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Conde Vic confirma superioridade e vence Clássico Oscar Canteiro 
Urucum é derrotado no “Protetora do Turfe” 
Doida Stella se coloca no Getúlio Vargas 
Grecco Sim será preparado para o “Comparação” 
Falta 1 para a vitória 300 
 

Conde Vic confirma superioridade e vence Clássico Oscar Canteiro 
 

 
Conde Vic não precisou ser exigido para vencer mais uma prova clássica 
 

Confirmando toda a expectativa gerada em torno de sua exibição, o tordilho 
Conde Vic (eventual de 0,8) confirmou a sua condição de melhor milheiro do 
turfe gaúcho e venceu com grande facilidade o Clássico Oscar Canteiro, 
disputado em 1.609m, em pista de areia encharcada. Conde Vic apenas floreou 
durante o percurso, não foi exigido por seu piloto T. J. Pereira (não usou o 
chicote), e cruzou o disco com folgados quatro corpos de vantagem sobre o 
segundo colocado Oito de Espadas. Conde Vic é um cinco anos, filho de Top 
Size e Iracema Bela, por Roi Normand, de criação do Haras Di Cellius, e 
propriedade de Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima. Hermínio 
Machado apresentou o tordilho em forma espetacular. Esta foi a sétima vitória 
de Conde Vic e a quarta na esfera clássica, conta ainda com um segundo lugar 
em prova de Grupo 1, disputada em Maroñas (Uruguai). O tempo foi de 1m38s 
4/10, bem acima do record da distância (1m36s3/5) que pertence ao próprio 
Conde Vic. O filho de Top Size será preparado para tentar o bi-campeonato no 
GP Presidente da República (L), que será disputado no dia 7 de novembro. 

http://www.jockeyrs.com.br/images/stories/Conde_Vic_Governador_Estado_2010.JPG


Antes disto poderá disputar o Clássico Prefeito Municipal (1.609 metros) que 
deverá ser antecipado para o dia 14 de outubro.  
 
Urucum é derrotado no “Protetora do Turfe” 
 
O castanho Urucum, 4 anos, filho de Torrential e Bambina Mia, por Skywalker, 
de criação do Haras Santa Rita da Serra que é seu co-proprietário em parceria 
com o Stud Casablanca, ponteou o GP Protetora do Turfe (Grupo 3 - 2.200m 
areia) até a entrada da reta, quando não resistiu ao ganhador Siga Gold. No 
final esmoreceu terminando apenas na quinta colocação. O tempo foi de 
2m19s4/10. O comportamento de Urucum foi muito semelhante ao que teve no 
GP Derby Riograndense, quando em pista também alagada, cansou na reta de 
chegada depois de batalhar com o vencedor Force to Force. Mesmo com o 
fracasso, que pode ter explicação nas condições da pista, Urucum será 
preparado para o GP Bento Gonçalves (G1), sendo provável sua participação 
no Clássico Senador Pinheiro Machado, teste programado para o dia 7 de 
outubro, na distância de 2.400 metros. 
 
Doida Stella se coloca no Getúlio Vargas 
 

 
Doida Stella obteve mais uma colocação clássica 
 

Doida Stella (Pátio de Naranjos e Estrela do Turf, por Minstrel Glory), de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em 
parceria com Mauro Glashester, finalizou na terceira colocação no Clássico 
Presidente Getúlio Vargas (1.500 metros em pista de areia), prova clássica que 
integrou o “Festival do GP Protetora do Turfe”. A tordilha acompanhou de longe 
a luta suicida travada por Universal Danz e Luara Star. No meio da reta deu 
impressão de vitória, mas foi ultrapassada por Canta Para Mim e Gauteng, 
tendo que se contentar com a terceira colocação. O tempo para os 1.500m em 



pista de areia encharcada foi de 1m33s9/10. Esta foi a décima terceira 
colocação clássica de Doida Stella que possui 7 vitórias (3 na Gávea e 4 no 
Cristal). A tordilha deverá reaparecer no Clássico Presidente Gilberto Diogo da 
Cunha programado para o dia 14 de outubro. 
 

Grecco Sim será preparado para o “Comparação” 
 

 
Grecco Sim seguirá campanha na Gávea 

 

O potro Grecco Sim, por Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade de Flavio Obino e Caio Vitória, líder 
de sua geração aos dois anos, antes de ser transferido para a Gávea onde 
seguirá campanha, participará do Clássico Revolução Farroupilha 
(Comparação) para produtos de três e quatro anos que será disputado em 
2.000 metros em pista de grama, no dia 23 de setembro. Esta prova foi vencida 
em 2007 pelo Stud Casablanca com o cavalo Duque di Lorenzo. 
 
 

Falta 1 para a vitória 300 
 

Falta apenas 1 vitória 

 
para que o Stud Casablanca e Cia (outros studs com a participação de Flávio 

Obino Filho) cheguem a vitória de número 300. A contagem desconsidera as 

vitórias da primeira fase do Haras Capela de Santana e as obtidas por Snow 
Scotch para a Coudelaria Pau Brasil TT. Na esfera clássica já são 76 vitórias, 
sendo 73 no Cristal. A torcida é para que cavalo criado pelo Haras Capela de 
Santana obtenha a vitória 300. A de número 100 coube a Zinedine (Exile King e 
Estrela do Turf, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca). Esta semana o único inscrito é Fon (Ski Champ), criação do 



Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor, em prova de 
pesos especiais, onde corre com chances reduzidas de vitória. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 299 
Vitórias Clássicas - 76 

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

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias - 330 
Vitórias Clássicas - 23 

 
Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento das estatísticas 
de criadores no Cristal (2008) 
 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


