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Furacão Lô busca primeira vitória clássica  
 

 
Furacão Lô tenta reabilitação no Clássico Revolução Farroupilha 

 
O Clássico Revolução Farroupilha – Comparação -, reunindo produtos de 3 e 4 
anos em 2.000 metros na pista de grama é a principal atração da corrida do 
próximo dia 24 de agosto no Cristal. Furacão Lo (Mensageiro Alado e Chelsea, 
por Hampstead), criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Imortal Tricolor busca reabilitação e a sua primeira vitória na esfera nobre. 
Todos os produtos corridos de Chelsea possuem colocações clássicas. Além 
de Furacão Lo, a filha de Hampstead já produziu Barga (Ski Champ), Kimorena 
(Ibero) e Lady Corredora (Chico Corredor).)  
 
É muito grande a expectativa em torno da primeira corrida de Furacão Lo em 
pista de grama, mas a previsão é de chuva na quinta-feira, que poderá levar a 



transferência da prova para a pista de areia, com alteração para 2.100 metros. 
O trabalho na distância de Furacão Lo agradou o treinado A. C. Silveira e ele 
poderá apagar a má impressão deixada na última atuação, quando não passou 
de quinto no Criterium de Potros. Lucas Conceição será seu jóquei. 
 
Com a deserção de Jinetazo, serão quatro representantes da nova geração 
contra dois de 4 anos. Victor Rei, líder dos três anos, e Sundown Sallon, que 
disputou o GP Protetora do Turfe, são os principais nomes da prova. 
Goecochea, Quecher e Istmo completam o campo da prova. 
 
O Stud Casablanca venceu o Clássico Revolução Farroupilha – Comparação – 
em 2007 com o então líder dos três anos Duque di Lorenzo. 
 
Duque di Lorenzo e Don Flávio Tercero são as outras inscrições da 
semana 
 

 
Duque di Lorenzo fará mais um teste no Cristal 

 

Também na quinta-feira no Cristal teremos mais uma apresentação de Duque 
di Lorenzo (Pátio de Naranjos e Hand Made, por Exile King), criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Duque di Lorenzo foi o 
líder de sua geração aos três anos, tendo vencido o Criterium de Potros. 
Também conta com mais três vitórias na esfera clássica (Comparação e as 
duas primeiras provas da tríplice coroa gaúcha). Durante a disputa da tríplice 
coroa apresentou problemas de respiração que se agravaram. Submetido a 
cirurgia corretiva, não apresentou melhoras na sua corrida de reaparecimento. 
A corrida de quinta-feira é um verdadeiro teste para a definição do 
prosseguimento ou não da campanha do filho de Pátio de Naranjos, que terá a 
direção de L. G. Acosta. A prova de pesos especiais será disputada na 
distância de 1.300 metros em pista de areia e tem como grande favorito o 
cavalo Polaco Doido, que venceu o “velocidade do Protetora” em sua corrida 
de estréia no Cristal. Completam o campo da prova Bagual Missioneiro 
(vencedor de listed race), Fortune Hunter, Double Punk e a parelha Vil Metal e 
Notícia Ruim. 



 
No sábado é a vez de Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por 
Exile King), criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com José Osório Mongelo, disputar prova para 
produtos de 5 anos até 2 vitórias na Gávea. Don Flávio Tercero reaparece na 
pista e distância de sua preferência – 1600 metros na grama – tendo a 
condução de M. Almeida, no lugar de C. Lavor que está suspenso. A prova é 
bastante equilibrada e reúne os seguintes participantes: Assis São Paulo, 
Polaco, Fair Kino, El Velocci, Taichichuan, Parole, Panoramique, Sargento 
Garcia e Bannister. 
 
Eutedareiocéu e Sublime Fitz finalizam colocados 
 
Eutedareiocéu (Notation e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado), de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, finalizou na 
segunda colocação em páreo de turma, na distância de 1.400 metros, no 
Cristal. A prova foi vencida pelo ganhador do GP Paraná (G1) Fogonaroupa. 
Eutedareiocéu correu na condição de favorito. Após a prova foi negociado com 
o turfe do Rio de Janeiro onde prosseguirá campanha. 
 
No domingo Sublime Fitz (Fitzcarraldo e Shizuli), de criação do Stud Sublime 
em parceria com o Haras Capela de Santana, foi quinto colocado em prova 
para os quatro anos até uma vitória na Gávea. O páreo foi em 1.600m na pista 
de grama. Sublime Fitz largou mal, fez uma curva quadrada e mesmo 
perdendo muito terreno chegou a dois corpos do ganhador da prova. 
 
Gata Pelosa já está domada e galopando 
 
A potranca de dois anos Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile 
King), de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal 
Tricolor, foi entregue pelo domador e já está galopando na raia do Cristal. 
Nascida no tarde (31 de outubro de 2007), não terá seu preparo direcionado 
para o GP Turfe Gaúcho, mas o seu físico indica preferência pelas provas de 
velocidade. Gata Pelosa é uma irmã materna do ganhador clássico na Gávea e 
Cristal Caio de Naranjos (Listed), dos colocados em prova de Grupo Don Flávio 
Tercero e Furacão Lô, e da colocada clássica regional Ana My Darling. 
 
Nasce produto de Guerreiro King 
 



 
Guerreiro King foi o melhor milheiro do Cristal nos anos 98 e 99 

 
O cavalo Guerreiro King foi o responsável pelo retorno do turfman Flávio Obino 
Filho às corridas de PSI. O filho de Exile King e Simplicity, por Logical, até hoje 
o mais alto preço de produto inédito vendido em leilão realizado em Porto 
Alegre (U$ 100 mil), foi adquirido em leilão de treinamento e participou das 
provas da tríplice coroa gaúcha. Foi o primeiro cavalo a utilizar no Cristal a hoje 
festejada farda bordeaux cruz de santo andré branca do Stud Casablanca. 
Venceu o GP Presidente da República (G3), outras três provas clássicas no 
Cristal, e estabeleceu novo recorde para os 1.500 metros em pista de areia. 
Teve sua campanha prematuramente encerrada quando, na virada dos cinco 
anos, tentaria o bi-campeonato da milha do “Bento Gonçalves”. Em que pese 
rápidas passagens pelos Haras Cordilheira do Sul, Sayão Lobato e Alazão da 
Noite não foi aproveitado (tem apenas um produto registrado). Quando da 
retomada da criação pelo Haras Capela de Santana em estrutura própria foi 
levado para o haras, sem a intenção de utilização. Em razão de problemas 
locomotores, na temporada passada, a égua Fora de Série (Irish Fighter e Get 
Win, por Rasputin II), ganhadora da Polla clássica de potrancas no Cristal, não 
pode viajar para ser coberta, tendo sido dada chance a Guerreiro King. No 
último dia 19 de setembro nasceu o produto macho do cruzamento de 
Guerreiro King com a irmã inteira da craque Princesa Desejada. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 279 
Vitórias Clássicas - 67 

 
Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

9 recordes no Cristal 



 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias - 313 
Vitórias Clássicas - 20 

 
Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento das estatísticas 
de criadores no Cristal (2008) 
 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 


