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Um verdadeiro show de Hermano Lô no Clássico Leonel Faro 
T.Trotta 

 
Hermano Lô dá mostras de que poderá ser o campeão dos dois anos no Cristal 

 

Hermano Lô entrou na raia para a disputa do Clássico Leonel Faro, na 
distância de 1.400 metros em pista de areia, como grande favorito (pule de 
devolução), mas nem os mais otimistas torcedores da farda poderiam imaginar 
a demonstração de poderio locomotor que foi dada pelo potro durante a 
disputa. Revezando-se em segundo e terceiro lugar nos primeiros trezentos 
metros foi se aproximando naturalmente do veloz Net Boy para ingressar na 
reta ao seu lado e assumir sem ser exigido a ponta. Nos trezentos metros finais 
foi convidado por seu jóquei e simplesmente decolou. Mesmo amansado nos 
metros finais cruzou o disco com cerca de seis corpos de vantagem sobre o 
segundo colocado que deixou os demais fora da fotografia. Hecho A La Mano 



(Dubai Dust e Hand Made, por Exile King), companheiro de coudelaria de 
Hermano Lô, finalizou em um apagado sexto lugar. O tempo foi excelente: 
1m25s cravados (dois segundos e meio melhor do que o marcado pelas 
potrancas em prova clássica disputada no mesmo dia). Hermano Lô é um dois 
anos, filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King e Elle Sin, por Sin 
Olvido (primeira e segunda mães também criadas no Capela), de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Esta foi a 
segunda vitória de Hermano Lô, a primeira clássica, contando ainda com duas 
colocações em provas nobres. A próxima atuação de Hermano Lô será no GP 
Taça de Cristal (L), quando tentará repetir a façanha da sua mãe que também 
venceu a prova. Tranqüila e eficiente a condução de Marcílio Costa. Com a 
vitória de Hermano Lô os três potros da geração “H” confiados aos treinadores 
Flávio e Genez Matos chegam à esfera clássica com vitória ainda aos dois 
anos. Parabéns aos treinadores 100%.  
 
Flávio Obino Filho assume a segunda colocação entre os proprietários 
ganhadores de provas nobres 
 
Flávio Obino Filho, com a vitória de Hermano Lô, passa a ser o segundo 
proprietário com o maior número de vitórias clássicas da história do JCRGS (o 
primeiro entre os proprietários vivos), com 82 triunfos clássicos obtidos no 
Cristal. O primeiro colocado é Breno Caldas com 122. A diferença para o 
principal criador e proprietário da história do turfe gaúcho é hoje muito grande 
(40 vitórias), mas a meta é alcançar a marca até o final da década. 
  
Conde Vic busca reabilitação no Clássico Tribunal de Justiça do Estado 
T.Trotta 

 
Conde Vic busca reabilitação no Clássico Tribunal de Justiça do Estado 



 
Conde Vic (Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand, de propriedade de Luiz 
Fernando Cirne Lima e Flávio Obino Filho) que terminou fora do marcador em 
sua última exibição, tendo sido constatada nutaliose em exame feito após a 
prova, busca reabilitação no Clássico Tribunal de Justiça do Estado, em 1.609 
metros em pista de areia, destaque da programação da próxima quinta-feira no 
Cristal. Mesmo vindo de correr em 2.400 metros o potro Jester Quim aparece 
como força da prova, mas terá em PT Gualicho, Conde Vic e Good Feeeling 
rivais de bastante categoria e bem preparados para a prova. Também estão 
inscritos o estreante Satchmo, Oligarca Gaúcho e Pé de Vento. O Clássico 
Tribunal de Justiça do Estado já foi vencido por Argus (Malevage), criado pelo 
Haras Capela de Santana, e que nas pistas defendia os interesses do Stud 
Pampeiro. 
 
Doida Stella, mais uma vez carregada no peso (59kg), corre com chances 
prova especial na noturna do dia 9 de junho. Nas provas comuns estão 
inscritos Fon, Don Flavio Tercero e Holandiano, todos forças intermediárias, 
sendo o último mais uma atração da fantástica geração “H”. 
 
