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Nadador Lô vence por mais de dezesseis corpos primeira prova da tríplice 
coroa 
 
Agência Preview 

 

Não poderia ter sido melhor o início da jornada de Nadador Lô em busca da 
tríplice coroa gaúcha. O filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, 
conduzido com extrema confiança por Marcelo Souza, foi posicionado na última 
colocação nos 1.000 metros iniciais da prova e quando convidado pelo seu 
jóquei, em quinze metros, pulou da última para a primeira colocação (a 
aceleração foi incrível e os adversários pareciam parados). Entrou na reta já 
com folga e a galope cruzou o disco com mais de dezesseis corpos sobre os 
adversários no tradicional GP Breno Caldas. O ganhador foi criado pelo Haras 
Capela de Santana, é de propriedade do Stud Casablanca, e tem como 
treinador o mago Hermínio Machado. O tempo foi de 1m45s3/10 para os 1.600 
metros. 
 
O ganhador chega assim a sua nona vitória, sendo a oitava na esfera clássica. 
 
Turf On Line 



 
Nadador Lô tem agora oito clássicos e segue firme em busca da tríplice coroa 
 
O Stud Casablanca & Cia. chega assim a sua quarta vitória no GP Breno 
Caldas, sempre com produtos criados pelo Haras Capela de Santana: Duque di 
Lorenzo (2008), Grecco Sim (2011), Mucho Fon (2017) e Nadador Lô (2018).  

Assista ao show de Nadador Lô no replay https://youtu.be/00F0lBl7l_4 
 
Nenhumdenós alcança categórica vitória 

Turf On Line 
 
 

https://youtu.be/00F0lBl7l_4


 
Nenhumdenós venceu com grande categoria 
 
O três anos Nenhumdenós (Silent Times e Flecha Azurra, por Confidential Talk 
e Yes Grêmio, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) que pintou como dos melhores valores da geração (tem quatro 
colocações clássicas), voltou a produzir em alto nível ao vencer páreo em 
1.380 metros na última quinta feira no Cristal. Dada a largada, Lerroy Brilliant, 
Nuraghi (companheiro de Nenhumdenós) e Tecno Forte imprimiram forte ritmo 
a prova com Nenhumdenós apenas na sexta colocação. Na curva 
Nenhumdenós foi ganhando posições e na entrada da reta já era o ponteiro. 
Ajustado por Marcelo Souza cruzou o disco com cinco corpos de vantagem no 
tempo de 1m29s9/10 para os 1.380 metros. Treinado por Hermínio Machado 
Nenhumdenós deve agora disputar provas de pesos especiais e do calendário 
clássico. 
 
Assista a vitória no replay https://youtu.be/gqFO7qxrQPc 
 
A boa estreia de Neto Flávio foi o destaque nas demais provas 
 
Nas demais provas disputadas por cavalos do Stud Casablanca o principal 
destaque foi a corrida de estreia do três anos Neto Flávio (Public Purse e Brisa, 
por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca). Ainda longe do preparo ideal, Neto Flávio largou frio, em que 
pese exigido por Marcelo Souza, e veio ganhando posições em longa 
atropelada chegando em segundo lugar a dois corpos do ganhador Lost Of 
Control. Mostrou que será um excelente cavalo de distância como foram seus 
irmãos ganhadores clássicos Herói Fon e Kacique Fon. Confira a estreia no 
replay https://youtu.be/M2SbrAxWZl4. 

https://youtu.be/gqFO7qxrQPc
https://youtu.be/M2SbrAxWZl4


Obinophone estreia em eliminatória dos dois anos 
 
Além das primeiras provas clássicas reservadas a nova geração, outro 
destaque é eliminatória para produtos de dois anos em 1.200 metros. Gold 
Wing cabeça de chave e de boa atuação no GP Turfe Gaúcho retorna com 
muitas chances, mas Termonde e Gulf Watch já mostraram suas unhas e são 
adversários a serem temidos. Completam o campo da prova Amigado, Lady 
Chaterley, Gunga Din e Obinophone. Este último é mais um filho de Public 
Purse e Brisa, criado pelo Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca. Ainda um pouco verde a corrida tem como objetivo aprontar o 
potro para a primeira etapa da tríplice coroa juvenil programada para 16 de 
março. 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 470 

Vitórias Clássicas – 132 (28,09%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 130 (record) 

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

2002, 2006 e 2017) 
  

20 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 470 

Vitórias Clássicas - 59 
  

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 
  
  
  
  
  

  

 


