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Leia nesta edição 
 
Kacique Fon finaliza em segundo no GP Protetora do Turfe 
Viento del Sur deixa escapar o Clássico Oscar Canteiro na diferença de peso 
Cavalos do Stud Casablanca são atração em leilão de animais em treinamento no Festival do 
“Bento” 
Namable e Oahu não serão inscritas nas provas clássicas do Festival do Bento 
Filha de Shangai Bobby nasce no Capela 
Nesta semana apenas participações em provas comuns 

 
Kacique Fon finaliza em segundo no GP Protetora do Turfe 
 

 
Kacique Fon foi segundo no GP Protetora do Turfe 
 

O argentino Save The Tiger (Giant’s Causeway) confirmou na pista o seu 
grande favoritismo e não teve adversários por ocasião da disputa do GP 
Protetora do Turfe (L), em 2.400 metros, na pista de areia. O segundo 
colocado, em longa atropelada, foi o castanho Kacique Fon (Public Purse e 
Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca). O pupilo de Hermínio Machado correu em posição 
intermediária, quando iniciou sua atropelada na curva final perdeu um pouco do 
embalo, mas no rigor de A. Gulart retomou a aceleração e chegou a tempo de 
formar a dupla na segunda prova mais importante promovida pelo JCRGS. 
Stephan, Northland e Cebolinha completaram o marcador premiado. O tempo 
foi de 2m40s10. Save The Tiger mostrou que está em plena forma e tentará 



este ano vencer o Bento que deixou escapar no detalhe em 2014. O defensor 
de José Vecchio Filho terá como companhia local o potro Uai Só. Outros 
nomes cogitados para a prova são os de Diesmal, Bayley, Kijoliamour, Canto 
Aberto, Cartola e Dico Zaia. 
 
Ainda não está decidido o futuro de Kacique Fon. Nos próximos dias será 
definido se participará do GP Bento Gonçalves (G1) ou do Clássico Nestor de 
Magalhães (1.800) que integra o Festival da maior prova gaúcha. 
 
 
Viento del Sur deixa escapar o Clássico Oscar Canteiro na diferença de 
peso 
 
 

 
Diesmal superou Viento del Sur por pouco mais de um corpo 
 

Outra atração clássica da reunião do dia 3 de setembro foi o Clássico Prefeito 
Municipal. Colmar e Best Magic comandaram as ações desde o pulo de 
largada, enquanto Diesmal era o quinto e Viento del Sur corria entre os últimos 
colocados. Na entrada da reta Diesmal já estava ao lado de Best Magic, 
enquanto Viento del Sur encontrava uma passagem providencial por dentro. 
Quando Diesmal se livrou de Best Magic sofreu forte carga do inesgotável 
Viento del Sur na enérgica condução de A. Gulart. Nos cem metros finais os 
três anos de Diesmal e os sete de Viento del Sur, e os 55 kg de Diesmal contra 
os 61kg de Viento del Sur fizeram a diferença. No disco pouco mais de um 
corpo separou o potro Diesmal do defensor do Stud Imortal Tricolor. Nikolic foi 
o terceiro e Best Magic o quarto. O tempo da prova foi de 1m43s3/10. 
 
Viento del Sur deverá retornar por ocasião do Festival do GP Bento Gonçalves. 
São três as alternativas: GP Bento Gonçalves (2.400), GP Presidente da 
República (1.600) e Clássico Nestor de Magalhães (1.800). 
 



Cavalos do Stud Casablanca são atração em leilão de animais em 
treinamento no Festival do “Bento” 
 
As atrações do Festival do GP Bento Gonçalves iniciam no dia 8 de outubro 
com a realização de leilão de animais em treinamento, antes das corridas de 
quinta-feira, com a presença de cinco defensores do Stud Casablanca, que 
serão negociados para abir vagas para os potros da Geração 2013 que estão 
chegando ao Cristal. 
 
Serão oferecidos Hermano Lô, Kung Fú Lô, Innamorata Mia, King Vi e La 
Pitufa. Nesta edição e na próxima saiba um pouco mais a respeito dos cavalos 
ofertados. 
 