Três produtos do Capela/Casablanca entre os quatro melhores do ranking 
da Taça de Cristal  
 
Com os resultados das provas de dois anos disputadas na última semana 
ocorreram alterações no ranking para a seleção dos dez potros que alinharão 
em cada uma das duas versões do GP Taça de Cristal (L) com disputa 
programada para o dia 30 de junho. Agora três potros de criação do Haras 
Capela de Santana encontram-se entre os quatro primeiros colocados no 
ranking. Confira abaixo a colocação.  
 

Col. Potrancas Pontos Col. Potros Pontos 

01 Honfleur 64,80 01 Speed War 64,00 

02 Huellas de Arena 56,80 02 Hermano Lô 52,00 

03 La Passione 44,00 03 Amigo Roma 44,80 

04 Viola de Prata 37,60 04 King Shu 25,60 

05 Norma Legal 24,80 05 Net Boy 24,00 

06 Vision Negra 11,20 06 Hoy Si 16,40 

07 Horcrux 10,40 07 Key Carter 13,60 

08 True Cat 06,80 08 Hecho A La Mano 07,20 

09 Sweet Cristine 06,40 09 Alto Estilo 07,20 

10 Impossible Star 06,00 10 Sublime Blue 07,20 

11 Hotbetya 04,80 11 Tirano Fly 06,40 

12 Noite Sulina 04,00 12 Petalo de Fiato 06,40 

13 Lady Lee 04,00 13 Herói Fon 04,80 

 
  



Capela de Santana mantém liderança entre os criadores da nova geração 
 
O Haras Capela de Santana segue na liderança da estatística entre os 
criadores da nova geração, agora com seis vitórias, duas a frente do segundo 
colocado. Na estatística geral divide o segundo lugar à três vitórias do líder. 
  
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Treinamento 
 
Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter), 4 anos com duas vitórias no 
Cristal (pega o perdedor na Gávea e Cidade Jardim – inscrito esta semana no 
Cristal) – R$ 5.000,00 
 
Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King) – 6 anos 
com 3 vitórias na Gávea e outras 3 no Cristal – Para campanha no Cristal 
(inscrito esta semana), interior do RS ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 
1.200,00 
 
Foxy Lady (Ski Champ e Bite Back, por Minstrel Glory) – 2005 – Virgem para 
campanha ou reprodução – 2 vitórias no Cristal. Filha da ganhadora da Taça 
de Prata (G1) Bite Back. Linha materna de Desejada Duda (obteve a sua 
oitava vitória clássica e a quarta de grupo nesta semana), Desejado Damascus, 
Bottle Of Water, Abre La Raya, Bite Twice, Sandstorm, Treicy, Imponente 
Purse, Zafa e Pardallo Fighter – R$ 2.200,00 
 
Fight Back (Roi Normand e Get Back, por Fast Gold) – 2005 – Virgem para 
campanha ou reprodução – Primeira cria da colocada clássica de grupo Get 
Back. Irmã materna de Get On Top (duas vitórias na Gávea em quatro 
atuações) e do potro Invictus (Sulamani) ganhador de estréia na Gávea e um 
dos candidatos a Taça de Prata (G1). Sua segunda mãe descende de 
Alphabatim uma raridade no Brasil. – R$ 2.200,00 
 
Reprodução 
 
Socialite (Choctaw Ridge e Jazz Music, por Minstrel Glory) – 2001 – Prenhe de 
Quatro Mares – ganhadora no Cristal, linha materna de Valentine Day, Instinto 
Selvagem, La Rascasse, In Sunshine, Ouro de Ponta e Deep Bet. Seu primeiro 
produto é a ganhadora de duas corridas aos três anos no Cristal Guria Mimada 
(Romarin) – R$ 5.500,00 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Vazia - Ganhadora 
no Cristal com colocação clássica, é mãe do craque Duque di Lorenzo, líder 
de sua geração no Cristal, sete vitórias aos três anos sendo quatro clássicas, 
inclusive as duas primeiras etapas da tríplice coroa e do potro Hecho A La 



Mano, da atual geração, e já ganhador no Cristal, irmã inteira de Guerreiro 
King (ganhador de G3 e sire), Odestino (ganhador clássico no Cristal) e de 
Keep Free, mãe de Olympic Election, ganhador do GP Presidente da 
República (G1) na Gávea. – R$ 2.200,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Manuela pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 317 
Vitórias Clássicas – 85 (26,81%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 82 
 

Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 
 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 347 
Vitórias Clássicas - 29 

 
Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento  

das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


