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Nadador Lô busca a terceira coroa 
 
Agência Preview 

 
Nadador Lô busca o título de tríplice coroado juvenil 
 
Neste sábado o Jockey Club do Rio Grande do Sul realizará reunião com onze 
páreos com destaque para os GPs Taça de Cristal (L), 1.600 metros, terceira 
prova da tríplice coroa juvenil (versões machos e fêmeas). Nadador Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca), credenciado pelas vitórias nas 
duas primeiras etapas, entra na pista como favorito. Segue muito bem no 
preparo de Hermínio Machado e será dirigido por M. B. Souza. Seu principal 
adversário é Fermento em Pó que pode melhorar com o aumento da distância. 
Desejado D’Anafer deve correr mais do que na sua última exibição, sendo o 
terceiro nome. Completam o campo da prova Dolce D’Anafer, The General, 
Public Job, Chamado do Samba, Ganache, Don Paschoal, Thundering e Tio 
Negro. 
 



Reveja a vitória de Nadador Lô no Clássico Eolo Antonio Arioli, a segunda 
prova da tríplice coroa juvenil https://youtu.be/B3-BigvHuLU. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu em duas oportunidades o GP Taça de 
Cristal, versão potros. Com Grecco Sim em 2010 e com Hermano Lô em 2011. 
 
Nenhumdenós vence e deixa impressão das melhores 
 
Agência Preview 

  

Nenhumdenós já mira a esfera clássica 
 
O dois anos Nenhumdenós (Silent Time e Flecha Azurra, por Confidential Talk, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), 
que havia deixado impressão das melhores na sua estreia, não decepcionou e 
venceu com grande autoridade eliminatória dos dois anos disputada em 1.200 
metros na última sexta feira. Foi mantido em quarto lugar nos primeiros metros 
para depois se firmar em segundo e iniciar perseguição ao favorito O Nosso 
Negro que liderava com folgas desde o pulo de partida. Na entrada da reta 
Nenhumdenós igualou a linha do ponteiro e nos últimos duzentos despachou 
seu adversário para chegar no disco com dois corpos de vantagem. Mais uma 
vez brilhou a estrela da dupla Hermínio Machado e M. B. Souza. Também 
chamou a atenção o tempo registrado por Nenhumdenós - 1m14s6/10 -, o 
melhor dos cinco páreos disputados no dia para a distância. Melhor do que o 

https://youtu.be/B3-BigvHuLU


registrado no páreo de pesos especiais e 1s2/10 melhor do que o do páreo 
desdobrado de dois anos. Os interessados por nenhumdenós já miram a esfera 
clássica. Confira a vitória https://youtu.be/Nlo2y8KmqTU. 
 
 
Lô de Lorenzo obtém mais um triunfo para o Capela e Casablanca 
 
Agência Preview 

 
Lô de Lorenzo obtém sua quarta vitória 
 
Além de Nenhumdenós, o quatro anos Lô de Lorenzao desencabulou em páreo 
fortíssimo e obteve a sua quarta vitória no Cristal. Dada a largada Depends On 
me, também do Casablanca, assumiu a dianteira e abriu mais de seis corpos 
sobre seus adversários. Na curva destacaram-se Lô de Lorenzo e Vip Forestry, 
enquanto a parelha Desejada Printemps e Hefestion não animava. Os dois 
entraram na reta disputando a vitória e o mano a mano prosseguiu até os 
metros finais quando o filho de Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca dobrou seu adversário. 
O tempo foi de 1m21s9/10. Mais uma vez Hermínio Machado e Marcelo Souza 
foram os protagonistas da vitória. Confira o replay do páreo. 
https://youtu.be/38PIQuZdrO0 
 
Lô de Lorenzo deverá seguir campanha na Gávea no segundo semestre do 
ano. 
 
