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Hermano Lô deixa escapar primeira vitória de Grupo no Uruguai 
 

 
Hermano Lô foi terceiro colocado no GP Municipal (G2) 
 

Mesmo sem o preparo ideal, Hermano Lô fez apresentação de luxo por ocasião 
da disputa dos 2.400 metros do GP Municipal (G2) – Copa Microsules - em 
Maroñas. O filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, campeão dois 
anos no Cristal, foi corrido na expectativa e se adaptou muito bem a nova 
forma de correr. C. E. López que o conduzia pela primeira vez manteve 
Hermano Lô entre a quinta e sexta colocação, assistindo de longe o forte ritmo 
imposto por Irrizor, Sing-A-Song, Bandero e o favorito Ares. Na curva final, 
como o cavalo vinha muito fácil, convidou de forma prematura o castanho para 



a sua atropelada, o que pode ter causado a derrota. Nos quatrocentos finais 
Bandero dominava a prova e Hermano Lô acionava juntamente com o azar da 
prova Polaris, que corria no último posto, e poupado na curva parecia mais 
inteiro. Nos cento cinqüenta metros finais Polaris desviou de linha e prejudicou 
Hermano Lô, que tirado para fora perdeu contato com os dois ponteiros (ficou a 
mais de três corpos no lance), mas no final diminuiu muito chegando a um 
corpo e meio do ganhador Polaris. Bandero sustentou a segunda colocação e 
Ares foi o quarto colocado afastado. O tempo foi de 2m31s04.  
  

Huellas de Arena fica fora do GP Diana, mas retorna no preparatório do 
OSAF 
 

 
A revanche entre Old Tune e Huellas de Arena ficou adiada 

 
Na sexta-feira que antecedeu ao GP Diana (G1) a potranca Huellas de Arena 
(Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) amanheceu com um 
dos jarretes inchado e com dificuldade de firmar o pé no chão. Durante a sexta 
e sábado foi massageada e duchada e o derrame praticamente desapareceu. 
Nestas condições chegou a ser levada para a Gávea, mas o seu forfait 
veterinário acabou sendo declarado. Feitas as radiografias do local, a potranca 
não apresentou nenhuma lesão, ficando evidenciado que foi uma simples 
batida que a alijou da disputa do GP Diana (G1). Fica a frustração de não ter 
disputado a prova, e o sabor amargo de não se ter uma segunda chance (o 
Diana é só uma vez na vida de uma potranca). A revanche com a super craque 
Old Tune, criada no Haras Fronteira para o Stud Internacional, fica para outra 
oportunidade. A torcida agora é para que o turfe brasileiro tenha uma nova 
tríplice coroada. Huellas de Arena não participará da terceira prova da tríplice 



coroa optando pelo GP Henrique de Toledo Lara (G3), que será disputado no 
dia 14 de abril, em 2.000 metros pista de grama. O clássico carioca serve de 
teste para o GP OSAF (G1) prova que integra o Festival Internacional do GP 
São Paulo, programada para o dia 20 de maio, também na distância de 2.000 
metros em pista de grama. 
  
Hermano Lô é presença certa no GP Artigas (G2) que terá prêmio 
milionário 
 

 
Maroñas estará em festa no dia 15 de abril 

 
Credenciado por bela atuação no GP Municipal (G2), Hermano Lô reaparecerá 
no dia 15 de abril para a disputa do GP General Artigas (G2), na distância de 
2.400 metros em pista de areia. A prova será patrocinada pela Dirección 
General de Casinos e oferece uma bolsa de aproximadamente R$ 240 mil. 
Alcazar e Nansouk (BR) que não foram bem no GP Latinoamericano disputado 
em Buenos Aires devem reaparecer e formam ao lado de Polaris, Hermano Lô, 
Bandero, Ares, Sing-A-Song (BR), Figo (BR), Volt, Rusoperez (AR), Dopplavu e 
Cacao (CH) a relação dos prováveis participantes do Grande Prêmio. 
 
Cavalos alojados no Cristal voltam a raia 
 
Recuperados da gripe equina que afetou cerca de 80% dos cavalos alojados 
no Cristal, os animais que defendem os interesses do Stud Casablanca & Cia. 
voltaram a raia e recomeçaram seus preparativos para as provas da 
programação clássica gaúcha. Nesta semana a Comissão de Corridas do 



JCRGS deverá divulgar a nova chamada. Herói Fon, Hastapopoulos e Hecho A 
La Mano participarão do GP Breno Caldas, a primeira prova da tríplice coroa 
gaúcha. Honfleur está programada para correr o GP Diana (L). As potrancas 
Imposible, Ille Lavezzi, Isabeau, Impostora e Iabud e os potros Il Brutto e I Can 
são os mais adiantados para participarem das eliminatórias dos dois anos e da 
tríplice coroa juvenil. Finalmente, o clássico Grecco Sim, Gata Pelosa e Gato 
Azul estão de passagem comprada para a Gávea e aguardam a reabertura do 
hipódromo para cavalos vindos do sul do país. 
 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Campanha 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 4 anos com uma 
vitória no Cristal. Irmã materna do champion 2yo no Cristal Hermano Lô, 
vencedor de duas provas clássicas, incluindo listed race e colocado em provas 
de Grupo no Cristal e em Maroñas. Sua mãe também foi líder da sua geração 
vencendo entre outros clássicos o GP Taça de Cristal (L). Linha materna de So 
Fever, Caio de Naranjos e dos craques uruguaios Chocon, Cascabel e 
Retintin. Seu pai Public Purse é um dos destaques da criação brasileira. 
Oferecida para corrida, mas com indicação para a reprodução – R$ 8.000,00. 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 4 anos com 
três vitórias no Cristal, sendo a terceira em sua última apresentação. Pega 
páreo de perdedores na Gávea e em Cidade Jardim – R$ 5.000,00 
 
Reprodução 
 
Just Purse (Public Purse e Glorious Emotion, por Ghadeer) – 2004 – Prenhe 
de Poetisch (Roi Normand na mãe da super craque Necessaire, clássico na 
Gávea e recordista no Cristal, sua primeira geração estréia em 2012). Sem 
campanha, seu primeiro produto, I Can (Hard Buck), geração 2009, está em 
preparação para estrear em 2012 no Cristal. Sua segunda mãe é a ganhadora 
de grupo Wild Emotions (Wild Again), mesma família do super craque 
americano Barbaro (Champion 2 and 3 y-old, 6 vitórias em sete 
apresentações com U$ 2.302,200 em prêmios, incluindo o Kentucky Derby 
(G1), Florida Derby (G1), Holy Bull Stakes (G3) e Tropical Park Dery (G3) – R$ 
5.000,00. 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Prenhe de Poetisch 
(Roi Normand na mãe da super craque Necessaire, clássico na Gávea e 
recordista no Cristal, sua primeira geração estréia em 2012). 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, ganhador aos dois anos no Cristal, 2º no Clássico Arthur Schiel e 
candidato a tríplice coroa gaúcha. É irmã inteira de Guerreiro King (ganhador 
de G3 e sire), e materna de Odestino (ganhador clássico no Cristal) e Keep 
Free, mãe de Olympic Election, ganhador do GP Presidente da República 
(G1) na Gávea. – R$ 3.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 337 
Vitórias Clássicas – 90 (26,71%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 87 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 367 
Vitórias Clássicas - 33 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

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

Geração 2008 (2011) 
Campeão por aproveitamento das estatísticas de criadores no Cristal 

(2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 
 
 
 

 


