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Nadador Lô vence “Flores da Cunha” e é o primeiro líder da geração de 
2014 
 

 
 
Na última quinta feira foi realizado no Hipódromo do Cristal o Clássico J. A. 
Flores da Cunha, em 1.100 metros, reservado para produtos de 2 anos. O 
favorito do público apostador foi o grandalhão Fato (Adriano), vencedor do GP 
Turfe Gaúcho. Dada a partida Ganache foi o mais ligeiro e Nadador Lô, por 
fora, ficou para a última colocação. Passados duzentos metros Fato assumiu a 
ponta perseguido por Dulce D’Anafer e Best Top. No final da curva Nadador Lô 
acelerou por fora de todos e entrou na reta em segundo próximo de Fato. A 
reta de chegada foi de cinema e a disputa ficou restrita a Fato e Nadador Lô. 
Nos duzentos metros finais Nadador Lô deu a impressão de dobrar o seu 
adversário que repicou e reassumiu a dianteira. Nos cinquenta finais foi a vez 
de Nadador Lô reacionar, com muita coragem e coração, ultrapassando Fato e 
cruzando o disco com cabeça de vantagem. Ganache, Dulce D’Anafer e Best 
Top chegaram nas demais colocações. 
 



 
Vibração de M. B. Souza na vitória de Nadador Lô 
 
Com a vitória, Nadador Lô (a segunda da campanha) assume a liderança da 
geração e no próximo dia 18 de março inicia a disputa pela tríplice coroa 
juvenil. Hermínio Machado apresentou o potro em excepcionais condições e M. 
B. Souza que já havia brilhado com Mucho Fon na primeira prova da tríplice 
coroa esteve perfeito na direção de Nadador Lô. 
 

 
 



O ganhador é um filho de Crimson Tide (última geração) e Yes Grêmio, por 
Exile King e Elle Sin, por Sin Olvido. Assim, é um cavalo com toda a linha baixa 
criada no Haras Capela de Santana (o argentino Sin Olvido foi semental do 
haras por quatro temporadas deixando reduzida produção). Yes Grêmio foi 
líder de sua geração vencendo o GP Taça de Cristal (L) e produziu Hermano 
Lô (Crimson Tide), líder de sua geração e ganhador do GP Taça de Cristal (L) 
e o também ganhador clássico Kung Fú Lô (Christine’s Outlaw). Também é 
mãe de Flecha Azurra (Confidential Talk - sem campanha) e Grécia Azul 
(Public Purse – responsável pela vitória que garantiu o título de campeão da 
estatística de criadores da temporada 2011 no Cristal), reprodutoras do Haras 
Capela de Santana. Em 2015 Yes Grêmio produziu Olé Gremista (fêmea por 
Shanghay Bobby) que está sendo domada no haras. 
 

 
 
Assista ao replay do páreo https://youtu.be/IOL9HM4zLvQ 
 
 
Veja o replay da vitória de Mucho Fon no GP Breno Caldas 
 
Na última edição não foi informado o link para o nosso leitor acompanhar o 
replay da disputa do GP Breno Caldas, vencido por Mucho Fon. Click no 
endereço e assista ao páreo https://youtu.be/7IujOHxL2LU. 
 
Kastafiore corre pesos especiais com chances de vitória 
 

https://youtu.be/IOL9HM4zLvQ
https://youtu.be/7IujOHxL2LU


 
Just Havin’Fun e Kastafiore voltam a se enfrentar 
 
Uma das atrações da próxima sexta feira no Hipódromo do Cristal é uma prova 
especial para fêmeas com sabor de clássico que será disputada na distância 
de 1.100 metros. Quatro éguas tem destaque no páreo com leve vantagem 
para Just Havin’Fun que vem de derrotar suas adversárias em prova bastante 
semelhante. A diferença é a vantagem de peso que agora concede para 
Carinhosa Mia e Kastafiore (Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) que 
aparecem como suas principais rivais. Savoire Vivre, mesmo carregada no 
handicap, não deve ser desprezada. Completam o campo daprova Jazz 
Fantasy, Dark Force, Diva Bunitinha e Que Fresca. 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
        
Confira a classificação 
 
1903 27 
Turfeonline 27 
Alex 22 
Kacique 22 
Cervejeiro 18 
Gordo 18 
Kojak 16 
Batata 15 
Conde Tokay 14 
Gain'n Bright 14 
Gremio Mania 14 
Petulante 14 
Xangri-Lá 14 
Hermano 13 
Suleyman 13 
Svogliato 13 
Airton 5        



Nearco 1 
Lipp 0 
Série B 0 

 
 
Éguas oferecidas para treinamento e reprodução 
 
Kruela Kruel – 5 anos, filha de Public Purse e Chelsea, por Hampstead, três 
vitórias (2 na Gávea e 1 no Cristal), 2º no Cl. José Herculano Machado 
(Criterium de Potrancas), 3º Cl. João Matas Soles (2ª prova da tríplice coroa 
juvenil) e 4º no Clássico Público Turfista (Seleção de Potrancas). Está em 
recuperação no haras de problemas físicos (não apresenta nenhuma fratura – 
radiografias à disposição). Poderá ser utilizada diretamente na reprodução 
(direito a uma cobertura do garanhão Tokay). É irmã materna dos 
semiclássicos Braga (Ski Champ), Kimorena (Ibero), Lady Corredora (Chico 
Corredor), Furacão Lô (Mensageiro Alado) e Innamorata Mia (Crimson Tide). 
Sua mãe, criada no Haras São José e Expedictus, descende de La Grisette (2ª 
mãe) assim como Thessalie, Etoile Blanc, Kraps, Danzette, Ohio e Parisienne. 
Valor: R$ 4.000,00. Peso em corrida: 440 kg 
 
La Maddalena – 4 anos, filha de Mensageiro Alado e Vitória Sagrada, por Vício 
Sagrado, ganhadora no Cristal. Sua mãe foi a primeira líder da sua geração no 
Cristal vencendo duas provas clássicas e exportada para o Uruguai foi líder 
estre as velocistas em Maroñas vencendo duas provas estrelares. Está em 
recuperação no haras e poderá ser utilizada diretamente na reprodução (direito 
a uma cobertura do garanhão Tokay). Valor: R$ 3.000,00. Peso em corrida: 
440 kg 
 

Faltam 3 para o recorde gaúcho de vitórias clássicas 
 
  
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 442 

Vitórias Clássicas – 122 (27,60%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 119 

122 
  

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

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 444 



Vitórias Clássicas - 48 
  

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, 1 no Cristal e 1 em Campos 
  
  
  
  
  

  

  

 


