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Hermano Lô vence primeira prova da nova geração no Cristal 
 

 
Hermano Lô vence com autoridade primeira prova da nova geração 

 
Apenas cinco potros (três machos e duas fêmeas) da geração 2008 foram 
alistados para a primeira prova dos dois anos no Hipódromo do Cristal, 
realizada no dia 3 de fevereiro. Hermano Lô, mesmo não tendo uma boa 
partida, em menos de 100 metros assumiu o comando da prova e rumou para o 
disco sem nunca ter sido ameaçado. Foi alertado pelo seu jóquei ao faltarem 
duzentos metros e rumou firme para a vitória chegando ao disco com mais de 
dois corpos de diferença sobre o King Shu que valorizou a vitória do filho de 
Crimson Tide na ganhadora do GP Taça de Cristal, Yes Grêmio (Exile King e 



Elle Sin, por Sin Olvido). O potro foi criado no Haras Capela de Santana assim 
como sua mãe e avó e é de propriedade do Stud Casablanca. Flávio Matos é 
responsável pelo treinamento do ganhador que contou com a direção de 
Douglas Paz. Na mesma prova a potranca Horcrux (Public Purse e Oprah, por 
Jules) não passou de um quarto lugar – foi prejudicada por seu companheiro 
no início da curva -, decepcionando, pois é tida em altíssima conta, tanto que 
M.B. Costa, jóquei contratado pelo Stud Casablanca, optou por Horcrux em 
detrimento do ganhador Hermano Lô. O tempo da prova foi de 1m8s5/10 em 
pista de areia macia. Tanto Hermano Lô como Horcrux reaparecerão no dia 3 
de março quando da realização das primeiras provas clássicas da nova 
geração, os Clássicos J. A. Flores da Cunha (versão potros) e Oswaldo Aranha 
(versão potrancas) em 1.200 metros em pista de grama. Também participará 
do Clássico Oswaldo Aranha a potranca Honfleur (Ibero e Nhaçanã, por 
Clackson), de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca, que fez excelente estréia na semana passada secundando ao já 
corrido King Shu (foi segundo para Hermano Lô na estréia). 
 
Conde Vic ratifica condição de melhor milheiro do Cristal 
 

 
Conde Vic contabiliza mais um clássico no Cristal 
 

O tordilho Conde Vic, correndo na condição de franco favorito, venceu com 
extrema facilidade o Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb, disputado em 
1.500 metros em pista de areia macia no Hipódromo do Cristal. Dirigido por M. 
B. Costa assumiu a dianteira na partida, sempre perseguido por seu 
companheiro Fever Again (Bright Again e So Fever, por Exile King e Elle Sin, 
por Sin Olvido), nunca sendo ameaçado em todo o percurso, cruzando o disco 
com seis corpos de vantagem sobre Uking que superou Fever Again (correu 



demais) nos últimos metros. Conde Vic não foi exigido para completar o 
percurso no tempo de 1m30s9/10, ficando a 7/10 do recorde da distância. Caso 
convidado por seu piloto poderia ter estabelecido novo recorde na pista do 
Cristal (é o atual recordista dos 1.609m). Apresentado em excelentes 
condições por Hermínio P. Machado o ganhador é um cinco anos, por Top Size 
e Iracema Bela, por Roi Normando, de criação do Haras Di Cellius e 
propriedade de Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima. Foi a nona 
vitória de Conde Vic (5 no Cristal, 3 em Cidade Jardim e 1 na Gávea), sendo a 
quinta na esfera clássica. Conta ainda com um segundo lugar em prova de 
Grupo 1 disputada em Maroñas (Uruguai) e mais de R$ 60.000,00 em prêmios. 
Antes de Conde Vic, Tropical Mountain já havia vencido o Clássico Presidente 
Cláudio Luiz Sperb para o Stud Casablanca e Cia. 
 
Fever Again e Don Flávio Tercero vencem provas comuns 
 
O ano de 2011 iniciou com vitórias comuns de Fever Again e Don Flávio 
Tercero no Cristal. Fever Again possui agora três vitórias em Porto Alegre e 
Don Flavio Tercero obteve a sua sexta vitória, sendo três no Cristal e três na 
Gávea. Importante registrar que com a vitória de Don Flavio Tercero a 
“Geração D” do Haras Capela de Santana, composta de cinco animais, sendo 
que quatro deles correram, chega a impressionante marca de 28 vitórias. 
 
