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Kacique Fon disputa o GP Protetora do Turfe 
 

 
Kacique Fon perdeu no detalhe o Clássico Ministro da Agricultura (clássico preparatório). Veja 
o replay https://youtu.be/9ukcnXJljVY 
 

No próximo dia 3 de setembro será disputado no hipódromo do Cristal o GP 
Protetora do Turfe (L) na distância de 2.400 metros em pista de areia. Trata-se 
da mais tradicional prova disputada no Rio Grande do Sul e que homenageia a 
associação que deu origem ao Jockey Club do Rio Grande do Sul. O GP já foi 
categorizado como Grupo 2 e por décadas foi a segunda prova mais importante 
do Estado. Por ação deliberada do JCRGS, o GP foi desvalorizado para que 
todos os esforços da entidade sejam concentrados no Festival do GP Bento 
Gonçalves que, a partir deste ano, será disputado em outubro. Foi rebaixado 
para listed, o prêmio deste ano é inferior ao de 3 anos sem vitória na Gávea, e 
está sendo tratado apenas como preparatório do GP Bento Gonçalves. Mesmo 

https://youtu.be/9ukcnXJljVY


assim a magia do “Protetora” está mantida, tanto que jóqueis da estirpe de 
Vagner Leal, Acedenir Gulart e Bernardo Pinheiro foram trazidos em busca de 
uma vitória que vale bem mais do que os R$ 7 mil distribuídos ao primeiro 
colocado. 
 
A prova apresenta um campo bastante equilibrado. O cavalo de maior 
categoria entre os inscritos é inquestionavelmente Save The Tiger (Giant’s 
Causeway) que foi o segundo colocado nos GPs Protetora do Turfe e Bento 
Gonçalves do ano passado. Reapareceu em pesos especiais na milha e 
ganhou com enorme facilidade arranhando o recorde da distância. Mesmo não 
estando no melhor de sua forma é o nome a ser batido. A segunda força, pelo 
que apresentou no Clássico Ministro da Agricultura, é Kacique Fon. Perdeu 
prova criminosa para Best Magic (diferença no disco foi de pescoço) depois de 
ter feito vencedor na entrada da reta final. Kacique Fon é um quatro anos, filho 
de Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana 
e propriedade do Stud Casablanca. Tem três vitórias no Cristal, incluindo o GP 
Coronel Caminha (segunda prova da tríplice coroa – 1.900m). Foi 2º, a cabeça 
de Whoope Maker, no GP Taça de Cristal (L) e 3º no GP Copa Regional 
ABCPCC (G3). Está muito bem preparado por Hermínio Machado e será 
conduzido por A. Gulart, que venceu o GP São Paulo deste ano e está entre os 
líderes da estatística de jóqueis da Gávea. Outro nome a ser respeitado é o de 
Mr. Tide (Crimson Tide), 2º colocado no GP Ipiranga de 2012 em Cidade 
Jardim, está sendo muito bem preparado para o compromisso. Outro nome de 
ponta é o estreante Black Wind (Shirocco), ganhador da Prova Especial 
(calendário clássico) Eu Também em Cidade Jardim. Completam o campo da 
prova Debocaemboca, Northland (ganhador do Princesa 2015), Cebolinha, 
Stephan, Jumber Tide, Rei do Tango (foi segundo no Derby Riograndense em 
2.400m) e Hippopotamus. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu o GP Protetora do Turfe em 2002 com 
Mucho Dinero (à época Grupo 2). 
 
 
No Clássico Prefeito Municipal Karkaroff e Viento del Sur estarão no 
partidor da milha 
 



 
Karkaroff vem de duas vitórias e não cessa de progredir. Veja o vídeo da vitória 
https://youtu.be/E6kxg-OzqUE 
 

Outra atração clássica da reunião do dia 3 de setembro é o Clássico Prefeito 
Municipal. São doze participantes com dois suplentes. O favoritismo está 
dividido entre o potro Diesmal (Wild Event) que venceu o clássico preparatório 
em exibição de gala e que tem a vantagem do peso pluma (53 contra 60 de 
seus adversários) e Best Magic (Point Given) que mesmo tendo vencido o 
preparatório do GP Protetora optou pela milha, distância em que obteve a sua 
maior vitória - GP Presidente da República (L). Atuante (Amigoni) que já foi 
considerado o melhor milheiro de areia do país, tríplice coroado juvenil no 
Cristal e segundo para Tokay no Presidente da República de 2013, não foi o 
mesmo em seu reaparecimento, mas tem categoria para derrotar seus 
adversários. Outro cavalo de grande categoria é Viento del Sur (Northern 
Afleet, de propriedade do Stud Importal Tricolor (Flávio Obino Filho e Ricardo 
Felizzola) que esteve irreconhecível quando da disputa do clássico 
preparatório. Será conduzido por A. Gulart e pode ser uma surpresa se 
beneficiando do ritmo provavelmente violento da prova. Outro cavalo que 
merece ser observado é Karkaroff (Silent Times e Nhaçanã, por Clackson, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca). Vem 
de duas vitórias seguidas na milha, a última conquistada no dia 20 de agosto 
quando foi conduzido por Douglas Paz e antes havia sido 3º no GP Derby 
Riograndense (L). Misaken Id, Quick Heart, Cloudbuster, Super Herói, Xá das 
Cinco, Nikolic e Bonce (deve melhorar) completam o campo da prova clássica. 
Yaroslav e Colmar (se alinhar pode ser a surpresa) são os suplentes. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o Clássico Prefeito Municipal em duas 
oportunidades. Em 1999 com Guerreiro King e em 2003 com Starburst. 
 
