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Leia nesta edição 
  
Nadador Lô vence Clássico Seleção por mais de 20 corpos 
Dois terceiros nas provas de pesos especiais 
Lô de Lorenzo vence a primeira na Gávea 
Nesta semana apenas inscrições em provas comuns no Cristal 
 
Nadador Lô vence Clássico Seleção por mais de 25 corpos 
 

 
 
Tríplice coroado juvenil e cavalo do ano na temporada passada, o craque 
Nadador Lô retornou ao Cristal e demonstrando que não sentiu o bate/volta até 
a Gávea, venceu com extrema facilidade o Clássico Criação Nacional – 
Seleção de Potros. O filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, 
mostrou adaptação a distância (primeira vez que correu 2.000 metros), 
deixando seus adversários a mais 50 metros de distância.  
 

Agência Preview 
 



 
Nadador Lô venceu por mais de 20 corpos o Clássico Seleção 
 
Cinco animais disputaram a prova clássica com a deserção de Ganache. Leroy 
Brilliant foi o mais ligeiro, seguido de Sodier of Mind, Tio Negro, Nadador Lô e 
Formaggio. Nadador Lô foi ganhando posições e na reta oposta assumiu a 
dianteira sendo acompanhado de Tio Negro que correu ao seu lado até os 700 
metros finais quando Nadador Lô, em ritmo de cânter, se desvencilhou de seu 
perseguidor entrando na reta final com três corpos de vantagem. No meio da 
reta, convidado por Marcelo Souza, foi abrindo enorme vantagem sobre seus 
adversário, chegando no disco com mais de 20 corpos sobre o segundo 
colocado Soldier Of Mind. 
 
Hermínio Machado deu aula na preparação do castanho e M. B. Souza 
mostrou a segurança de sempre. Nadador Lô, que adora a raia encharcada, 
arranhou o recorde, marcou o melhor tempo para a distância do ano (veja 
quadro abaixo), e se credenciou para disputar o GP Bento Gonçalves. Seus 
interessados deverão decidir nos próximos dias se Nadador Lô ficará em Porto 
Alegre ou seguirá de imediato para Maroñas onde possivelmente prosseguirá 
campanha. 
 
Data Clássico Ganhador Tempo 
03/03 Estensoro J. D’Alessandro 2m17s 
18/03 Coronel Caminha Bagé In Concert 2m14s1/10 
27/05 Diana Amada Alada 2m14s7/10 
15/06 Almirante Tamandaré Emix Wild 2m12s3/10 
15/06 Duque de Caxias Desejada Naka 2m13s2/10 
07/09 Gilberto Cunha Just Event 2m15s2/10 
15/09 AGCCC Best Dubai 2m14s3/10 
15/09 Criação Nacional Nadador Lô 2m10s6/10 
 

Assista no replay da vitória https://youtu.be/25LA7iihJ4E 
 

https://youtu.be/25LA7iihJ4E


Esta foi a sexta vitória de Nadador Lô no Cristal e a quinta na esfera clássica.  
 
Dois terceiros nas provas de pesos especiais 
 
O potro Nenhumdenós (Silent Times e Flecha Azurra, por Confidential Talk , de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), 
enfrentando os mais velhos, finalizou em um excelente terceiro lugar em prova 
vencida por Kempes. Voava nos metros finais, mas perdeu na foto para de Ley 
na disputa pelo segundo lugar. Misterioso Lô produziu abaixo das suas últimas 
exibições, finalizando em quinto na mesma prova. No pesos especiais das 
fêmeas Depends On Me (Siphon e Neé, por Jules, de propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com Caio Zogbi Vitória) liderou a prova de pesos 
especiais, mas foi ultrapassada nos últimos metros por Jazz Fantasy e La 
Bodeguita tendo que se contentar com a terceira colocação. 
 
Lô de Lorenzo vence a primeira na Gávea 
 

 
A diferença no disco foi de focinho 
 
O cinco anos Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) venceu nesta segunda 
feira na Gávea. No grito de largada foi o mais veloz, aproveitando a raia um, 
sendo perseguido por Tina Bardot. Na entrada da reta se desvencilhou da 
adversária, mas pagou o preço pelo ritmo um tanto acelerado e por pouco não 
foi ultrapassado nos metros finais. L. Henrique foi o piloto de Lô de Lorenzo 
que é treinado por Leopoldo Cury. Esta foi a quinta vitória do filho de Nedawi (4 
no Cristal e 1 na Gávea) que em sua próxima corrida deverá competir em pista 
de grama, principal objetivo de sua transferência para a Gávea. Assista ao 
replay da prova. 
https://www.youtube.com/embed/gfsOwtsJtf0?autoplay=1&showinfo=0&controls
=1&output=embed&rel=0 
 
Nesta semana apenas inscrições em provas comuns no Cristal 
 

https://www.youtube.com/embed/gfsOwtsJtf0?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/gfsOwtsJtf0?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


Apenas dois defensores do Stud Casablanca participarão da reunião da 
próxima sexta feira no Cristal. Maledetta (Public Purse e Brisa, por Fast Gold), 
irmã inteira de Kacique Fon e Herói Fon, volta de cirurgia no joelho (mais de 
um ano de parado) e em distância adversa corre para ganhar ritmo de corrida. 
Outro que reaparece é Mister Vi (Public Purse e Preciosidad, por Crimson 
Tide). Também não está no último furo e será apresentado apenas galopado 
no Sinimbu. 
 



 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 457 

Vitórias Clássicas – 128 (28,01%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 125 (record) 



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

2002, 2006 e 2017) 
  

20 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 459 

Vitórias Clássicas - 54 
  

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 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


