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Nadador Lô corre GP Coronel Caminha em busca de mais uma coroa 
 
Agência Preview 

 
GP Coronel Caminha é novo desafio de Nadador Lô 

Líder incontestável de sua geração, vencedor da tríplice coroa juvenil, e 
ganhador da primeira prova da tríplice coroa de adultos por mais de dezesseis 
corpos, Nadador Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) disputa nesta 
semana o GP Coronel Caminha, em 2.000 metros (segunda prova da tríplice 
coroa). O castanho segue em plena forma no treinamento de Hermínio 
Machado e entra em pista como grande favorito. Hubli, invicto no Cristal em 



duas atuações, vem de vitória categorizada em prova clássica sobre os mais 
velhos na mesma distância e tem que ser respeitado, mesmo que desta feita 
não possa correr medicado. St. Tropez vinha de longo tempo de inatividade e 
deve melhorar na sua segunda atuação nas pistas gaúchas. Nuraghi (Public 
Purse e Nhaçanã, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca) foi muito bem em sua primeira abordagem dos 2.000 metros, 
quando liderou a prova e terminou em terceiro lugar a frente de St. Tropez no 
Clássico Estensoro, é outro que pode produzir boa atuação. Completam o 
campo da prova Oskari, Liquore, Dolce D’Anafer e Barishnikov. 
 
O Stud Casablanca e Cia. já venceu o GP Coronel Caminha em quatro 
oportunidades, sempre com animais criados pelo Haras Capela de Santana: 
Duque di Lorenzo (2008), Grecco Sim (2011), Herói Fon (2012) e Kacique Fon 
(2015). 
 
Assista ao show de Nadador Lô na primeira prova da tríplice coroa 
https://youtu.be/00F0lBl7l_4 
 
Olé Gremista e Obinophone iniciam a disputa da tríplice coroa juvenil 
 
Outra grande atração da reunião da próxima sexta feira no Cristal é a primeira 
etapa das tríplices coroas juvenis. 
 
Entre as fêmeas foram anotadas apenas quatro potrancas da nova geração 
para competirem nos 1.200 metros do Clássico Armando Hofmeister, com 
destaque para Gibby que venceu na sua estreia e foi segunda colocada no 
Clássico Oswaldo Aranha. Sua principal adversária é Olé Gremista (Shanghai 
Bobby e Yes Grêmio, por Exile King de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca). A irmã materna dos ganhadores clássicos 
Nadador Lô, Hermano Lô e Kung Fú Lô levou uma corrida e deve melhorar. 
Completam o campo do clássico as raçudas Going South (Wild Event) e Gata 
Sexy (Redattore).  
 
No páreo dos potros o grande destaque é o atual líder da geração Sangue 
Missioneiro, mas este não terá vida fácil com Gulf Watch que vem de vitória e 
Gergelim. Obinophone (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), mesmo tendo 
raça que pede maior distância, fez boa estreia e aparece como força 
intermediária. Completam o campo da prova estrelar Gunga Din, Termonde e 
Ghost Of Mars. 
 
Nenhumdenós vence prova de pesos especiais 
 
Agência Preview 

https://youtu.be/00F0lBl7l_4


 
Nenhumdenós supera os mais velhos em prova de pesos especiais 
 
Um dos destaques da reunião da última semana no Cristal foi prova de pesos 
especiais na distância de 1.300 metros para produtos de 3 anos e mais idade. 
Dada a largada Kempes saiu ligeiro com três corpos de vantagem sobre Vip 
Forestry, Itauba Sarge e Gló que se revezavam entre a segunda e quarta 
colocação. Nenhumdenós era apenas o oitavo colocado. A entrada de reta de 
Marcelo Souza com Nenhumdenós foi perfeita pulando da quinta para a 
segunda colocação para rapidamente ultrapassar Kempes. Nos quatrocentos 
metros finais manteve a colocação sendo fortemente atacado nos últimos 
metros por Gló. Itauba Sarge foi o terceiro colocado. Hermínio Machado 
apresentou Nenhumdenós em excelentes condições. O filho de Silent Times e 
Flecha Azurra, por Confidential Talk e Yes Grêmio chega a sua terceira vitória 
no Cristal. O tempo da prova foi de 1m24s1/10 
 
Assista a vitória no replay https://youtu.be/NCad6NOAIOQ. 
 