Namable vence pesos especiais e fica a 2/10 do recorde da distância 
 

https://youtu.be/E6kxg-OzqUE


 
Namable foi muito superior e arranhou o recorde da distância 
 

Namable (Tiger Heart), de propriedade do Stud Casablanca e Caio Zogbi 
Vitória, assim como Karkaroff, venceu na reunião do doa 20 de agosto. 
Namable vinha de dois placês clássicos e desta feita, em prova de pesos 
especiais, esteve com as adversárias apenas no partidor, vencendo por mais 
de cinco corpos no excelente tempo de 1m5s7/10, ficando a 2/10 do recorde de 
Joe Grant. Marcos Boeira foi o jóquei de Namable. A pupila de Hermínio 
Machado (correu sob a responsabilidade de Gerson Fernandes) retornará no 
dia 10 de setembro, quando enfrentará os machos, no Clássico Santos 
Dumont, programado para a distância de 1.000 metros em pista de areia. 
Assista ao replay https://youtu.be/oUOsRxXSqzs. 
 
Lô de Lorenzo vence eliminatória e será estendido com vistas à 
programação clássica 
 
Após uma corrida desastrada de estreia, quando não teve uma boa partida e 
assustado com as luzes artificiais não fez a curva, o três anos Lô de Lorenzo 
reapareceu na ponta dos cascos, tratou logo de assumir a ponta e sem ter 
recebido uma talada cruzou o disco com três corpos a frente de seus 
adversários. Douglas Paz (jóquei) e Hermínio Machado (treinador) foram os 
responsáveis pela bela vitória. O tempo assinalado foi de 1m15s1/10. Lô de 
Lorenzo é um filho de Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Tem raça que pede distância e 
grama. Será agora preparado para reaparecer no três anos até uma vitória, na 
milha e de olho na programação clássica. Assista a vitória de Lô de Lorenzo 
https://youtu.be/UE2N-5WRVTM. 
 
Nasce o primeiro produto de Tokay 
 

https://youtu.be/oUOsRxXSqzs
https://youtu.be/UE2N-5WRVTM


 
Otokay é o primeiro produto do novo garanhão Tokay nascido no Haras Capela de Santana 
 

Em sua primeira estação de monta o novo garanhão do Haras Capela de 
Santana, o multiclásscio e tri-recordista Tokay (Wild Event), emprenhou doze 
éguas (nove do próprio Haras Capela de Santana). E seu primeiro produto 
nasceu no dia 31 de julho. É um macho, que será registrado como Otokay, de 
belíssima estampa. É filho da reprodutora Fantasma (Notation), boa ganhadora 
no Cristal e na Gávea, 4ª no GP Diana (L) e irmã materna da excepcional 
Huellas de Arena. A primeira amostra empolga. 
  
 
Animais em treinamento à venda 

O Stud Casablanca oferece para venda os animais em treinamento abaixo 

listados. Interessados podem encaminhar proposta respondendo o email de 

remessa do informativo. 

Vingador Mascarado (Northern Afleet e Outra Carolina, por Vettori, de criação 
do Stud TNT) – 5 anos, em 26 atuações obteve 9 vitórias (7 no Cistal e 2 na 
Gávea) e 11 colocações, sendo três triunfos na esfera clássica – Clássico 
Imprensa (L), Gávea, 1.400m, AP, sobre Garoto Travesso e Artigiano, Clássico 
Cneu Aranha, Cristal, 1.200m, AM, sobre Avante Solo e Super Herói, e 
Clássico Presidente Francisco Dall’Igna, 1.100m, AM sobre De Ley e Cubana. 



Está sendo preparado para estrar na Gávea. Valor: R$ 6.000,00. Alojado com 
Leopoldo Cury. Assista sua última vitória clássica https://youtu.be/aCVzkv56cgk 
 
King Vi (Public Purse e So Fever, por Exile King – 3 anos. Colocações no 

Cristal. Raça que pede grama (irmão materno do multiganhador clássico Caio 

de Naranjos) valendo uma tentativa na Gávea ou Cidade Jardim. 470kg. Valor 

R$ 5.000,00. Caso seja para atuar na Gávea aceita troca por cavalo ou égua 

enturmados no Rio de Janeiro. Alojado com Hermínio Machado. 

 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 404 
Vitórias Clássicas – 105 (26,00%) 
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 – 417 
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 

 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/aCVzkv56cgk

