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Hermano Lô faz boa estréia em Maroñas e é presença garantida no GP 
Jockey Club (G1)  
 

 
Hermano Lô tem presença confirmada no GP Jockey Club (G1) 

 
Com o forfait de Brujo de Olleros, o líder da nova geração no Uruguai, o 
brasileiro Boby di Job (Job di Caroline), ficou bastante à vontade no GP Polla 
de Potrillos (G1). Na pista Boby di Job não tomou conhecimento dos 
adversários e venceu o GP por mais de cinco corpos, praticamente de ponta a 
ponta, congelando os cronômetros em 1m35s07. O potro Hermano Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) líder de sua geração no Cristal, 



que fazia sua estréia em Maroñas, teve destacada atuação na prova. Largando 
pelo externo da pista, manteve-se entre os cinco primeiros colocados durante 
toda a reta oposta e curva. Como não teve chances de melhor se postar no 
percurso, acabou dando vantagem acionando sempre muito aberto. Na entrada 
da reta passou limpo para o segundo lugar e foi exigido por seu piloto (D. 
Gaier) para tentar uma aproximação do craque Boby di Job, o que restou 
infrutífero. Pagando o tributo por tentar desbancar o líder, foi perdendo 
posições nos últimos duzentos metros tendo que se contentar com a quinta 
colocação a dois corpos do segundo colocado. Considerando que o potro 
estava há menos de dez dias em Montevidéu e enfrentou um ambiente 
totalmente desconhecido, a avaliação da corrida é positiva. Agora sob o 
preparo de Guto Duarte, o crioulo do Haras Capela de Santana voltará a 
competir no dia 9 de outubro, por ocasião da disputa do GP Jockey Club, em 
2.000 metros pista de areia, segunda prova da tríplice coroa uruguaia. 
 
Grecco Sim busca reabilitação no “Comparação” 
 

 
Grecco Sim corre como favorito o “Revolução Farroupilha”  
 

A principal atração da corrida de 22 de setembro no Hipódromo do Cristal é o 
Clássico Revolução Farroupilha, o tradicional Comparação de Gerações, que 
deverá ser disputado em 2.100 metros em pista de areia (está programado 
para 2.000 metros em pista de grama, mas provavelmente será transferido 
para a areia). Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade de Flavio Obino e Caio Zogbi 
Vitória) que vem de fracassar no GP Protetora do Turfe, quando correu como 
segunda força, tem destaque no campo da prova. Conta em seu cartel com 
cinco vitórias, sendo quatro na esfera clássica, incluindo o GP Taça de Cristal e 
as duas primeiras etapas da tríplice coroa gaúcha. Acostumado com o percurso 
e mais categorizado que seus adversários, tem tudo para apagar a última 
atuação, quando ainda não estava totalmente recuperado – teve que 
interromper sua preparação para o GP em razão de princípio de pneumonia. A 
valente égua Eu Te Amo, fácil vencedora do Clássico Getúlio Vargas no 



Festival do “Protetora”, surge como sua principal adversária. Dos demais 
merece cuidado o potro Campo D’una que participou do GP Protetora do Turfe. 
Gongo, Vikinco, Nova Força, Dom Axé, Ebony Graf e Quinteros Mann 
completam o campo da prova clássica. 
 
Resultados abaixo dos esperados no “Festival do Protetora” 
 
Os resultados obtidos pelos cavalos do Stud Casablanca & Cia. no Festival do 
“Protetora” ficaram abaixo das expectativas dos seus interessados. Grecco Sim 
travou uma luta suicida com Coisa de Louco no GP Protetora do Turfe e nos 
quatrocentos metros finais deu por cumprida a sua missão, chegando à frente 
apenas do próprio Coisa de Louco, em prova vencida com extrema facilidade 
por Ask Me Not. No Clássico Oscar Canteiro, Conde Vic cumpriu destacada 
atuação, mas foi sobrepujado por Big Halo que atualmente ostenta melhor 
forma que o veterano tordilho. O terceiro lugar de Conde Vic, em prova que 
havia vencido no ano passado, ainda deixa esperanças de que recupere o 
melhor de sua forma para a disputa do GP Governador do Estado (L), em 
novembro, quando buscará o bi-campeonato. Early Action em sua primeira 
incursão clássica foi um bom quinto lugar em prova vencida por Eu Te Amo. 
 
Gata Pelosa e Holandiano vencem provas comuns 
 
Na reunião do último dia 15 de setembro no Cristal foram obtidas duas vitórias 
em provas comuns. Na corrida inaugural Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So 
Fever, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Imortal Tricolor) obteve sua terceira vitória, por desclassificação de 
Vitaminada. O tempo da prova foi de 1m8s2/10 para os 1.100 metros em pista 
de areia. Gata Pelosa tem várias colocações clássicas com destaque para o 
segundo lugar no GP Taça de Cristal (L). Depois foi a vez de Holandiano (Ibero 
e Baianta, por Just Us, criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi Vitória) deixar o perdedor. 
Venceu sem ser exigido por M. B. Costa, no tempo de 1m21s3/10 para os 
1.300 metros em pista de areia. Os dois ganhadores foram apresentados por 
H. P. Machado. Hi-Five, na condição de favorito, amargou um segundo lugar 
para True Hyrat no excelente tempo de 1m20s3/10; Fever Again foi terceiro em 
destacada atuação; e Gato Azul, melhorando de corrida, foi o quarto colocado. 
 
Kastafiore é destaque no Informativo da APFT 
 



 
Kastafiore é irmã do ganhador de G3 Hatapopoulos 

 

A potranca da nova geração Kastafiore, filha de Quatro Mares e Socialite, por 
Choctaw Ridge, de criação do Haras Capela de Santana e irmã materna de 
Hastapopoulos (Ibero), o campeão do GP Copa Regional ABCPCC (G3), foi 
destaque em edição do Informativo APFT, reproduzido pelo Informativo 
uruguaio El Turf. 
 
Chevallier vence Prova Especial Max Perlman 
 
O ligeiro Chevallier, que havia ponteado o GP Major Sukow (G1) quando da 
realização do GP Brasil, venceu a prova Especial Max Perman, integrante do 
calendário clássico do Jockey Club de São Paulo, no último final de semana, 
no tempo de 55s171 para os 1.000 metros em pista de grama. Chevallier é um 
filho de Red Runner na clássica Gomme D’arabie, sendo assim irmão materno 
de Oprah, reprodutora do Haras Capela de Santana. O primeiro produto de 
Oprah é Gárgula (Romarin)  ganhadora do Clássico Imprensa no Cristal; e seu 
segundo produto é Horcrux (Public Purse), potranca da atual geração, 3ª 
colocada no Clássico Oswaldo Aranha (Cristal). Também já está em 
treinamento no Cristal a potranca Isabeau (geração 2009), que descende de 
Crimson Tide e Oprah.  
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Mestiçagem e Montaria 
 



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 interior do 
RS ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 1.200,00 (alojado no Haras Capela 
de Santana) 
 
Guerreiro Fon (Confidential Talk e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado) – 4 
anos, 520kg. Foi retirado de pista em função de lesão (atuou apenas uma vez), 
indicado, para produção de cavalos destinados ao hipismo – R$ 1.200,00 
(alojado no Haras Capela de Santana) 
 
Reprodução 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Coberta por Poetisch 
na atual temporada. 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 Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 328 
Vitórias Clássicas – 89 (27,13%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 86 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 356 
Vitórias Clássicas - 32 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração no Cristal (2011) 
Campeão por aproveitamento  

das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 



 


