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Samba de Bamba corre prova clássica de velocidade 
Na Arena obtém firme vitória em sua estreia em pista de grama na Gávea 
Jóquei perde o chicote e Nenhumdenós deixa escapar vitória no detalhe 
Nadador Lô corre pesos especiais com sabor de clássico no Rio de 
Janeiro 
Neto Flávio é a outra inscrição da semana 
 
Samba de Bamba corre prova clássica de velocidade 
 
Agência Preview 

 
Samba de Bamba busca primeira vitória clássica no Cristal 
 
Um dos destaques da próxima reunião turfística no Cristal é o Clássico 
Presidente Cneu Aranha em 1.100 metros. Samurai entra em pista para 
defender sua liderança entre os velocistas gaúchos. Samba de Bamba (Tiger 
Heart – Stud Cacique Crocket) vem melhorando a cada atuação, estando ainda 
longe do líder da geração paulista que foi, mas surge como o principal 
adversário do favorito. Don Arlindo vem de vencer Samba de Bamba e é outro 
nome de muito respeito. Dessert representa a nova geração, vem de vitória 
clássica e, aliviado no peso, pode dobrar os mais velhos. Completam o campo 
da prova Zé Charmoso, Joka Bold e Perfect Bullet, que busca reabilitação. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu o Clássico Cneu Aranha com Vingador 
Mascarado em 2014. 
 



 
Na Arena obtém firme vitória em sua estreia em pista de grama na Gávea 
 

 
Filho da craque Huellas de Arena mostrou que é outro em pista de grama 
 
Após uma estreia apagada na pista de areia da Gávea, Na Arena (Christine’s 
Outlaw e Huellas de Arena, por Arambaré, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) voltou a atuar e em pista de 
grama obteve firme vitória na distância de 1.300 metros. V. Gil esteve perfeito 
na direção do ganhador, aproveitando o percurso pelo interno da pista e 
mostrando coragem ao encontrar uma passagem entre os até então líderes da 
prova. Cruzou o disco com folgados três corpos na frente de seus adversários 
no bom tempo de 1m17s72c (na prova desdobrada o tempo foi de 1m18s63c). 
De parabéns o treinador J. C. Sampaio. Na Arena é o primeiro produto de 
Huellas de Arena que foi líder de sua geração na grama no Cristal e levada à 
Gávea disputou a liderança da geração, tendo finalizado em segundo lugar 
para Old Tune no GP Henrique Possolo (G1). 
 
Confira a vitória de Na Arena no replay. https://www.youtube.com/embed/H-
ySvUumfTQ?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0 
 
 
Jóquei perde o chicote e Nenhumdenós deixa escapar vitória no detalhe 
 
Agência Preview 

https://www.youtube.com/embed/H-ySvUumfTQ?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/H-ySvUumfTQ?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


 
Derrota de Nenhumdenós foi no detalhe 
 
O quatro anos Nenhumdenós perdeu páreo de chorar na última quinta feira no 
Cristal. Largando pelo interno da pista e sem ter velocidade inicial ficou na 
quinta colocação no primeiro quarto do percurso. Na altura dos 600 metros 
finais já era o segundo e entrou na reta em perseguição a Oskari que liderava a 
prova desde a largada. Nos trezentos metros finais vinha com ação para 
passar, quando seu piloto Eber Gomes trocou a tala de mão e no movimento 
perdeu o chicote e o embalo. Recuperou o galão mesmo sem poder ser 
instigado, mas chegou tarde, sendo superado por meia cabeça pelo azarão 
Oskari. O tempo da prova foi de 1m21s3/10 para os 1.300 metros. 
 
A quarta vitória de Nenhumdenós (Silent Time e Flecha Azurra, por Confidential 
Talk, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) foi perdida no detalhe. Veja a corrida e a reta de frente para 
conferir o detalhe da tala no replay https://youtu.be/mU5Ihcq4ljk. 
 
Nadador Lô corre pesos especiais com sabor de clássico no Rio de 
Janeiro 
 

https://youtu.be/mU5Ihcq4ljk


 
M. B. Souza volta ao dorso de Nadador Lô 
 
O tríplice coroado juvenil gaúcho Nadador Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por 
Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), que foi 5º colocado no Clássico Breno Caldas no Rio de Janeiro, 
reaparece na Gávea, neste domingo, em pesos especiais com sabor de 
clássico e que será disputado em 1.500 metros na pista de grama. 
 
A prova reúne os ganhadores do GP Presidente da República Capitólio e Hard 
Trick, os vencedores de listed race Mister Victor e Energia Icon, além de 
Lightmaker, Reservado e Grana Padano. Prova bastante forte em que Nadador 
Lô, na condição de topweight, fará um novo teste em pista de grama (correu o 
GP Taça de Prata em 2017). M. B. Souza, que dirigiu Nadador Lô nas nove 
vitórias que trouxe na bagagem do Cristal, será o jóquei do pupilo de J. C. 
Sampaio. 
 
Neto Flávio é a outra inscrição da semana 
 
O castanho Neto Flávio (Public Purse e Brisa, por Fast Gold) é o único 
representante do Haras Capela de Santana e Stud Casablanca nas provas 
comuns da semana no Cristal. Na distância de 1.380 metros busca sua 
segunda vitória. 
  
 



 
 
 

Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 484 

Vitórias Clássicas – 135 (27,89%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 133 (record) 

  
Hexacampeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 

2002, 2006, 2017 e 2018) 
  

21 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  



Vitórias – 482 

Vitórias Clássicas - 62 
  
Tricampeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011, 2017 e 2018) 

Bicampeão 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, 2 no Cristal e 1 em Campos 

  
  
  
  
  

  

 


