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Primeira etapa da tríplice coroa gaúcha é destaque da programação do 
Cristal 
 
Agência Preview 

 
Nadador Lô disputa o GP Breno Caldas 
 
A tríplice coroa gaúcha terá sua disputa iniciada na próxima sexta feira no 
Cristal. O tradicional GP Breno Caldas será realizado na distância de 1.600 
metros e reúne seis participantes, já conhecido o forfait de Hubli. Nadador Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca), credenciado pela conquista da 
tríplice coroa juvenil e pelo título de melhor cavalo da temporada 2016/2017, 
entra na pista como favorito. Segue em plena forma e vem de fáceis vitórias 
nos dois clássicos preparatórios. Seu principal adversário parece ser o tordilho 
estreante Barishnikov que tem campanha de luxo em São Paulo e Rio (três 
vitórias e colocações clássicas) e que trabalhou muito bem para o seu primeiro 
compromisso em Porto Alegre. É um cavalo espontâneo que deverá dar 



trabalho ao favorito. Ganache, vencedor do Criterium de potros sobre Public 
Job, levou uma corrida e pode surpreender. Fermento em Pó, Bolt da Lagoa e 
Oskari completam o campo do grande prêmio. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o GP Breno Caldas em três 
oportunidades, sempre com produtos criados pelo Haras Capela de Santana: 
Duque di Lorenzo (2008), Grecco Sim (2011) e Mucho Fon (2017).  
 
Assista a vitória de Nadador Lô no Clássico Raul Bastian (prova preparatória) 
https://youtu.be/FC-D8eIDqoc. 
 
Depends On Me forma dupla em pesos especiais  
 
Em prova categorizada para éguas de três anos é mais idade, Depends On Me 
(Siphon e Née, de criação do Haras Santa Rita da Serra e propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com o turfman Caio Zogbi Vitória) produziu muito bem 
em sua primeira incursão no retão dos 700 metros. Tomou a vanguarda da 
prova ao faltarem 200 metros, mas não resistiu a Cuore di Ragazza que 
aproveitando as vantagens do externo da pista prevaleceu nos instantes 
decisivos. Assista ao replay da prova https://youtu.be/fy-cSULDz5Q 
 
Na Arena corre pesos especiais, mas a Gávea parece ser o seu destino 
 
Agência Preview 

 
Na Arena corre prova de pesos especiais 
 
O potro de 3 anos Na Arena (Christine’s Outlaw e Huellas de Arena, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria 
com Caio Vitória), ganhador de duas provas no Cristal, além de colocações 
clássicas, reaparece em prova de pesos especiais na distância de 1.200 
metros enfrentando os mais velhos. Não é dos mais visados, mas pode 
surpreender os favoritos beneficiado pela vantagem no peso e pelo ritmo da 
prova. Nosso Maestro e Joka Bold são os principais nomes do páreo. A prova 

https://youtu.be/FC-D8eIDqoc
https://youtu.be/fy-cSULDz5Q


serve como teste para Na Arena, mas sendo um filho da craque Huellas de 
Arena, que desenvolvia todo o seu potencial em pista de grama, é provável que 
seja transferido para a Gávea em busca da relva. 
 
Boas inscrições nas provas comuns da semana 
 
O Stud Casablanca tem outras boas inscrições na reunião da próxima sexta 
feira. Destaque para a parelha Nenhumdenós e Nuraghi no páreo de 3 anos 
até uma vitória. Os dois correm com boas chances, tendo como inimigos Tecno 
Forte e Esmeraldino. Também ocorre a aguardada estreia de Neto Flávio. O 
irmão inteiro dos ganhadores clássicos Kacique Fon e Herói Fon teve vários 
problemas no início de sua preparação, ainda não está no ponto, mas tem raça 
para superar seus adversários. Maledetta é a outra inscrição. Sua última 
corrida deve ser apagada e agora, com antolhos, pode produzir melhor. 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 468 

Vitórias Clássicas – 131 (27,99%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 129 (record) 

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

2002, 2006 e 2017) 
  

20 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 468 

Vitórias Clássicas - 58 
  

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 
  
  
  
  
  


