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Hermano Lô enfrenta os melhores milheiros do estado no Clássico 
Prefeito Municipal 
 

 

Hermano Lô volta a distância que o consagrou no GP Taça de Cristal 2011 
 

O destaque da programação turfística da próxima quinta-feira no Cristal é o 
Clássico Prefeito Municipal, em 1.609 metros, pista de areia, o trial do GP 
Presidente da República (L). Os melhores milheiros do estado estarão em 
pista. O destaque é Ask Me Not. Ganhador do GP Protetora do Turfe (G3) em 
2011, parece estar em plena forma pelo que desenvolveu em sua última 



atuação quando em exibição de gala secundou Force to Force no Protetora 
2012. Como tem vitória clássica na milha do Cristal, a diminuição da distância 
não parece obstáculo. O segundo nome da prova é Violeiro. Cavalo que pintou 
como um dos melhores da sua geração na Gávea, tendo vencido prova de 
Grupo 3, está invicto em suas quatro atuações no Cristal. Em sua última 
apresentação produziu um pouco menos vencendo em tempo fraco e no 
detalhe o Clássico Oscar Canteiro. Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, 
por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) volta à distância que o consagrou como líder de sua geração no 
Cristal. Após ter participado das principais provas clássicas do Uruguai, com 
colocação em GP de G1, retornou ao Cristal com vitória maiúscula no Clássico 
Ministro da Agricultura. No Protetora 2012 fracassou, mas foi constatada 
hemorragia. Retorna bem preparado, agora sob os cuidados de Hermínio 
Machado, e mesmo com a diminuição da distância tem que ser respeitado. No 
mesmo nível de Hermano Lô aparece Greed is Good que em sua última 
exibição congelou os cronômetros em 1m37s8/10. Outros três candidatos 
aparecem também com chances de vitória: Van Delden, que perdeu no detalhe 
para Violeiro o Oscar Canteiro, e depois obteve fácil triunfo em páreo de pesos 
especiais; Big Halo, campeão do Criterium de 2010 e do Oscar Canteiro em 
2011, levou uma corrida e deve melhorar; e Mario Bros, ganhador clássico em 
Cidade Jardim, que na sua estréia no Cristal venceu o Clássico Assembléia 
Legislativa. Ptgualicho, Gangster e Silver Arrow completam o campo da 
qualificada prova. 
 
O Stud Casablanca & Cia. tenta o tricampeonato da prova, que foi 
anteriormente vencida por Guerreiro King em 1999 e por Starburst em 2003. 
 
I Can ganha no Cristal e correrá o Clássico Carlos Drugg 
 
O três anos I Can (Hard Buck e Just Purse, por Public Purse, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade de Caio Zogbi Vitória) retornando a 
turma sem vitória e em distância mais alentada, venceu linda prova na última 
quinta-feira, derrotando o favorito Sheik da Barra por paleta. O tempo para os 
1.400 metros em pista de areia foi de 1m27s6/10. Treinado por Hermínio 
Machado teve a condução de M. B. Costa. I Can, que havia se colocado no GP 
Copa ABCPCC Regional e no Criterium de Potros, reaparecerá no Clássico 
Carlos Drugg, programado para o dia 8 de novembro. 
 
Nas provas comuns Il Brutto, Inmamoratta Mia e Hecho a La Mano 
 
Nas provas comuns da próxima quinta-feira o Stud Casablanca tem três 
inscrições. Il Brutto (Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter), depois 
de boa impressão em sua estréia quando foi segundo para o ganhador clássico 
Sinos do Rio, reaparece de longa ausência e deve lutar pela formação da 
dupla, pois Um Trovão, que ganhou e não levou, aparece soberano na prova. 



Innamorata Mia (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead) faz sua estréia no 
Cristal ainda um pouco verde, mas pela fraqueza das adversárias pode lutar 
pela vitória. Finalmente, Hecho a La Mano corre a prova final em distância do 
seu agrado e também deverá produzir bem. Sua última corrida não valeu – 
largou fora de corrida – e se não fosse a presença do estreante Montecristo, 
poderia vencer sem sustos. 
 
Casablanca prestigiará leilão do GP Bento Gonçalves 
 

 
Impostora, irmã materna de Duque di Lorenzo (foto), estará no leilão do Bento 

 

O Stud Casablanca, abrindo vagas em suas cocheiras para os produtos da 
nova geração, voltará a prestigiar neste ano o Leilão de animais em 
Treinamento do GP Bento Gonçalves. Oferecerá o cinco anos Gato Azul, que 
está alojado na Gávea, e possui 3 vitórias no Cristal e uma no Rio de Janeiro, 
estando “na boca” para vencer a segunda na Gávea. Outra atração é 
Holandiano, com duas vitórias no Cristal e colocações clássicas, tem mais uma 
vitória na turma no Cristal e depois pega o sem vitória na Gávea ou Cidade 
Jardim. A ainda perdedora Historiadeamor, de quatro anos, também será 
ofertada, Trata-se de égua filha de Ibero (excepcional avô materno) em égua 
Hampstead da linhagem Paula Machado que repete o cruzamento do craque 
uruguaio Bombero. Assim, além de toda uma campanha pela frente, apresenta 
um bom valor residual para a reprodução. Também participarão do certame as 
inéditas de três anos Impostora e I Carly, que deverão ser inscritas nas provas 
do Festival do “Bento”. Impostora é filha de Dubai Dust em Hand Made (Exile 
King), sendo irmã materna do craque Duque di Lorenzo; e I Carly é filha de 
Poetisch e Baianta, sendo irmã materna do líder de sua geração Grecco Sim. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Campanha 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 5 anos com 3 
vitórias no Cristal e 1 na Gávea. Depois da primeira vitória na Gávea (segunda 



corrida) está próximo de obter seu segundo triunfo. Treinador Leo Cury – R$ 
8.000,00 
 
Reprodução 
 
Baianta (Just Us e Daben, por Rhone) – 1997 - Clássica de 12 vitórias, sendo 
7 na Gávea. Seu primeiro produto e o champion 2yo no Cristal Grecco Sim 
(Christine’s Outlaw) ganhador do GP Taça de Cristal/L e das duas primeiras 
etapas da tríplice coroa gaúcha. Seu segundo produto é Holandiano (Ibero) é 
semiclássico no Cristal. Linha materna de Dankaro, Arbencia, Harvards Bay, 
Miss Dourness, Dourness, Danishkada, Coronation, Don Piazzola, Estrela 
Brono, Trampoline, Josefine di Glory, Uly di Josefine, Uniboy di Job e Iedson, 
Comprador tem direito a uma cobertura de Poetisch – R$ 7.000,00 
 
Imperdonabile (Romarin e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 2009 – 
Surgiu como um dos melhores produtos da atual geração no Cristal, mas 
sofreu lesão em sua segunda apresentação, estando em descanso no haras 
(poderá ser aproveitada nas pistas – necessita de revisão veterinária – ou na 
reprodução). Filha da primeira líder de sua geração no Cristal e uma das 
melhores velocistas do Uruguai em sua época Vitória Sagrada (duas vitórias 
clássicas em cada um dos países que competiu). É o primeiro produto de 
Vitória Sagrada - R$ 6.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744 ou pelo 
email fof@obinoadvogados.com.br. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 344 
Vitórias Clássicas – 93 (27,03%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 90 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 375 
Vitórias Clássicas - 36 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração – 2008 - no Cristal 
(2011) 



Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 
Geração 2008 (2011) 

Campeão por aproveitamento da estatística de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 
 
 
 


