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Hermano Lô foi segundo no “Encerramento” 
 

 
Hermano Lô foi mais uma vez superado por Force to Force 
 

Force To Force (Arambaré) ratificou a condição de melhor cavalo em atuação 
no Cristal ao vencer com bastante facilidade o Clássico José Pinheiro Borda – 
Encerramento –, disputado em 2.100 metros em pista de areia. Foi perseguido 
na primeira parte do percurso por Hermano Lô e na curva e inicio da reta foi 
pressionado por Joint Chief, mas não tomou conhecimento dos adversários e 
cruzou o disco com mais de 4 corpos de vantagem. Hermano Lô (Crimson Tide 
e Yes Grêmio, por Exiler King, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca) reacionou na reta final a tempo de igualar a 
linha de Joint Chief na formação da dupla. Acto Uno e Fort’Inter completaram o 



marcador premiado. O tempo foi fraco - 2m14s7/10 para pista de areia 
encharcada -, bem distante do recorde de Poetisch de 2m10s7/10 e inferior ao 
assinalado por Hermano Lô quando venceu o Clássico Ministro da Agricultura 
em julho (2m12s3/10). Hermano Lô, caso supere os problemas físicos que o 
atormentam desde o retorno do Uruguai (princípio de aguamento) deve 
reaparecer no Festival de Verão do dia 17 de janeiro, podendo ser inscrito 
tanto no Clássico Estensoro (2.100m areia), como no Clássico Lord Chanel 
(1.609m areia). 
  
Innamorata Mia e Il Brutto vencem provas comuns no Cristal 
 

 
Innamorata Mia pronta para enfrentar as melhores éguas do Cristal 

 
Na última reunião do ano destaque para a consistente vitória de Innamorata 
Mia (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) em prova disputada em 1.500 
metros em pista de areia para potrancas de 3 anos até uma vitória. Mostrando 



que sua melhora não se deu apenas pela adaptação a pista de grama, a pupila 
de Flávio Matos venceu praticamente de salto a salto a prova no melhor tempo 
da tarde (1m33s9/10). Innamorata Mia que foi conduzida por M. B. Costa conta 
agora com duas vitórias, dois segundos um terceiro e um quarto em seis 
atuações, com destaque para o placê no Clássico Daniel Krieger. Innamorata 
Mia também participará do Festival de Verão do dia 17 de janeiro, correndo o 
Clássico Corejada, em 1.609 metros pista de areia, quando enfrentará Olympic 
Beijing, a líder entre as éguas do Cristal a partir da milha, e as também três 
anos Agynes (foi a líder da geração aos dois anos) e Hamuaca (ganhadora do 
Criterium aos três anos). 
 
Na mesma reunião Il Brutto (Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
venceu eliminatória para produtos de três anos em 1.500 metros superando 
Espumon. 
 
Hecho A La Mano, Historiadeamor, Hi-Five e Gato Azul (Gávea) terminaram 
colocados nas provas que disputaram. 
 
Imposible pode vencer nesta quinta-feira 
 
Nesta quinta-feira apenas Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile 
King) defenderá as sedas do Stud Casablanca na reunião organizada pelo 
Jockey Club do Rio Grande do Sul. Entre as potrancas de três anos até uma 
vitória divide o favoritismo na prova com Uma Runner e Emoção Demais.  
 
Huellas de Arena e Herói Fon correm na Gávea 
 
Huellas de Arena (Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado, criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), líder de sua 
geração em pista de grama no Cristal e segunda colocada para Old Tune no 
GP Henrique Possolo (G1) participa de prova comum neste sábado na Gávea. 
O páreo está programado para a distância de 1.600 metros em pista de grama 
e a pupila de M. R. Lopes está bastante a vontade no campo da prova. Como a 
previsão é de chuvas no Rio de Janeiro a prova poderá ser transferida para a 
pista de areia, onde Huellas de Arena produz menos. Outro que corre no 
domingo na Gávea é Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), multiclássico 
no Cristal, não foi bem em sua estréia no Rio de Janeiro e agora enfrentará 
bons adversários na sua segunda apresentação, inclusive o também clássico 
no Cristal Debocaemboca. Herói Fon, que está alojado na Gávea o que conta 
em seu desfavor no verão, corre melhor na grama, mas também produz bem 
na areia, não sendo preocupação eventual alteração de pista. 
 
 



Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
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, Antwerpen, Uniboy di Job 
e Iedson, Vazia – R$ 4.000,00 
 
Treinamento 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 2007 – 4 
vitórias (3 no Cristal e 1 na Gávea). Vem várias colocações na turma de uma 
vitória no Rio de Janeiro (foi terceiro na noturna de segunda feira). Alojado na 
Gávea com Leopoldo Cury. Está com vitória na boca – R$ 6.000,00. 
 
Históriadeamor (Ibero e Chelsea, por Hampstead) – 2008 – vem de segundo 
lugar e quarto lugar entre as éguas de 4 anos sem vitória no Cristal, dando nas 
duas provas fila de vitória. Alojada com Hermínio Machado no Cristal - R$ 
4.500,00. 
 
Hi-Five (Dubai Dust e So Fever, por Exile King) – 2008 – 2 vitórias no Cristal 
nas pistas de areia e grama. Corre sem medicação e depois de vencer já se 
colocou na turma de cima. Tem mais uma vitória na boca no Cristal e corre o 
quatro anos sem vitória no Rio ou São Paulo com boas chances de vitória. 
Irmão materno do ganhador de prova black type na Gávea Caio de Naranjos. 
Alojado com Hermínio Machado no Cristal – R$ 6.000,00. 
 
Il Brutto (Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter) – 2009 – Potro de 
três anos ganhador na sua última atuação no Cristal. Alojado com Flávio Matos 
no Cristal – R$ 6.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 349 
Vitórias Clássicas – 93 (26,65%) 

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 – 380 
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 
 
 
 
 


