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Nadador Lô confirma liderança da geração e abre caminho para a tríplice 
coroa juvenil 
 

 
 
Uma das atrações da reunião do último sábado no Cristal foi o Clássico Paulo 
Rosa Waihrich, em 1.200 metros, pista de areia, primeira prova da tríplice 
coroa de potros. Dada a largada Barbo fez questão da ponta sendo perseguido 
por Desejado D’Anafer, Best Top e Tecno Forte. Nadador Lô era o sétimo 
colocado. No meio da curva Best Top acelerou e chegou a igualar a linha de 
Barbo. Na entrada da reta Barbo seguia mandando na prova, mas Desejado 
D’Anafer e Nadador Lô se aproximaram rapidamente. M. B. Souza teve 
trabalho corrigindo Nadador Lô em toda a reta, pois o filho de Crimson Tide se 
atirava para dentro. Na hora da decisão Nadador Lô mostrou superioridade e 
cruzou o disco com folgados um corpo e meio sobre o valente Desejado 
D’Anafer. Ganache foi o terceiro, com Barbo e Dolce D’Anafer no complemento 
do marcador. O tempo foi de 1m16s5/10. Assista ao replay 
https://youtu.be/G125MyLo5Kk 
 

https://youtu.be/G125MyLo5Kk


 
Nadador Lô cada vez mais líder 
 
Hermínio Machado apresentou o ganhador em excepcionais condições. 
Nadador Lô provavelmente reaparecerá na segunda prova da tríplice coroa em 
maio (1.380), desertando do Clássico Leonel Faro (1.300 metros) em abril . O 
ganhador é um filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casblanca. 
 



 
M. B. Souza e Nadador Lô rumo a tríplice coroa juvenil 
 
Esta foi a segunda vitória do Stud Casablanca & Cia. no Clássico Paulo Rosa 
Waihrich. A outra foi obtida por Caio de Naranjos em 2006, outro crioulo do 
Haras Capela de Santana e também neto materno de Elle Sin (Sin Olvido), 
através de So Fever (irmã inteira de Yes Grêmio). 
  
Mucho Fon não foi o mesmo em 2.000 metros 
 
Vencedor da primeira prova da tríplice coroa ao conquistar o GP Breno Caldas, 
Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille) não passou de um 
apagado quinto lugar no GP Coronel Caminha vencido por Bagé In Concert, o 
campeão do GP Bento Gonçalves. O tempo da prova foi apenas regular 
(2m14s1/10, mais de quatro segundos superior ao estabelecido pela recordista 



Oahu para a distância). A partir de agora o potro terá a sua campanha 
direcionada para provas na milha. 
 
Nesta semana apenas provas comuns 
 
Sem provas da programação clássica na próxima quinta feira no Cristal, o Stud 
Casablanca tem apenas uma única inscrição, em eliminatória dos três anos em 
1.200 metros, pista de areia. Trata-se do reaparecimento de Mister Vi (Public 
Purse e Preciosidad, por Crimson Tide) que esteve no haras recuperando-se 
de uma fratura. Potro tido em altíssima conta por seus interessados reaparece 
com trabalhos de regulares para bons, mas ainda está longe do preparo ideal. 
A prova não apresenta maiores destaques, mas poderá faltar uma corrida para 
o defensor do Stud Casablanca. 
 
Haras Capela de Santana lidera estatística de criadores por soma ganha 
 
Com a vitória de Nadador Lô o Haras Capela de Santana assumiu a liderança 
da estatística de criadores por soma ganha. Por vitórias é o segundo colocado 
(10), quatro atrás do Haras Maluga. Entre os proprietários o Stud Casablanca é 
o vice líder por prêmios e o terceiro por vitórias (10). Hélio Frota lidera pelos 
dois critérios. 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
        
Confira a classificação 
 
1903 38 
Turfeonline 38 
Alex 33 
Kacique 33 
Gordo 28 
Cervejeiro 26 
Conde Tokay 24 
Gremio Mania 24 
Petulante 24 
Xangri-Lá 24 
Batata 23 
Hermano 23 
Suleyman 23 
Svogliato 23 
Gain'n Bright 22 
Kojak 17 
Airton 7 
Nearco 3 
Lipp 2 
Série B 2 

 
        



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 2 para o recorde gaúcho de vitórias clássicas 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 443 

Vitórias Clássicas – 123 (27,76%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 120 

122 
  

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

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 445 

Vitórias Clássicas - 49 
  

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 

  
  
  
  
  

  

  

 