Misterioso Lô, Menina Má e Na Arena correm provas comuns 
 
Além de Nadador Lô, o Haras Capela de Santana e o Stud Casablanca 
participarão do Festival da Taça de Cristal com outros três corredores inscritos 
em provas comuns. Na prova inaugural Misterioso Lô, que vem de perder 
corrida criminosa, tem muitas chances de vitória. Na eliminatória dos dois anos 
Na Arena (Christine’s Outlaw e Huellas de Arena), ainda um pouco verde, faz 

https://youtu.be/Nlo2y8KmqTU
https://youtu.be/38PIQuZdrO0


sua estreia em busca de colocação. Finalmente Menina Má deve melhorar em 
comparação a sua corrida de estreia. 
 
Reunião do JCRGS de 30 de junho será de festa pelo recorde clássico 
 
Agência Preview 

 
Flagrante da voto da vitória de Mucho Fon em que o recorde clássico foi batido 
 
A reunião do próximo dia 30 de junho (sexta-feira) e que encerra o ano hípico 
no Jockey Club do Rio Grande do Sul será em homenagem ao recorde de 
vitórias clássicas obtidas pelo turfman Flávio Obino Filho. 
 
Os páreos receberão o nome de cavalos, profissionais do turfe e farão alusões 
as conquistas do Stud Casablanca e do Haras Capela de Santana. Na 
oportunidade, Flávio Obino Filho oferecerá aos convidados e turfistas em geral 
um coquetel no Salão Preto. As corridas iniciam as 15 horas e o coquetel as 
17. 
 
Capela e Casablanca na liderança na reta final das estatísticas 
 
Faltando duas reuniões para o encerramento da temporada 2016/2017 as 
estatísticas do Cristal de proprietários, criadores e de produtos seguem 
indefinidas.  
 
O Haras Capela de Santana lidera as estatísticas de criadores tanto por vitórias 
como por prêmios, mas poderá ser alcançado. Por vitórias tem 17, uma a frente 
do Maluga, que tem excelentes inscrições na reunião do próximo sábado. O 
Haras Santa Maria de Araras é o terceiro com 15 e manda a campo no próximo 
sábado seis corredores também com muitas chances de vitória. Por prêmios o 
Haras Santa Maria de Araras é o segundo colocado. 
 



O Capela de Santana lidera a estatística da nova geração, também por vitórias 
e prêmios, com o Araras em segundo, seguidos pelo Ferragus, Cerro Formoso 
e Ponta Porã. 
 
Entre os proprietários, por soma ganha, o Stud Casablanca lidera com Helio 
Frota em segundo. Por vitórias as colocações se invertem. A diferença que era 
muito grande baixou para três e o Casablanca ainda pode abiscoitar o título 
também por vitórias. 
 
Entre os produtos Mucho Fon (Stud Casablanca) lidera com 5 ao lado de Just 
Havi’n Fun e Jovem D’Alesandro, vencendo pelo critério de desempate de 
soma ganha. Nadador Lô (Stud Casablanca) tem 4 vitórias e pode chegar a 5 
caso vença o GP Taça de Cristal. 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
 
O concurso “Torcida Casablanca” está na reta final e 1903 e Turfonline seguem 
dividindo a liderança. A decisão pode ficar para a última semana com a 
provável estreia de Nimbus Casblanca que compõe a coudelaria do 1903. 
Kacique parece ter garantido o terceiro e Série B, fazendo jus ao nome, é o 
último colocado. 
        
Confira a classificação. 
 
1903 81 
Turfeonline 81 
Kacique 75 
Alex 70 
Gordo 55 
Conde Tokay 46 
Gremio Mania 46 
Petulante 46 
Xangri-Lá 46 
Hermano 45 
Svogliato 45 
Cervejeiro 45 
Suleyman 44 
Kojak 39 
Batata 37 
Gain'n Bright 36 
Airton 25 
Lipp 14 
Nearco 11 
Série B 11 
  

 

       
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 449 



Vitórias Clássicas – 126 (28,06%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 123 (record) 

  
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 

2002 e 2006) 
  

20 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 452 

Vitórias Clássicas - 52 
  

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 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


