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Hermano Lô disputa GP Jockey Club (G1) em Maroñas 
 

 
Hermano Lô disputa liderança da geração no Uruguai 

 

Neste domingo será realizada no Hipódromo de Maroñas a segunda prova da 
tríplice coroa uruguaia, o seletivo GP Jockey Club (G1), na distância de 2.000 
metros (areia), com premiação de aproximadamente R$ 100 mil ao primeiro 
colocado. Boby di Job (Job di Caroline), o brasileiro candidato a coroa e atual 
líder da geração, corre na condição de favorito, após seu fácil triunfo no GP 
Polla de Potrillos (G1) no mês passado. Como os trabalhos na distância de 
Boby di Job não animaram, o cenário no dia 9 de outubro poderá ser alterado. 
Catenaccio (Cagney) que vem de firme laurel clássico em 1.800 metros no 
último dia 25 e Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) são 



os principais rivais de Boby di Job. Hermano Lô fez boa estréia na Polla de 
Potrillos, trabalhou bem na distância e está melhor aclimatado, sendo levado 
com esperanças por seus interessados. D. Gaier será mais uma vez o seu 
jóquei. Dopplavu, Nansouk (BR) e Palafrenero que completaram o placar 
premiado na Polla estão na prova, assim como o invicto Best Ride. Completam 
o campo do GP No Stress, Sir Dancer, Calixto, Amon e Hermano Rico (BR).  
 
Fever Again vence prova especial em tempo espetacular 
 

 
Fever Again volta a vencer em prova de pesos especiais 

 
Fever Again venceu com muita autoridade prova de pesos especiais na 
distância de 1.300m em pista de areia disputada na última quinta-feira no 
Cristal. Assumiu a ponta logo depois da largada e manteve forte ritmo até o 
disco, cruzando com um corpo de vantagem sobre Oito de Espadas, com 
Doublé Punk na terceira colocação. O tempo de 1m19s1/10 foi excelente para 
a distância. Hermínio Machado e Cristiano Machado foram os responsáveis 
pela vitória do filho de Bright Again e So Fever, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor (Flávio Obino 
Filho e Ricardo Felizzola). Fever Again alcança a sua quinta vitória, segunda 
em prova de pesos especiais, no Cristal e reedita assim seus melhores 
momentos. Com a vitória não está descartada a participação de Fever Again no 
GP ABCPCC (1.200m pista de grama), o velocidade do “Bento”. É sempre bom 
lembrar que suas três melhores corridas foram segundos clássicos para 
Senhor Temido, Caio de Naranjos e Force To Force na pista de grama. O que 



não se compreende foi que Fever  Again tenha passado em branco nas duas 
oportunidades em que esteve na Gávea. 
 
Com três vitórias na reunião, Capela de Santana se distancia na 
estatística de criadores 
 
Além da vitória de Fever Again outros dois produtos criados pelo Haras Capela 
de Santana venceram na última quinta feira no Cristal. Hi-Five, potro da nova 
geração, filho de Dubai Dust em So Fever (mesma mãe de Fever Again), de 
propriedade da parceria Stud Casablanca e Caio Rocha, venceu com 
autoridade eliminatória dos três anos no recomendável tempo de 1m20s2/10. 
Hi-Five também poderá participar do velocidade do “Bento”, prova que já foi 
vencida por Caio de Naranjos, seu irmão materno e de Fever Again. O outro 
triunfo foi de Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter, de 
propriedade do Stud Casablanca), que marcou 1m33s para os 1.500m em pista 
de areia. 
 
Com as três vitórias o Haras Capela de Santana abriu vantagem maior na 
liderança da estatística de criadores por soma ganha e passou para o quarto 
lugar por número de vitórias, atrás de Ponta Porá, Di Cellius e Maluga. 
 
Na mesma reunião Gata Pelosa se colocou em prova de pesos especiais. Na 
Gávea, Eutedareiocéu fez bom segundo lugar em prova comum. 
 
Holandiano se coloca no Clássico Antônio Ricardo 
 
Em sua primeira incursão clássica Holandiano (Ibero e Baianta, por Just Us, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e Caio 
Zogbi Vitória) terminou na quarta colocação nos 1.200 metros em pista de 
grama do Clássico Antônio Ricardo. Chegou com bom ritmo final, mostrando 
que pede mais chão. A vitória foi do futuroso Hombre Rei que se credenciou 
para o velocidade do “Bento”. O tempo foi excelente: 1m10s5/10. 
  
Fever Again tenta mais uma vitória em prova de pesos especiais 
 
Apenas Fever Again foi inscrito pelo Stud Casablanca & Cia. para a reunião do 
dia 6 de outubro no Cristal. O filho de Bright Again enfrentará seis adversários, 
mais uma vez em 1.300 metros (areia) que é a distância de seu agrado. Será 
conduzido por seu jóquei habitual C. Machado, mas agora vai carregado com 
58kg. Uking, Boa Praça e Pé de Vento são adversários de respeito, também 
chamando a atenção o reaparecimento de Tio Colete, finalista e favorito do GP 
Turfe Gaúcho e que está sem correr desde novembro de 2010, quando 
terminou colocado no velocidade do “Bento”. Virgilio Danz e Xiquenourtimo 
completam o campo da prova. 
  



Cinco inscritos na programação da Gávea 
 
O Jockey Club Brasileiro programou corridas para sexta, sábado, segunda e 
para o feriado de quarta-feira. O Stud Casablanca & Cia conta com cinco 
inscrições. Na sexta, Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter, de 
criação do Haras Capela de Santana), trazendo na bagagem duas vitórias do 
Cristal, estréia em páreo desfalcado de valores na distância de 1.100 metros. 
No sábado é a vez da clássica no Cristal Gárgula tentar deixar o páreo de 
perdedores. A prova está programada para a pista e distância de seu agrado 
(1.000 metros em pista de grama). Também no sábado ocorre a aguardada 
estréia de Huellas de Arena (Arambaré e Ki Mensageira, por Mensageiro 
Alado, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), líder da sua geração na pista de grama do Cristal, enfrenta nove 
adversárias em prova programada para 1.400 metros em pista de grama. Caso 
esteja aclimatada, mesmo largando por fora de todas, venderá caro a derrota. 
Na segunda-feira Eutedareiocéu (Notation e Ki Mensageira, por Mensageiro 
Alado, de criação do Haras Capela de Santana), na ligação, volta a enfrentar o 
tordilho Kinley que o derrotou em sua última apresentação. Finalmente, no 
feriado de quarta-feira é a vez de Urucum (Torrential e Bambina Mia, de 
criação do Haras Santa Rita da Serra e propriedade de seu criador em parceria 
com o Stud Casablanca) participar de prova em 2.000 metros em pista de 
grama, com boas chances de vitória. 
 
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$ 1.500,00 (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, cavalo do ano, 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 - 331 
Vitórias Clássicas – 89 (26,89%) 

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 – 359 
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 
 


