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Conde Vic conquista a 14ª vitória clássica da temporada 
 
T.Trotta 

 
Conde Vic chega ao sétimo triunfo clássico no Cristal 

 
Recuperando-se totalmente de sua última atuação quando participou com 
nutaliose de prova clássica, o tordilho Conde Vic mostrou toda a sua categoria 
ao vencer o Clássico Tribunal de Justiça do Estado, na distância de 1.609 
metros, em pista de areia, prova mais importante disputada na última quinta-
feira no Cristal. O conduzido de M. B. Costa assumiu a vanguarda após o pulo 
de partida, foi guerreado da largada até os quatrocentos metros finais por 
Satchmo e Jester Quim (mais uma vez ficou pelo caminho tentando 



acompanhar cavalo do Casablanca & Cia.), resistiu à estocada de Ptgualicho 
dos 400 aos 100 metros finais, e, ainda, teve forças para aparar a atropelada 
final de Good Feeling. O tempo para a distância foi de 1m39s1/10. Conde Vic é 
um cinco anos, filho de Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand, de 
propriedade de Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino Filho. Chega a sua 
décima vitória, sendo sete, todas na esfera clássica, no Cristal, duas na Gávea 
e uma em Cidade Jardim. Tem, ainda, um segundo em GP de Grupo 1 em 
Maroñas. Com a vitória de Conde Vic o Stud Casablanca & Cia (Flávio Obino 
Filho), chegam a sua vitória clássica de número 83 no Cristal, com a incrível 
marca de 14 (quatorze vitórias na esfera nobre nesta temporada – o que deve 
ser recorde).  
 
Esta é a segunda vitória do Stud Casablanca & Cia no Clássico Tribunal de 
Justiça do Estado. A primeira foi obtida por Argus (Malevage e Cajamarca), 
criado pelo Haras Capela de Santana, e que nas pistas defendia os interesses 
do Stud Pampeiro. 
 
Na temporada foi a vitória de número 25 do Stud Casablanca & Cia. No Cristal. 
Assim, se os cavalos corressem todos no nome de um único stud, a liderança 
da estatística entre os proprietários estaria garantida – o atual líder (Stud Duplo 
Ouro) possui 23 vitórias. 
 
Colocações na Gávea e Cristal 
 
Muito boa a estréia do potro Holandiano (Ibero e Baianta, por Just Us, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e Caio 
Z. Vitória) que finalizou em terceiro lugar em eliminatória dos dois anos. Doida 
Stella (Pátio de Naranjos e Estrela do Turf, por Minstrel Glory) foi terceira em 
pesos especiais, dando vantagem no peso as suas adversárias. Na Gávea, 
Gárgula (Romarin e Oprah, por Jules), ganhadora clássica no Cristal, competiu 
em eliminatória dos três anos e finalizou em terceiro lugar depois de liderar 
toda a prova.  
 
Urucum é uma das forças na melhor prova da corrida do dia 16 
 
O JCRGS não organizou prova clássica para a próxima semana, sendo o 
melhor páreo do ponto de vista técnico o quarto, prova de pesos especiais em 
1.609 metros, pista de areia. Tonton Macoute, reforçado por seu companheiro 
New Royale, corre na condição de favorito. Seus principais adversários são o 
estreante Brasil Amado e Urucum (Torrential e Bambina Mia, por Skywalker, de 
criação do Haras Santa Rita da Serra e propriedade de seu criador e do Stud 
Casablanca), que melhorou bastante nos trabalhos matinais e corre para 
apagar a sua apresentação de reaparecimento. Completam o campo da prova 
Dom Macanudo (apreciaria distância maior), Oito de Espadas e Alpacino di 
Job. 



