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Kung Fu Lô vence Clássico Antônio Demarchi Chula e conquista a 
centésima vitória clássica  
 

 
King Fu Lô vence em atropelada irresistível 
 

Sete produtos de três anos alinharam para a disputa do Clássico Presidente 
Antônio Demarchi Chula, na distância de 1.200 metros, em pista de areia. 
Recente ganhador da Sprinter Cup, Clickclock aparecia como o destaque da 
prova e Kung Fu Lô era apenas o quarto jogado. Kung Fu Lô saltou na frente, 
mas passados 100 metros já era o quinto, com Popatapataio e Obbie 
disputando a liderança. No final da curva, enquanto Clickclock se aproximava 
dos ponteiros, Kung Fu Lô se atrasava para a última colocação. Levado para o 
externo da pista por Marcílio Costa Kung Fu Lô ainda era o último ao faltarem 
trezentos metros para o disco. Foi quando pareceu acionar duas turbinas e a 
jato passou um a um de seus adversários, cruzando a linha de chegada com 
meio corpo na frente de Clickcloch. Obbie, Big Luck e Speed Load 



completaram o marcador. O tempo foi muito bom: 1m15s5/10, 7/10 melhor do 
que o registrado pelas potrancas no clássico disputado no mesmo dia. Kung Fu 
Lô é um três anos filho de Christine’s Outlaw e Yes Grêmio, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em 
parceria com Caio Zogbi Vitória. Obteve a sua segunda vitória em quatro 
apresentações, possuindo ainda um terceiro clássico. O pupilo de Hermínio 
Machado provavelmente fará mais uma tentativa de adaptação ao percurso da 
milha (terminou descolocado no GP Copa Regional ABCPCC) por ocasião da 
disputa do Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul, o Criterium de Potros, 
quando mais uma vez correrá em parelha com Kacique Fon (vice-campeão do 
GP Taça de Cristal e 3º no GP Copa Regional ABCPCC). 
 
Foi a segunda vez que o Stud Casablanca venceu o Clássico Antônio D. Chula. 
A primeira oportunidade foi com Vitória Sagrada em 2006. 
 
Com a vitória o Stud Casablanca & Cia (Flávio Obino Filho) obteve a sua 
centésima vitória clássica no Cristal, ficando agora a 22 vitórias clássicas do 
recordista Breno Caldas (Haras do Arado). 
 
De Guerreiro King até Kung Fu Lô uma trilha de vitórias 
 

 
 
O quadrado da vitória foi pequeno para abrigar os amigos de Flávio Obino Filho 
que estiveram presentes na foto de sua centésima vitória clássica no Cristal. Lá 
estiveram além dos proprietários Caio Vitória e Flávio Obino Filho, o treinador 
Hermínio Machado, Vitor Hugo Barnasque, Paulo Martins, familiares do 
homenageado, Flavio Obino, Renato Bender Castro, Sérgio Baumgarten, Luiz 
Carlos Barros Krieger, Deuclides Gudolle, Ricardo Felizzola, Raul Régis de 
Freitas Lima, José Vecchio, Vivian Baumgarten, Antônio Olavo dos Santos, 



Eduardo Lubianca, Mário Narques, Rômulo Bruscatto, Flávio Mainar Gomes, 
Fabrício Carvalho, Bittencourt, Cláudio Marques e Eduardo Proto. 
 
Há quinze anos Guerreiro King, um filho de Exile King, criado pelo Haras 
Lorolú, vencia o GP Presidente da República (G3) e dava início a história de 
conquistas da farda bordô cruz de Santo André e braçadeiras brancas. Na 
contagem não entram vitórias anteriores ao período como as obtidas por Snow 
Scotch (Coudelaria Pau Brasil TT) e Raybest (Haras Capela de Santana), 
cavalos que também pertenciam a Flávio Obino Filho (não oficialmente). 
 
A alegria da vitória foi ainda maior porque veio através de um potro criado no 
Haras Capela de Santana e descendente da única linhagem materna 
preservada desde o início das atividades do haras em 1975 (Carlanca – Elle 
Sin – Yes Grêmio). Yes Grêmio, filha de Exile King, como Guerreiro King, 
também apareceu em destaque quando da conquista da estatística de 
criadores pelo Haras Capela de Santana (2011) que foi conquistada por sua 
filha Grécia Azul. Abaixo a relação dos cavalos responsáveis pelas cem vitórias 
clássicas:  
 