Depends On Me ganha a quarta corrida na temporada 
 
A castanha Depends On Me (Siphon e Neé, por Jules, de criação do Haras 
Santa Rita da Serra e propriedade do Stud Casablanca e Caio Zogbi Vitória) 
venceu no último dia 2 de março sua quarta prova de pesos especiais na 
temporada. Como de costume assumiu o comando das ações após a largada, 
mas desta feita não abriu grande vantagem, mantendo sempre um corpo de 
diferença sobre Credenza, Spook e Cuore di Ragazza que corriam próximas. 
Na reta amparou vários ataques, inclusive o final de Cuore di Ragazza, 
cruzando o disco com meia cabeça de vantagem. O tempo foi de 1m03s1/10 
para os 1.000 metros. A ganhadora chega a sua sétima vitória (4 no Cristal e 3 
na Gávea), sendo duas na esfera clássica conquistadas no Jockey Club 
Brasileiro. Marcelo Souza e Hermínio Machado são os responsáveis por 
Depends On Me. Veja o novo triunfo no replay 
https://youtu.be/QXBKNCyZmEA 
 

https://youtu.be/NCad6NOAIOQ
https://youtu.be/QXBKNCyZmEA


Na Arena é terceiro no Clássico Indemburgo de Lima e Silva e disputa 
prova de pesos especiais 
 
Apagando por completo a sua última atuação, o três anos Na Arena (Christine’s 
Outlaw e Huellas de Arenas, por Arambaré, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi 
Vitória) atuou com destaque no Clássico Indemburgo de Lima e Silva, 
terminando na terceira colocação depois de dar fila de vitória em toda a reta. O 
ganhador foi Joka Bold com Xaxá Glory na segundo colocação. O tempo foi de 
1m10s para os 1.100 metros. Confira o replay do clássico 
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=4525. 
 
Nesta semana Na Arena volta a pista em prova de pesos especiais na mesma 
distância de 1.100 metros e surge como um dos mais cotados. Seu principal 
adversário é Gló que vem de escoltar seu companheiro de farda Nenhumdenós 
em prova de enturmação semelhante. Outros que figuram entre os mais 
cotados são Xaxá Glory, mesmo carregado com 61kg, e Flor da Fronteira. 
Completam o campo da prova Tigre da Serra, Kempes e Cabo Pelotense. 
 
Neto Flávio vence eliminatória com autoridade 

Agência Preview 
 

 
Neto Flávio ganha pedindo mais distância 
 
Confirmando sua atuação de estreia quando foi segundo colocado, o três anos 
Neto Flávio (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) venceu eliminatória no dia 2 de 
março no Cristal. A prova foi disputada em 1.380 metros e seus interessados 
pretendem esticar o ganhador para participar de provas de fundo do calendário 
clássico gaúcho. O tempo empregado pelo castanho foi de 1m30s3/10. 
 
Veja a vitória de Neto Flávio https://youtu.be/XrCezAVrcqw 
 

http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=4525
https://youtu.be/XrCezAVrcqw


Capela e Casablanca seguem liderando estatísticas de criadores e 
proprietários 
 
Completados mais de dois terços da temporada de 2017/2018 o Haras Capela 
de Santana e o Stud Casablanca lideram as estatísticas, respectivamente, de 
criadores e proprietários. O Capela é líder por prêmios e vitórias, tendo as 
mesmas 18 que o segundo colocado Maluga. Ponta Porã é o terceiro com 15. 
O Casablanca também lidera pelos dois critérios, tendo 18 vitórias contra 16 do 
Maluga. 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 473 

Vitórias Clássicas – 132 (27,91%) 
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 – 472 

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 
  
  
  
  
  

  

 


