
Capela, Casablanca & Cia 
Informativo nº 146 

 

 



Leia nesta edição 
  
Nenhumdenós tem sua prova clássica de fogo 
Nos páreos comuns Misterioso Lô, Na Arena e Nimbus Casablanca 
Lô de Lorenzo prosseguirá campanha na Gávea 
Flashes da reunião festiva de comemoração do recorde de vitórias 
clássicas 
 
Nenhumdenós tem sua prova clássica de fogo 
 
Agência Preview 

 
Nenhumdenós é um dos favoritos do Clássico Romo Ferte 
 
A reunião da próxima sexta feira no Hipódromo do Cristal tem como atração o 
Clássico Romo Ferte, em 1.100 metros, reunindo produtos de três anos. Barbo 
(Desejado Thunder), agora especializado em provas de velocidade como seu 
irmão Mudador, aparece como o favorito, mas terá em Nenhumdenós (Silent 
Times e Flecha Azurra, por Confidential Talk, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca), que poderá ser favorecido pelo 
ritmo violento da prova mesmo em distância aparentemente curta, e em 
Oceano Negro (La Fúria Negra) seus principais adversários. Completam o 
campo da prova Rojão Russo, Bushwaker e Esmeraldino. 
 
Assista a vitória de Nenhumdenós em eliminatória dos dois anos 
https://youtu.be/Nlo2y8KmqTU. 
 
Nos páreos comuns Misterioso Lô, Na Arena e Nimbus Casablanca 
 
Na prova de abertura da temporada 2017/2018 o Stud Casablanca será 
representado por Misterioso Lô (Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do 
Haras Capela de Santana) que corre com boas chances de vitória. Em 
eliminatória dos três anos Na Arena (Christine’s Outlaw) vai correr melhor e 

https://youtu.be/Nlo2y8KmqTU


pode assustar os favoritos. Seu companheiro Nimbus Casablanca (Public 
Purse) ainda está verde e vai apenas levar uma corrida. 
 
Lô de Lorenzo prosseguirá campanha na Gávea 
 
O cinco anos Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), com quatro vitórias no 
Cristal, inclusive em prova de pesos especiais, já está na Gávea alojado com o 
treinador Leopoldo Cury e será preparado para estrear entre os produtos de 
cinco anos com até uma vitória. 
 
Flashes da reunião festiva de comemoração do recorde de vitórias 
clássicas 
 
Com o Salão Preto lotado o turfman Flávio Obino Filho comemorou o recorde 
gaúcho de provas clássicas e as estatísticas da temporada em seis categorias. 
Na oportunidade, o Presidente Ricardo Felizzola fez a entrega de um troféu 
comemorativo da marca recorde alcançada. Nas provas disputadas o 
homenageado presentou os proprietários dos vencedores com uma taça de 
cristal e ofereceu medalhas para jóqueis, treinadores e cavalariços. 
 
Veja alguns flashes do evento flagrados pela Agência Preview. 
 
 

 
Presidente Ricardo Felizzola, Flávio Obino Filho e Vivian Baumgarten 
 



 
Vicente Garbin Obino entregou medalha para B. Santos 
 

 
Ana Lúcia Garbin e os proprietários de Dadinho 
 



 
Flavio Obino também participou da entrega das medalhas 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 450 

Vitórias Clássicas – 127 (28,06%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 124 (record) 

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

2002, 2006 e 2017) 
  

20 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 453 

Vitórias Clássicas - 53 
  

Bi Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011 e 2017) 
Bi Campeão da estatística de criadores da nova  

geração no Cristal (2011 e 2017) 
Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 

geração 2008 (2011) 
  



2 recordes na Gávea, 1 no Cristal e 1 em Campos 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


