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Hermano Lô vence Clássico Ministro da Agricultura e carimba passaporte 
para o “Protetora" 
 

 
Hermano Lô vence com firmeza em seu reaparecimento 
 

Com a presença do Ministro Mendes Ribeiro Filho, do Presidente da Farsul 
Carlos Sperotto e do Secretário do MAPA Caio Rocha foi disputado na última 
quinta-feira no Cristal o Clássico Ministro da Agricultura, em 2.100 metros, pista 
de areia, primeira prova preparatória para o GP Protetora do Turfe (G3). A 
parelha do Stud Casablanca, formada por Hermano Lô e Herói Fon, defendeu 
a preferência dos apostadores. No campo da prova também estavam o 
derbywinner Boy Cott e o ganhador clássico em Cidade Jardim Quick Time que 
fazia a sua estréia no Cristal. Logo após o larga Hermano Lô fez questão da 
liderança sendo guerreado por Quick Time, enquanto Herói Fon e Boy Cott 
vigiavam de perto os líderes. A prova não sofreu maiores alterações até os 
setecentos metros finais, quando Quick Time deu por cumprida a sua missão e 
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Boy Cott e Herói Fon avançaram sobre o líder. Poupado por E. S. Teixeira, 
Hermano Lô somente foi alertado ao faltarem duzentos metros e disparou para 
o disco, deixando Boy Cott a quatro corpos e seu companheiro Herói Fon 
(Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca) em terceiro lugar. Brooklyn e Heroi do 
Pampa completaram o placar. O tempo de 2m12s3/10 foi bom e credencia o 
ganhador para a disputa do GP Protetora do Turfe (G2). 
 
Hermano Lô demonstrou que esta recuperado dos problemas físicos ocorridos 
no retorno de Maroñas, estando de parabéns o veterinário Ivo Vargas e o 
treinador Flávio Matos. Foi a quarta vitória de Hermano Lô no Cristal, sendo a 
terceira na esfera clássica (uma graduada). Conta, ainda, com colocações em 
provas de grupo no Cristal e Maroñas. O ganhador é um filho de Crimson Tide 
e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca. Com a vitória garantiu o tri-campeonato da 
prova para o Stud Casablanca que já havia vencido com Mucho Dinero e 
Urucum. 
 
Herói Fon faz segundo no Derby (L) e seguirá campanha na Gávea 
 

 
Herói Fon vai para a Gávea em busca da pista de grama 

 
Antes de atuar no Clássico Ministro da Agricultura, Herói Fon participou da 
terceira prova da tríplice coroa gaúcha o GP Derby Riograndense (L) em 2.400 
metros em pista de areia. Vindo de vitória convincente na segunda etapa 
disputada em pista de grama (GP Coronel Caminha), Herói Fon tentava em 
pista adversa (areia) vitória inédita para o Stud Casablanca e Cia. O castanho 



fez boa exibição mas terminou na segunda colocação derrotado por The 
Angler, que vinha credenciado pela vitória no GP Princesa do Sul na Tablada. 
Na pista a vitória foi de Vector que acabou desclassificado em razão da 
utilização de substância proibida. O tempo registrado no Derby foi excelente: 
2m31s4/10. Foi o quarto placê obtido pelo Stud Casablanca e Cia. no Derby 
gaúcho. Antes de Herói Fon, Ray Best, Duque di Lorenzo e Grecco Sim 
formaram dupla, e Guerrreiro King, Cacique Cauê e Urucum foram terceiros 
colocados. 
 
Herói Fon segue ainda esta semana para o Rio de Janeiro buscando a pista de 
grama. M. R. Lopes será o seu treinador. 
 
Imposible foi terceira no GP Taça de Cristal (L) e correrá a Copa ABCPCC 
Regional (G3) 
 

A favorita Agyness venceu de salto a salto o GP Taça de Cristal (L) e garantiu 
o título de líder da geração entre as fêmeas de dois anos em Porto Alegre. No 
disco a diferença foi de menos de um corpo sobre a também ganhadora 
clássica Dattore. Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), não 
teve um bom percurso, mas finalizou na terceira colocação. O tempo registrado 
pela ganhadora foi de 1m40s5/10. 
 
Imposible retona na última reunião do mês por ocasião da disputa do GP Copa 
ABCPCC Regional (G3), em 1.609 metros pista de areia, com bolsqa superior a 
R$ 50 mil que será realizado no Cristal. Imposible enfrentará cinco potros na 
disputa da prova graduada. O grande destaque é o líder invicto da geração 
Atuante. No campo da prova também está o potro I Can (Hard Buck e Just 
Purse, por Public Purse, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
de Caio Zogbi Vitória) que fez estréia regular em eliminatória dos dois anos. 
Comp´letam o campo da prova Messaggero Celere, Jack Of All Trades e 
Jacktamovamo. 
 
