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Nadador Lô coloca em disputa liderança da geração 
 

 
Nadador Lô enfrenta os melhores da geração no clássico da semana 
 
A principal atração da reunião do próximo sábado no Hipódromo do Cristal é o 
Clássico Leonel Faro, em 1.300 metros, pista de areia, para produtos de 2 
anos. O líder da geração Nadador Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile 



King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), credenciado por vitórias nas suas três últimas exibições, sendo 
duas na esfera clássica, entra na pista como favorito. Desejado D’Anafer 
(Desejado Thunder), que escoltou Nadador Lô na primeira prova da tríplice 
coroa juvenil, e Barbo (Desejado Thunder) aparecem como seus principais 
adversários. Com o aumento da distância crescem as chances de Esmeraldino 
(Mastro Lorenzo) e Ganache (Inexplicable). Completam o campo da prova 
Dolce D’Anafer, Thundering (ganhou aos esbarros prova eliminatória), Best Top 
e Public Job. 
 
O Stud Casablanca venceu o Clássico Leonel Faro em 2011 com Hermano Lô, 
irmão inteiro do líder Nadador Lô. 
 
Haras Capela de Santana entre os vinte primeiros nas estatísticas 
clássicas nacionais 
 
A Associação Paulista de Fomento ao Turfe – APFT – já divulga há alguns 
anos as estatísticas clássicas nacionais que classifica os haras com melhor 
aproveitamento clássico, considerando apenas as provas black type (relação 
animais criados e vencedores clássicos). São considerados animais nascidos a 
partir do ano 2000 e criadores de mais de cem produtos. Com o computo da 
geração de 2014 as estatísticas sofreram alterações. O Haras Doce Vale 
mantém a liderança que agora é dividida com o Stud Alvarenga. O Santa Maria 
de Araras é o quarto. O Haras Capela de Santana aparece na 20ª posição com 
média de 5,41% logo abaixo dos tradicionais Haras Mondesir (5,47%) e São 
José e Expedictus (5,45%). Entre os haras de criadores radicados no Rio 
Grande do Sul o Fronteira é o primeiro com 5,54%, seguido pelo Capela de 
Santana (5,41%) e Campestre (4,00%). São os únicos que aparecem entre os 
40 primeiros. Abaixo a classificação completa. 
 



 



 
Estatísticas do Cristal têm Capela de Santana na liderança entre os 
criadores 
 
O Haras Capela de Santana segue na liderança da estatística de criadores por 
soma ganha. Por vitórias é o segundo colocado (11), três atrás do Haras 
Maluga. Na categoria “criadores da nova geração” o Haras Capela de Santana 
lidera por vitórias e prêmios, secundado pelo Haras Santa Maria de Araras. 
Entre os proprietários o Stud Casablanca é o vice líder por prêmios e o quarto 
por vitórias (11). Hélio Frota lidera pelos dois critérios.  
 
Lô de Lorenzo obtém boas colocações  
 
Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) nas últimas duas reuniões fez 
belas apresentações deixando escapar por pouco a vitória. Em pesos especiais 
com contornos de clássico saiu em disputa com Blessed God e depois de 
dobrar seu oponente entrou na reta de chagada com dois corpos sobre seus 
adversários, mas nos últimos duzentos foi superado por Best Magic (o 
ganhador) e em cima do espelho por Le Loup Mechant e Juca Bold. Na 
semana seguinte, correndo como favorito, produziu um pouco menos 
finalizando em terceiro para Prima Edizione. Confira a atuação na prova de 
pesos especiais  https://youtu.be/_emXTauY-kE 
 
Nas provas comuns Nuraghi, Minha Madonna, Madiba Sim e Lestrange 
 
O Stud Casablanca tem mais duas inscrições em provas comuns no Cristal 
nesta semana. Nuraghi, que fez atuação apagada na estreia, agora mais 
ajuizado tenta sua primeira vitória em prova eliminatória de dois anos. Minha 
Madonna que vem correndo pouco busca reabilitação. Na Gávea Madiba Sim 
volta a pista de grama e Lestrange estreia também na relva carioca. 
 
O que No Regrets e Silence is Gold têm em comum com Orichietti e 
Partenza? 
 
A mais nova tríplice coroada brasileira No Regrets é uma filha de Fluke (Wild 
Event) e Buy Me Love, por Jules. Um dos destaques da geração de 2015 do 
Haras Capela de Santana é Orichietti, que integra a primeira geração de Tokay 
(irmão de Fluke), sendo um filho de Oprah (irmã de Buy Me Love). Já a líder da 
nova geração carioca é Silence is Gold uma filha de Agnes Gold em Olympic 
Firstclass, que descende da bloodmare brasileira Tavira (Top Hat, Tale Quale, 
Time For Fun, etc). Partenza, por sua vez, é uma filha de Agnes Gold em 
Tropical Mountain que também descende de Tavira, que integra a geração de 
2016 do Haras Capela de Santana. 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
        
Confira a classificação 
 
1903 44        

https://youtu.be/_emXTauY-kE


Turfeonline 44 
Alex 35 
Kacique 35 
Gordo 34 
Cervejeiro 30 
Conde Tokay 26 
Gremio Mania 26 
Petulante 26 
Xangri-Lá 26 
Hermano 25 
Suleyman 25 
Svogliato 25 
Gain'n Bright 22 
Batata 23 
Kojak 21 
Airton 13 
Nearco 5 
Lipp 4 
Série B 4 

 
 
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$ 3.000,00. 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$ 2.500,00. Peso em corrida: 
440 kg 
 

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



Vitórias - 444 

Vitórias Clássicas – 123 (27,70%) 
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 – 446 

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 
  
  
  
  
  

  

  

 


