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Nadador Lô vence o Clássico Raul Bastian e está pronto para a tríplice 
coroa 
Agência Preview 

 
Nadador Lô vence pela sétima vez prova da chamada clássica gaúcha 
 
Dando prosseguimento a sua preparação para a disputa da tríplice coroa, o 
três anos Nadador Lô, na condição de franco favorito (pule de 0,80), não 
encontrou dificuldades para vencer a prova preparatória para o GP Breno 
Caldas, o Clássico Raul Bastian, disputado na distância de 1.600 metros em 
pista de areia. Ao grito de larga seu companheiro Nuraghi (Public Purse e 



Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca) assumiu o comando das ações com Jovem Destemido na 
segunda colocação. Nadador Lô corria em prestações, variando entre o último 
e a quarta colocação, em um percurso atribulado. No início da curva Nuraghi 
seguia mandando na prova com Nadador Lô forçando por fora de todos na 
quarta colocação. Ao adentrarem a reta final Nuraghi por dentro, Liquore pelo 
meio, e Nadador Lô bem por fora disputavam a primeira colocação. Nadador Lô 
passou sem luta seus adversários e sem ser exigido por Marcelo Souza cruzou 
o disco com seis corpos de vantagem sobre seu companheiro Nuraghi que fez 
atuação de luxo e garantiu a dobrada clássica para o Capela de Santana e 
Casablanca. Fermento em Pó foi o terceiro. O tempo foi de 1m45s para os 
1.600 metros. 
 
Agência Preview 

 
Flávio, Lorenzo e Vicente Obino com a parelha campeã  
 
Mantido em excelentes condições por Hermínio Machado, Nadador Lô chega a 
sua oitava vitória, sendo a sétima na esfera clássica. O filho de Crimson Tide e 
Yes Grêmio, tríplice coroado juvenil, segue a caminhada para tentar o título 
inédito da doble triple crown no Hipódromo do Cristal. Assista ao replay do 
clássico https://youtu.be/FC-D8eIDqoc. 
 
Mucho Fon enfrenta quatro adversários na disputa do Clássico Cláudio 
Luiz Sperb 
 

https://youtu.be/FC-D8eIDqoc


Agência Preview

 
Mucho Fon vai em busca de sua sétima vitória clássica 
 
A principal atração da reunião turfística programada pelo Jockey Club do Rio 
Grande do Sul para a próxima quinta feira é o Clássico Cláudio Luiz Sperb, 
para produtos de 3 e mais anos em 1.600 metros. Vindo de vitória no Clássico 
Tribunal de Justiça do Estado, Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por 
Magical Mille, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) corre manter a condição de melhor milheiro do meio. Seu principal 
adversário é o veterano Jovem D’Alessandro que vem de vitória autoritária em 
prova de pesos especiais. O veloz Baita Alegria pode tirar vantagem do ritmo 
de corrida e surpreender os favoritos. None Of That e Thundering completam o 
campo do clássico. Assista no replay a última vitória de Mucho Fon 
https://youtu.be/w6fWDiTW-_s 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o Clássico Cláudio Luiz Sperb em quatro 
oportunidades, com Tropical Mountain (2007), Conde Vic (2011), Tokay (2014) 
e Viento del Sur (2015).  
 
Nas provas comuns Nuraghi e Maledetta 
 
Nuraghi (Public Purse e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) que vem de escoltar Nadador 
Lô no Clássico Raul Bastian disputa, nesta quinta feira no Cristal, prova 
reservada para produtos de 3 anos e mais idade em 1.600 metros com muitas 
chances de vitória. Seu maior adversário e Dolce D’Anafer que surgiu como 
dos melhores elementos da geração, mas que produziu pouco em sua corrida 
de retorno ganha pelo próprio Nuraghi. Quem também reaparece em páreo de 
turma após incursão clássica é Maledetta (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casabalnca). 
Pegou baliza desfavorável (um), mas certamente estará lutando pela vitória nos 
metros finais da prova. 
 

https://youtu.be/w6fWDiTW-_s


Mister Vi ganha prova no retão de 700 metros do Cristal 
 

 
Mister Vi brilha nos setecentos metros do Cristal 
 
O quatro anos Mister Vi obteve vitória em prova eliminatória disputada na 
distância de 700 metros. Dada a largada o filho de Public Purse e Preciosidad, 
por Crimson Tide, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca assumiu a ponta e não foi mais ameaçado por seus 
adversários, cruzando o disco com cinco corpos de vantagem no tempo de 
41s6/10, com H. Oliveira a bordo. Foi o segundo melhor tempo do dia em 
reunião com páreos em 700 metros, inferior, inclusive, ao assinalado em três 
das quatro eliminatórias do GP Turfe Gaúcho. Veja como foi a vitória 
https://youtu.be/DV58o-z8JRA 
 
 
Misterioso Lô estreia com muitas chances na Gávea 
 
O quatro anos Misterioso Lô (Nedawi e Oprah, por Jules, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) estreia nesta terça feira 
na Gávea e se não sentir seus dodóis deve vencer. Tem na bagagem duas 
vitórias no Cristal e colocações em provas de pesos especiais, além de 
figurações clássicas. Lembre da última vitória de Misterioso Lô no Cristal 
https://youtu.be/jvlkfd9Kzpk. 
 
Negro Vi vence na Tablada 
 
O castanho escuro Negro Vi (Mensageiro Alado e Flying Bullet, por Magical 
Mille, de criação do Haras Capela de Santana) obteve a sua primeira vitória na 
última reunião organizada pelo Jockey Club de Pelotas. Mantido na quarta 
colocação, acionou forte na reta final para vencer sem sustos. Veja o replay 
https://www.youtube.com/watch?v=UrmMJ2K3yyc 
 

https://youtu.be/DV58o-z8JRA
https://youtu.be/jvlkfd9Kzpk
https://www.youtube.com/watch?v=UrmMJ2K3yyc


Casablanca é o primeiro na estatística de proprietários 
 
Mesmo sem computar as três vitórias obtidas por Depends On Me (corre em 
nome da parceria com Caio Vitória), o Stud Casablanca segue liderando a 
estatística de proprietários no Hipódromo do Cristal. Na de criadores o Capela 
de Santana é o terceiro, apenas a uma vitória dos líderes. 
 
 

 
 



 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 467 

Vitórias Clássicas – 130 (28,05%) 



Vitórias Clássicas Cristal – 128 (record) 
  

Penta Campeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 
2002, 2006 e 2017) 

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 467 

Vitórias Clássicas - 57 
  

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 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