Grecco Sim fracassa em clássico preparatório para a Tríplice Coroa 
 
Correndo na condição de um dos favoritos do Clássico Arthur Schiel, o três 
anos Grecco Sim (Cristine’s Outlaw e Baianta, por Just Us), de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade de Flavio Obino e Caio Zogbi Vitória, 
decepcionou completamente finalizando na quarta colocação, após luta suicida 
com Dom Steel que com ele dividia o favoritismo da prova. A vitória foi do 
invicto e primeiro líder da geração El Athah. Grecco Sim, que venceu o GP 
Taça de Cristal (L) e que vinha de fácil triunfo no Clássico Presidente Carlos A. 
Drugg, continua em preparação para a disputa do GP Breno Caldas, primeira 
prova da tríplice coroa gaúcha que será disputado em março. O tempo de El 
Athah foi de 1m39s2/10, inferior ao registrado por Grecco Sim em seu último 
triunfo – 1m38s3/10. 
 
Urucum e Don Flávio Tercero correm prova clássica  
 



 
Urucum faz teste para o GP Estado do Rio Grande do Sul 
 

A principal atração das corridas da próxima quinta-feira no Cristal é o Clássico 
Presidente Olinto Borba Streb, na distância de 2.200 metros em pista de 
grama, prova preparatória ao GP Estado do Rio Grande do Sul, listed race 
programado para o mês de março. Foram anotados sete animais com destaque 
para Urucum, que reapareceu produzindo corrida regular na última semana de 
dezembro e que agora aparece a vontade no campo da prova. O filho de 
Torrential, de criação do Haras Santa Rita da Serra e de propriedade do seu 
criador em parceria com o Stud Casablanca tem como principais adversários o 
veterano Fuco e o três anos Boy Cott. Completam o campo da prova Touched, 
Columério, Dimes e Don Flávio Tercero, sendo provável o forfait deste último.  
 
Huellas de Arena é a nova atração da geração H 
 
Seis potrancas foram anotadas e participam de prova para a nova geração, na 
distância de 1.100 metros em pista de grama, na próxima reunião do JCRGS. 
Huellas de Arena (Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado), de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca tenta 
repetir o feito de sua mãe que venceu a primeira prova de sua geração na 
mesma distância e pista. Suas adversárias são as também inéditas Norma 
Legal, Impossible Star e Sweet Trick, e as já corridas Vision Negra e 
Estrelaholzmeister.   
 
Clássica Gárgula reaparece em prova de pesos especiais 
 
Invicta na pista gramada do Cristal, a três anos Gárgula (Romarin e Oprah, por 
Jules, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) reaparece após a sua vitória em novembro do ano passado no 
Clássico Imprensa. Desta feita enfrentará oito adversárias em prova de pesos 
especiais em 1.300 metros na pista de grama. Ao lado de Gárgula os 
destaques da prova são a clássica Canta Pra Mim, a ligeira Diatibaia, que 
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estréia no Cristal credenciada por excelente campanha na Gávea, e a também 
estreante Uchakan. Completam o campo da prova Chama Crioula, Ministra, 
Las Guitarras, Feitiço do Sul e Homing Missile. 
 
Capela de Santana lidera estatística de criadores da nova geração 
 
Com a vitória de Hermano Lô e as colocações de Honfleur e Horcrux o Haras 
Capela de Santana lidera a estatística de criadores de produtos da nova 
geração no Cristal (2008). Na estatística geral, o Haras Capela de Santana 
ocupa a sexta colocação há apenas duas vitórias do terceiro colocado. 
 
Em busca do 2º lugar na história das provas clássicas do JCRGS, iniciada 
nova contagem regressiva 
 
Flávio Obino Filho é o terceiro proprietário com o maior número de vitórias 
clássicas da história do JCRGS (o primeiro entre os proprietários vivos) com 
75. O primeiro é Breno Caldas com 122 e o segundo Arthur Schiel com 82. 

Faltam, assim, 7 vitórias clássicas para alcançar o segundo lugar. 

 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 304 
Vitórias Clássicas – 78 

Vitórias Clássicas Cristal - 75 
 
Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 337 
Vitórias Clássicas - 24 

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

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


