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Nadador Lô retorna ao Cristal no Seleção de Potros 
 
Agência Preview 
 

Nadador Lô, tríplice coroado juvenil, é atração no Cristal 
 
Uma das principais atrações da próxima sexta feira no Hipódromo do Cristal é 
o Clássico Criação Nacional – Seleção de Potros, na distância de 2.000 metros 
em pista de areia. A corrida tem como atração o retorno ao Cristal de Nadador 
Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca), tríplice coroado juvenil e melhor 
cavalo da temporada passada. O castanho esteve na Gávea onde participou do 



GP Taça de Prata (G1), na grama, finalizando descolocado. Em que pese o 
desgaste da viagem está lindo nas matinais e parece estar em plena forma. 
Abordará pela primeira vez a distância, mas tem raça para se adaptar ao 
percurso. O pupilo de Hermínio Machado corre como favorito e será dirigido por 
M. B. Souza. Ganache, ganhador do Criterium de Potros, aparece como o seu 
maior adversário. Tio Negro, falado nas matinais, é o terceiro nome. 
Completam o campo da prova Formaggio, Soldier Of Mind e Leroy Brilliant. 
 
Assista no replay a vitória de Nadador Lô na segunda prova da tríplice coroa 
em pista de areia encharcada como deverá estar a do Cristal na sexta feira. 
https://youtu.be/B3-BigvHuLU 
 
Nimbus Casablanca e Na Arena vencem provas da nova geração 
 
Agência Preview 

 
Nimbus Casablanca deixou a turma de perdedores 
 
Na última semana, em que o JCRGS comemorou o seu 110º aniversário, as 
provas desdobradas para produtos de 3 anos na distância de 1.200 metros 
foram vencidas por cavalos da criação Capela de Santana. Nimbus Casablanca 
(Public Purse e Tropical Mountain, por Yagli, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) mostrou tudo que dele se 
esperava e venceu no tempo de 1m16s5/10, superando Toor e Arael da Serra. 
Veja o replay https://youtu.be/hM8pZnc3fJw. Na Arena (Christine’s Outlaw e 
Huellas de Arena, por Arambaré, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi Vitória), que já 
estava maduro na turma, venceu com grande facilidade a outra prova, 
registrando o tempo de 1m16s1/10 deixando Sir Bruno e Zifion Train nas 
posições subsequentes. Assista a vitória de Na Arena 
https://youtu.be/6fvkBVs8Wto. Os dois são treinados por Hermínio Machado e 
foram conduzidos por M.B. Souza. 
 
Agência Preview 

https://youtu.be/B3-BigvHuLU
https://youtu.be/hM8pZnc3fJw
https://youtu.be/6fvkBVs8Wto


 

 
Na Arena não tomou conhecimento de seus adversários 
 
Na foto da vitória os cavalinhos do Fantástico comemoraram o aniversário do 
JCRGS com os ganhadores 
 
Agência Preview 

 
Flavio Obino Sênior, Hermínio Machado e M.B. Souza na foto da vitória 
 
Mucho Fon deserta do Oscar Canteiro, mas está confirmado no GP 
Presidente da República 
 



Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), considerado o melhor 
milheiro do Rio Grande do Sul, ficou de fora da disputa do Clássico Oscar 
Canteiro em razão de uma alergia. Medicado no dia da corrida foi retirado da 
prova onde correria como grande favorito. Mucho Fon já está de volta aos 
treinos e reaparecerá no GP Presidente da Republica (L) onde tentará o bi-
campeonato. 
 
Depends On Me, depois de bom segundo lugar, busca vitória em pesos 
especiais 
 
A cinco anos Depends On Me (Siphon e Neé, por Jules, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio 
Zogbi Vitória) fez excelente exibição no feriado do dia 7 de setembro, 
finalizando na segunda colocação em prova de pesos especiais na distância de 
1.100 metros, que foi vencida pela melhor velocista do meio, a três anos Ziska 
Blade em 1m8s5/10. Nesta semana Depnds On Me volta a pista como uma das 
favoritas em prova de pesos especiais em 1.200 metros. É a ligeira da prova, 
será mais uma vez conduzida por H. Oliveira, e pode folgar na frente e não ser 
alcançada. A invicta La Bodeguita e Jazz Fantasy são as suas principais 
adversárias. Completam o campo da prova Energia Glee, Benalmádena 
(primeira líder de sua geração no Cristal que reaparece com vitória na Gávea), 
Xania Thunder e Volta Funda. Veja a última atuação de Depends On Me. 
https://youtu.be/8Gkcl1YcknA 
 
No pesos especiais dos machos a parelha Misterioso Lô e Nenhumdenós 
busca nova vitória 
 
Outra atração da reunião e a prova de abertura da reunião, um pesos especiais 
para machos, na mesma distância de 1.200 metros. A parelha do Stud 
Casablanca, integrada por Misterioso Lô (Nedawi e Oprah, por Jules, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) e 
Nenhumdenós (Silent Times e Flecha Azurra, por Confidential Talk , de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), aliviada no 
peso, pode sair da pista vitoriosa. Misterioso Lô vem de terceiro para Nosso 
Maestro em prova mais forte onde correu muito e Nenhumdenós enfrenta os 
mais velhos, agora medicado pela primeira vez com lasix, após ter sangrado 
em seu último compromisso. Antes disso havia deixado impressão das 
melhores ao vencer eliminatória e finalizar em terceiro em prova clássica. Os 
experientes de Ley e Senhor Inglês são os principais adversários. Kempes, 
Just Key e Fim da Linha completam o campo da prova. 
  

Lô de Lorenzo corre para vencer a primeira na Gávea 
 
Outra inscrição com boas chances de vitória é a de Lô de Lorenzo (Nedawi e 
Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca) na segunda feira na Gávea. Vem de um bom quarto lugar 
forçando turma, depois de liderar a prova até os duzentos finais, e agora está 
inscrito em páreo da turma, com menos cem metros (será em 1.200m) e partirá 

https://youtu.be/8Gkcl1YcknA


pela raia 1. Tina Bardot parece ser a sua principal adversária. L. Henrique será 
o jóquei do pupilo de Leo Cury.  
 
Hermes Martins recebe cheque como vencedor do concurso Torcida 
Casablanca 
 

 
 
O catedrático Hermes Martins foi um dos vencedores do Concurso Torcida 
Casablanca e recebeu o cheque com seu prêmio das mãos de Flávio Obino 
Filho por ocasião do churrasco de apresentação dos potros da Geração “O”, a 
primeira do garanhão Tokay, no Haras Capela de Santana. 
 



 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 455 

Vitórias Clássicas – 127 (27,91%) 
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 – 457 

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 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


