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Olé Gremista mantém liderança da geração 

 
 
Com campo reduzido, foi disputado na última semana no Cristal o Clássico 
Associação Gaúcha dos Criadores e Proprietários do Cavalo de Corrida – 
AGCCC – Seleção de Potrancas – em 2.000 metros pista de areia, reservado 
para potrancas de 3 anos.  Madame Quick fez questão da ponta e foi 
perseguida à distância por Olé Gremista, com Dharkan em terceiro. No início 
da curva Olé Gremista foi alertada por Claudinei Farias e na entrada da reta 
igualou a ponteira. Parecia que abriria vantagem como nos seus triunfos 
anteriores, mas Madame Quick se mostrou resistente e Dharkan atropelou forte 
pela cerca. As três disputaram a vitória até o final, com Olé Gremista (franca 
favorita de 0,90) superando Dharkan por pescoço. Madame Quick foi a terceira 
a pouco mais de um corpo.  
 



 
Flávio Obino Neto recebeu o troféu pela vitória de Olé Gremista 
 
Olé Gremista (Shanggai Bobby e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) não estava 
100% (apresentou secreção nasal na semana da corrida), mas correu o 
suficiente para manter a liderança da geração. O tempo foi muito bom - 
2m13s5/10 -, quase dois segundos melhor do que o registrado pelos potros no 
Seleção dos machos. 
 
Caso Olé Gremista recupere a sua melhor forma no preparo de Hermínio 
Machado, alinhará para a disputa do GP Luiz Fernando Cirne Lima (LR-CR) em 
2.000 metros que integra o Festival do GP Bento Gonçalves, quando 
enfrentará, pela primeira vez, as éguas de mais idade. 
 
Olé Gremista chega a sua quinta vitória, a quarta na esfera clássica. Ganhou 
as duas últimas etapas da tríplice coroa juvenil, inclusive a Taça de Cristal 
(LR), o Criterium e o Seleção.  
 
Olé Gremista repetiu o feito de Snow Scotch que venceu o Clássico AGCCC 
em 1979, época em que era disputado por produtos de dois anos. 
 
Nadador Lô forma dupla no Oscar Canteiro e mira o Presidente da 
República 
 
Prova preparatória para o GP Presidente da República (LR), o Clássico Oscar 
Canteiro, disputado na distância de 1.600 metros, teve como vencedor o 
estreante Tototocosdemalocos. Nuraghi (Public Purse e Nhaçanã, por 
Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) fez questão da ponta, mas não serviu de “coelho” para o seu 
companheiro Nadador Lô, porque C. A. Vigil amansou Tototocosdemalocos 
que galopou tranquilamente no segundo posto fazendo o seu train de corrida. 
Nadador Lô veio do fundo do lote e quando Nuraghi renunciou a luta, igualou a 
linha de Tototocosdemalocos, mas este tinha reservas e venceu com alguma 



facilidade a prova. O filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca está 
sendo preparado para a milha do Festival do Bento quando deverá enfrentar os 
melhores milheiros em pista de areia do país. 
 
Obinophone, em carreira atribulada, é quarto no Revolução Farroupilha 
 
O ritmo do Seleção dos Potros – Clássico Revolução Farroupilha – foi bem 
diferente da versão das fêmeas. Os potros saíram em ritmo lento com 
Obinophone (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) mandando na prova. Quando 
os potros se agruparam no meio da curva, Thanos correu para dentro e 
prejudicou Obinophone (Eber Gomes quase caiu do seu conduzido) que 
perdeu contato com os líderes e se acovardou. Don Itá foi o ganhador no 
tempo de 2m15s3/10. Obinophone é um dos três defensores do Stud 
Casablanca cotados para participarem do Clássico Nestor de Magalhães, em 
1.800 metros, e que integra o Festival do Bento. Os demais são Mucho Fon e 
Nuraghi. 
 
Casablanca e Capela de Santana lideram as estatísticas de proprietário e 
criador por prêmios 
 
O Stud Casablanca e o Haras Capela de Santana lideram as estatísticas de 
proprietários e criadores por somas ganhas do Cristal, estando o Casablanca 
em terceiro por vitórias (Sion é o líder) e o Capela de Santana em segundo 
entre os criadores (líder é o Estrela Energia). 
 

Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 489 

Vitórias Clássicas – 139 (28,42%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 137 (record) 

  
Hexacampeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 

2002, 2006, 2017 e 2018) 
  

21 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 487 

Vitórias Clássicas - 66 
  
Tricampeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011, 2017 e 2018) 

Bicampeão da estatística de criadores da nova  
geração no Cristal (2011 e 2017) 



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

  
2 recordes na Gávea, 2 no Cristal e 1 em Campos 

  
  
  
  
  

  

 


