Falta apenas 1 vitória para a de número 400 do Stud Casablanca 

 
Com a vitória obtida por Namable na quinta-feira passada o Stud Casablanca & 
Cia. ficou a apenas uma vitória da de número 400. Esta semana as chances de 
alcançar a vitória 400 se resumem a duas: o GP Derby Riograndense na 
reunião gaúcha com Kacique Fon e Karkaroff e com Impossible na corrida de 
sábado na Gávea. 
 

Viento del Sur dá fila de vitória mas fica em 3º no Clássico Presidente 
Camilo Carvalho Coelho 
 

 
 

Como já havia ocorrido quando da disputa do Clássico Cláudio Sperb, Vingador 
Mascarado fez questão da liderança da prova por ocasião da realização do 
Clássico Camilo Carvalho Coelho. O filme parecia o mesmo com Ponamariov 
aceitando a briga pela liderança. Best Magic vigiava os ponteiros e Viento del 
Sur acompanhava próximo em quarto lugar. Na entrada da reta Vingador 



Mascarado deu por cumprida a sua missão e em rápidas passadas Viento del 
Sur pulou de quarto para a primeira colocação pelo interno da pista. Parecia 
repetição do páreo que havia levado Viento del Sur ao triunfo no “Cláudio 
Sperb”, mas ao faltarem duzentos metros para o disco Ponamariov reacionou e 
Best Magic engrenou uma atropelada. No disco a ordem inversa a do “Cláudio 
Sperb”, com Best Magic em primeiro, Ponamariov em segundo e Viento del Sur 
tendo que se contentar com a terceira colocação. O tempo para os 1.600 
metros foi de 1m44s32.  
 
Assista ao replay do Clássico http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2884 
 
Namable desrespeita os machos e vence mais uma 
 

 
Namable não tomou conhecimento dos adversários 
 

Mostrando que está cada vez melhor adaptada a pista do Cristal, a 4 anos 
Namable, enfrentando os machos na distância de 1.200 metros, obteve mais 
um triunfo em prova de pesos especiais. Como na sua última atuação esteve 
com os adversários apenas na largada. Assumiu a ponta ao grito de larga e foi 
abrindo vantagem sobre seus adversários apenas alertada pelo jóquei M. B. 
Souza. No disco mais de oito corpos separaram a ganhadora do segundo 
colocado Zigurat. O tempo da prova foi excelente: 1m14s7/10. Namable, que 
foi apresentada em excelentes condições por Hermínio Machado, deverá atuar 
no Clássico Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desta feita em parelha 
com Vingador Mascarado. Namable é uma quatro anos filha de Tiger Heart e 
da ganhadora de Grupo 2 Elfishness (Blush Rambler), criada no Haras 
Santarém e de propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi 
Vitória. Foi a sua sétima vitória (5 na Gávea e 2 no Cristal), sendo uma na 
esfera clássica.  
 
Assista ao replay da vitória de Namable 
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2883 
 
Nas provas comuns boas colocações 

http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2884
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2883


 

O três anos Kabangu (Dubai Dust e Vitória Sagrada) que havia chamado a 

atenção na sua estreia, voltou a produzir bem formando a dupla em eliminatória 

de 3 anos. No páreo desdobrado, Kruciatos que reaparecia também finalizou 

na segunda colocação. Ainda no Cristal Jack-Jack chegou na quarta 

colocação, mas produziu menos do que o esperado. O seu apronto final havia 

sido de luxo e ele segue devendo uma melhor atuação. Na Gávea Kung Fú Lô, 

correndo como grande favorito, não passou de um quarto lugar e seus 

interessados decidiram pelo retorno do ganhador clássico para o Cristal. 

Também atuando como favorita Inammorata Mia abiscoitou mais uma segunda 

colocação (verdadeira caixa econômica). Nesta semana Impossible é a única 

inscrição em provas comuns, correndo na sabatina carioca. 

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 terceiro na Gávea e está inscrita na 

turma esta semana. Tem duas vitórias na boca. 430kg. Valor: R$ 8.000,00. 

Alojada com Darci Minetto. Assista ao replay da última atuação 

https://youtu.be/ShsKqt0b8U8 

Jack-Jack (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead) – 4 anos perdedor (vem 

de várias colocações na turma no Cristal). Pode ganhar duas na sequência e 

seguir campanha no sem vitória na Gávea. Pela filiação e físico é um cavalo 

que está pedindo grama. 480kg. Valor: R$ 5.000,00. Alojado com Hermínio 

Machado. Assista ao replay de sua última atuação 

http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2886 

Kabangu (Dubai Dust e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 3 anos. Potro 

atrasado que foi submetido a castração o que atrasou a sua estreia. Obteve 

duas excelentes colocações nos dois páreos em que atuou e deverá evoluir 

com o aumento da distância tendo toda uma campanha pela frente. 515kg. 

Valor R$ 6.000,00. Alojado com Hermínio Machado. Assista ao replay de sua 

última atuação http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2878 

King Vi (Public Purse e So Fever, por Exile King – 3 anos. Duas colocações 

em duas atuações no Cristal. Raça que pede grama (irmão materno do 

https://youtu.be/ShsKqt0b8U8
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2878


ganhador clássico Caio de Naranjos) valendo uma tentativa na Gávea. 470kg. 

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 - NEGOCIADA 

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 

 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 399 
Vitórias Clássicas – 105 (26,32%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 102 

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

2002 e 2006) 
 

15 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 

 
 
 
 
 

 

 


