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Nadador Lô fica no Cristal e corre contra os mais velhos no Clássico 
Senador Pinheiro Machado 
Depends On Me enfrenta as melhores velocistas do meio em prova de 
pesos especiais 
Nas provas comuns Na Arena e Mister Vi 
Misterioso Lô e Nimbus Casablanca seguirão campanha na Gávea 
 
Nadador Lô fica no Cristal e corre contra os mais velhos no Clássico 
Senador Pinheiro Machado 
 
Agência Preview 

Nadador Lô busca nova vitória clássica 
 
As negociações de venda para o exterior do tríplice coroado juvenil Nadador Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) interrompidas as vésperas do GP 
Bento Gonçalves não foram retomadas, e os interessados pelo craque gaúcho 
decidiram manter o cavalo no Cristal, contrariando as expectativas de 
transferência para Maroñas ou Gávea. O objetivo é a tríplice coroa de adultos, 
podendo se tornar o primeiro tríplice coroado juvenil a repetir a triple crown 
tradicional. Nesta sexta feira Nadador Lô volta a pista nos 2.200 metros do 
Clássico Senador Pinheiro Machado. Enfrentará os melhores cavalos do meio 
que nesta prova poderão correr medicados. A prova é bastante equilibrada. 



Smart Flyer, de excelente atuação no GP Presidente da República, tem raça 
que pode agradecer o aumento da distância. Public Job é outro potro em 
evolução que deverá cumprir destacada atuação. Os demais participantes 
estão no mesmo nível, com destaque para Baita Alegria que é outro quando 
medicado e que terá trem de corrida favorável. Jovem D’Alessandro e 
Euquemando correram o Bento Gonçalves e agora, medicados, também 
devem ser temidos. 
 
Acompanhe a última vitória de Nadador Lô no replay 
https://youtu.be/25LA7iihJ4E. 
 
 
Depends On Me enfrenta as melhores velocistas do meio em prova de 
pesos especiais 
 
Agência Preview 

Depends On Me disputa prova de velocidade 
 
Outro destaque da programação do JCRGS da próxima sexta feira é a prova 
de pesos especiais para éguas em 1.100 metros, páreo com contornos 
clássicos. Hija Del Sun que vem de atuar nas provas de velocidade do 
Protetora e do Bento contra os machos é o destaque da prova. As ligeiras 
Depends On Me (defende os interesses do Stud Casablanca e Caio Vitória) e 
Real da Serra tentarão complicar a missão da favorita. Completam o campo da 
prova Lafayette (vem de vitória surpreendente nesta mesma turma), Princess 
Drossel, Luz Della Bintchen (potranca corredora), Vitória Master e Kaskakia. 
 
 
Nas provas comuns Na Arena e Mister Vi 
 
Agência Preview 
 
 

https://youtu.be/25LA7iihJ4E


 
Na Arena busca a sua segunda vitória 
 
As outras atrações do Stud Casablanca na corrida da semana são Na Arena e 
Mister Vi. Na Arena corre o três anos com uma vitória como força intermediária, 
mas não deve ser desprezado. Voltou a sua melhor forma e respeita os 
prováveis favoritos O Nosso Negro e Lerroy Brilliant. Mister Vi corre em 1.100 
metros após derrota de chorar em 700 metros. Pode largar e acabar. 
 
Misterioso Lô e Nimbus Casablanca seguirão campanha na Gávea 
 
Agência Preview 

 
Nimbus Casablanca de partida para o Rio de Janeiro 
 
Nimbus Casablanca (Public Purse e Tropical Mountain, por Yagli, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), após obter a 
sua segunda vitória aos três anos foi quinto colocado no Clássico Carlos 



Drugg, mesma prova que seu companheiro Nenhumdenós (Silent Times e 
Flecha Azurra, por Confidential Talk, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca) foi terceiro. O castanho prosseguirá 
campanha na Gávea. Outro que também segue para a Gávea nos próximos 
dias é o quatro anos Misterioso Lô (Nedawi e Oprah, por Jules de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca). Os dois deixam 
a Vila Hípica gaúcha em razão da falta de opções de provas de turmas para 
cavalos mais categorizados no Cristal. Outro defensor do Stud Casablanca que 
deixa o Cristal é Negro Vi que seguirá campanha na Tablada. Outros que 
devem deixar as cocheiras do Casablanca no JCRGS são Mister Vi e os 
inéditos Néspera e Nosso Guerreiro. 
 
Relembre a segunda vitória de Nimbus Casablanca no replay 
https://youtu.be/2WmS2iVZdHw. 
 
 
  
 

https://youtu.be/2WmS2iVZdHw


 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 459 

Vitórias Clássicas – 128 (27,89%) 



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 – 461 

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 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