Hermano Lô 
 

 
 

Cavalo de sete anos, filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, 
criado pelo Haras Capela de Santana. Venceu na estreia aos dois anos no 
Cristal e posteriormente ganhou o Clássico Leonel Faro e GP Taça de Cristal 
(L), finalizando em 2º no GP Copa ABCPCC (G3). Levado ao Uruguai, se 
colocou nas duas primeiras etapas da tríplice coroa (G1) e foi 3º no GP 
Municipal (G2). Retornando ao Cristal venceu o Clássico Ministro da Agricultura 
e na sequência obteve sete colocações clássicas (cinco segundos, inclusive 
em prova black type). Esteve em repouso no haras e após a sua corrida de 
reaparecimento teve que passar por um novo período de recuperação no 
Cristal após forte gripe. Retornou em distância adversa e será inscrito no dia 1º 
de outubro em páreo de turma em 1.600 metros (corre o 5 até 2, 6 até 3 e 7 e + 
até 4 vitórias) ou na semana do Bento. É um cavalo que está recuperado e 
poderá disputar com chances verdadeiras os grandes prêmios do interior do 
estado. A sua enturmação no centro do país também é muito boa. Índice 
técnico seis (6) no JCB e 7 até 2 vitórias em Cidade Jardim. 
 
Kung Fú Lô 



 

 
 

É um quatro anos por Christine’s Outlaw e Yes Grêmio, por Exile King. Tem 
duas vitórias no Cristal, incluindo o Clássico Antônio Demarchi Chula (1.200), 
foi 2º no Clássico Inverno (1.200) e 3º no Clássico Jockey Club do Rio Grande 
do Sul – Criterium (1.600). Esteve na Gávea obtendo 4 colocações em pistas 
de grama e areia em 4 atuações e retornou ao Cristal com vistas as provas do 
calendário clássico, mas acabou sendo preterido por Kacique Fon e Karkaroff. 
Em sua última atuação foi terceiro em Pesos Especiais, perdendo para Save 
The Tiger e Colmar, chegando a frente, entre outros, de Bonce e Atuante. Pega 
o 4 anos sem vitória na Gávea e Cidade Jardim. Será inscrito no 4 até 2 vitórias 
no Cristal, em 1.600 metros, na semana do GP Bento Gonçalves. 
 
Namable e Oahu não serão inscritas nas provas clássicas do Festival do 
Bento 
 
Namable estranhou a redução da distância e não foi a mesma por ocasião da 
disputa do Clássico Prefeito Municipal na semana passada no Cristal. Oahu, 
por sua vez, melhorou, mas seus segundo lugar em prova de turma não 
animou seus proprietários a inscrever a filha de Quick Road no GP Luiz 
Fernando Cirne Lima 
 
Filha de Shanghai Bobby nasce no Capela 
 



  
Outra Gremista integra a geração brasileira do fenômeno Shanghai Bobby 

 
A única geração brasileira do garanhão Shanghai Bobby está nascendo este 
ano. Shanghai Bobby é um filho de Harlan’s Holiday que em sua segunda 
temporada de monta nos Estados Unidos tem o preço de sua cobertura fixada 
em 15 mil dólares. Não é para menos, Shanghai Bobby é o único cavalo da 
história do turfe americano a vencer a Breeders Cup Juvenile, Champagne 
Stakes e o Hopeful Stakes. É filho deste fenômeno das pistas o produto de 
2015 da campeã de sua geração e produtora de dois ganhadores clássicos (um 
líder de geração) Yes Grêmio. A potranca será registrada como Outra 
Gremista. 

Nesta semana apenas participações em provas comuns 
 



Apenas dois animais do Stud Casablanca & Cia. foram inscritos nas corridas da 
semana. Destaque para o potro Lô de Lorenzo que após vencer eliminatória na 
sua segunda atuação em 1.200 metros vai enfrentar a milha. Sendo um filho de 
Nedawi se espera adaptação à distância. A outra inscrição é de Impossible na 
Gávea. 
 
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 

 
 
 
 
 

 

 