Honfleur encerra campanha e será coberta por Christine’s Outlaw 
 



 
Honfleur será incorporada ao plantel do Haras Capela de Santana 
 

Primeira líder de sua geração, vencedora dos Clássicos Oswaldo Aranha e 
Armando Hofmeister, a quatro anos Honfleur (Ibero e Nhaçanã, por Clackson, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) foi 
retirada das pistas e já se encontra no Haras Campestre onde será coberta 
pelo garanhão Christine’s Outlaw nesta temporada. Honfleur depois da 
vitoriosa campanha aos dois anos, ficou se recuperando de problemas 
locomotores e em seu reaparecimento foi segunda no preparatório para o GP 
Diana, fracassando na disputa do GP. 
 
Huellas de Arena perde prova comum, mas está confirmada no GP 
Roberto e Nelson Grimaldi Seabra (G1) 



 

Livre de Old Tune, Huellas de Arena tenta primeira vitória em Grupo 1 

Em atuação apenas regular, Huellas de Arena (Arambaré e Ki-Mensageira, por 
Mensageiro Alado, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca), finalizaou na terceira colocação em prova comum disputada 
no Hipódromo da Gávea. A corrida serviu de teste e a castanha de quatro anos 
está confirmada no GP Roberto e Nelson Grimaldi Seabra (G1), em 2.000 
metros, prova integrante do meeting do GP Brasil. 

 

Grécia Azul e Guria Mimada seguem para reprodução e são oferecidas 
para venda 

As éguas de cinco anos Grécia Azul e Guria Mimada que estavam em 
treinamento no Cristal tiveram as suas campanhas encerradas e já se 
encontram em repouso no haras. São duas éguas que descendem de 
linhagens maternas de primeira qualidade e que são oferecidas para venda em 
razão de suas mães e irmãs já integrarem o plantel do Haras Capela de 
Santana. 

Grécia Azul, ganhadora no Cristal, é uma filha de Public Purse, produtor de 20 
cavalos ganhadores de provas clássicas graduadas no Brasil e exterior, na 
líder de sua geração no Cristal Yes Grêmio (GP Taça de Cristal/L). Assim, é 
uma irmã materna de Hermano Lô também líder de sua geração (GP Taça de 



Cristal/L), candidato ao Protetora 2012 e colocado em provas de grupo no 
Brasil e Uruguai. Sua quarta mãe é Copélia uma das mais importantes éguas 
do Stud Book uruguaio de quem descendem, dentre outros, Cascabel, Chocon, 
Retintin, Cairel e, no Brasil, Rasqueta e Caio de Naranjos. Acesse o Stud 
Record no endereço http://www.obinoadvogados.com.br/clipping/grecia.htm 

  

Guria Mimada, duas vitórias aos três anos no Cristal, é uma filha do craque 
brasileiro Romarin, tri-campeão do Troféu Mossoró de melhor garanhão 
nacional e pai de 25 ganhadores de provas clássicas graduadas no Brasil. Sua 
mãe é Socialite, desta forma, é irmã materna de Hastapopoulos, ganhadro do 
GP Copa ABCPCC Regional (Grupo 3). Descende de uma das principais linhas 
maternas do Haras Figueira do Lago, que remonta a craque Defender, da qual 
descendem, entre outros, La Rascasse, Instinto Selvagem, In Sunshine, 
Valentine Day, Deep Bet e Ouro de Ponta. Acesse o Stud Record no endereço 
http://www.obinoadvogados.com.br/clipping/guriamimada.htm 

 

O preço de cada uma delas está fixado em R$ 8.000,00, com direito a uma 
cobertura do recordista clássico Poetisch (Roi Normand e Ginzling), irmão 
materno da super craque Necessaire, recentemente integrado a reprodução. 

 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Campanha 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 4 anos com 
três vitórias no Cristal. Pega páreo de perdedores na Gávea e em Cidade 
Jardim. Está alojado na Gávea aos cuidados de Leo Cury e corre na próxima 
sexta-feira como provável favorito – R$ 10.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744 ou pelo 
email fof@obinoadvogados.com.br. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 341 
Vitórias Clássicas – 92 (26,98%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 89 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
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Vitórias – 371 

Vitórias Clássicas - 35 
 

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 
 
 
 
 