Conde Vic (8), Vício Sagrado (6), Cacique Crocket (5), Nosso Dasher (5), 
Tokay (4), Guerreiro King (4), Duque di Lorenzo (4), Grecco Sim (4), Tropical 
Mountain (4), Gain’n Bright (4), Starburst (4), Caio de Naranjos (3), Hermano Lô 
(3), Herói Fon (3), Mucho Dinero (3), Mahler (3), Poetisch (3), Yes Grêmio (2), 
Vitória Sagrada (2), Brisa (2), Cacique Cauê (2), Honfleur (2), Urucum (2), 
Vingador Mascarado (2), Amor Eterno (1), Effenberg (1), Huellas de Arena (1), 
Hastapopoulos (1), Iabud (1), It’s Tricolore (1), Jadina Arias (1), Joe Grant (1), 
Katowice (1), Faust (1), Laçador (1), L’Enfant Gate (1), Negro Lindo (1), New 
Wave (1), Reign (1) e Kung Fu Lô (1) 
 
Viento del Sur vence pesos especiais e está pronto para o “Protetora” 
 
Viento del Sur, mesmo largando em baliza adversa, carregado no handicap e 
em distância adversa, mostrou que está pronto para a disputa do GP Protetora 
do Turfe (G3), no próximo dia 4 de setembro. O filho de Northern Afleet correu 
entre a quarta e quinta colocação e na curva foi em busca do ponteiro Abalo 
Sísmico que somente se entregou nos últimos metros. A distância no disco foi 
de um corpo e o tempo registrado muito bom: 1m43s8/10. Hermínio Machado 
parece ter encontrado a fórmula para recuperar o categorizado corredor que 
passa a ser dos nomes de ponta para o GP Protetora do Turfe. Os titulares do 
Stud Imortal Tricolor ainda não definiram quem será o jóquei do castanho no 
GP, mas M. B. Costa somou pontos com a vitória da última quinta feira. 
 
Kruela Kruel fica em quarto no Clássico Armando e Carlos Alencar 
 



Correndo em pista e distância adversas não foi de todo mal a atuação de 
Kruela Kruel (Public Purse e Chelsea, por Hampstead) por ocasião da disputa 
do Clássico Armando e Carlos Alencar. A crioula do Haras Capela de Santana, 
que defende os interesses do Stud Casablanca, atropelou nos metros finais do 
clássico chegando na quarta colocação próxima das três primeiras colocadas 
na prova vencida por Waffer. Kruela Kruel fará sua despedida do Cristal no dia 
4 de setembro por ocasião do Clássico Presidente José Herculano Machado 
(Criterium de Potrancas), em 1.600 metros, seguindo para a Gávea em busca 
da pista de grama. 
 
Filho de Yes Grêmio nasce no Haras Bagé do Sul 
 

 
Yes Grêmio com produto de Crimson Tide no dia do nascimento 

 
No dia 8 de agosto, menos de uma semana antes do triunfo clássico de Kung 
Fu Lô, nasceu no Haras Bagé do Sul o quinto produto de Yes Grêmio. É um 
castanho filho de Crimson Tide, ou seja, irmão inteiro do líder de sua geração 
Hermano Lô. Yes Grêmio será coberta na atual temporada por Shanghai 
Bobby.  
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Treinamento 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Retornou ao Cristal e em cinco 
atuações obteve quatro colocações. Está aos cuidados de Gerson Fernandes e 



poderá retornar para a Gávea, pois pega o seis anos com uma vitória - R$ 
4.000,00.  
 
Impossible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 2009 – 3 vitórias 
no Cristal e sete colocações clássicas, inclusive 2º Cl. Domingos da Costa 
Lino, 3º GP Taça de Cristal (L), 4º GP Copa ABCPCC (G3). Irmã materna de 
quatro semiclássicos e do ganhador de prova black type na Gávea e Cristal, 
Caio de Naranjos. Vem de três terceiros seguidos na Gávea. Está alojada com 
Leo Cury – R$ 8.000,00 
 
Innamorata Mia (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead) – 2009 – 2 vitórias 
no Cristal, 2ª Clássico Daniel Krieger (grama). Irmã materna dos clássicos 
Barga, Lady Corredora, Furacão Lô e Kruela Kruel. Reapareceu no Cristal 
depois de mais de um ano de parada e está firme, estando inscrita esta 
semana. Como somente produz bem na grama é oferecida para prosseguir 
campanha no centro do país tendo valor residual como reprodutora. Alojada no 
Cristal com Hermínio Machado – R$ 8.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 383 
Vitórias Clássicas – 103 (26,89%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 100 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 

 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

14 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 404 
Vitórias Clássicas - 38 

 
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) 
Vice-Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2013) 

 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 
 



 
 
 
 