 
Hastapopoulos participa com chances de prova da nova geração 
 
O dois anos Hastapopoulos (Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), depois de 
boa corrida de estréia, volta a pista credenciado por melhora nas matinais. 
Mesmo tendo pego baliza desfavorável – raia doze em páreo na distância de 
1.200 metros –, seus interessados esperam vitória. Atrevido que reaparece 
bem movido e Alto Estilo que tem corrido provas clássicas aparecem como os 
principais adversários. Completam o campo da prova Summit War, Top Ilusão, 
Shankar, Standard War, Schock Wave, Coronel Gastão, Beach Alado, 
Deboacaemboca e Vikinco. 
 
Na prova inaugural da reunião do dia 16 de junho, Grécia Azul (Public Purse e 
Yes Grêmio, por Exile King) terá dois ossos duros de roer: Desejada Tiger que 
vinha figurando na Gávea e Yaca Yaca cuja corrida de estréia não valeu. 
 
Morre Caio de Naranjos 
 

 
Caio de Naranjos morre no Haras Capela de Santana 

 

Acometido de problemas cardíacos, morreu na última semana, no Haras 
Capela de Santana, o multiclássico Caio de Naranjos (Pátio de Naranjos e So 
Fever, por Exile King), de criação do Haras Capela de Santana e que nas 
pistas defendeu os interesses do Stud Casablanca em parceria com Osório 
Mongeló e Airton Förbrig. Caio de Naranjos, em campanha, obteve 12 vitórias, 
sendo 5 na esfera clássico (duas “black type”). 
 
Conheça os produtos da Geração “I” 
 

Foto: Hermes Martins 



 
Isabeau, filha de Crimson Tide, é um dos destaques entre as potrancas 

 
Com a expectativa de que a Geração “I” supere a excelente Geração “H” o 
Haras Capela de Santana apresentará a partir deste número os produtos 
nascidos em 2009. Isabeau é uma filha de Crimson Tide e Oprah, por Jules, 
nascida em 1º de julho e está no Cristal aos cuidados do campeão Hermínio 
Machado. Crimson Tide, ganhador de provas graduadas na Inglaterra, 
Alemanha e Itália, dispensa comentários sendo o vencedor do Troféu Mossoró 
de melhor reprodutor do país na última temporada. É pai dos ganhadores de 
grupo Zardana, Dear Nati, Tanta Honra, Dolly Max, Big Chendo, West Hope, 
Donna Quixote, Lignon’s Hero e Desejado Sun. A mãe de Isabeau venceu em 
sua única apresentação na Gávea e nas duas primeiras gerações produziu a 
ganhadora clássica Gárgula (Romarin/Clássico Imprensa) e a semiclássica 
Horcrux (Public Purse), uma das líderes da geração que teve sua campanha 
prematuramente encerrada. A segunda mãe de Isabeau é Gomme D’Arabie, 
ganhadora na Gávea e com três colocações em provas de grupo em quatro 
atuações. Linha materna do Haras Santa Maria de Araras a que pertencem 
Arturo A, Jex, Daião e Valiantness.  
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Treinamento 
 
Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter), 4 anos com duas vitórias no 
Cristal (pega o perdedor na Gávea e Cidade Jardim) – R$ 5.000,00 
 



Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King) – 6 anos 
com 3 vitórias na Gávea e outras 3 no Cristal – Para campanha no Cristal, 
interior do RS ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 1.200,00 
 
Foxy Lady (Ski Champ e Bite Back, por Minstrel Glory) – 2005 – Vendida 
 
Fight Back (Roi Normand e Get Back, por Fast Gold) – 2005 – Virgem para 
campanha ou reprodução – Primeira cria da colocada clássica de grupo Get 
Back. Irmã materna de Get On Top (duas vitórias na Gávea em quatro 
atuações) e do potro Invictus (Sulamani) ganhador de estréia na Gávea e 3º 
em seletiva da Taça de Prata (G1). Sua segunda mãe descende de Alphabatim 
uma raridade no Brasil. – R$ 2.200,00 
 
Reprodução 
 
Socialite (Choctaw Ridge e Jazz Music, por Minstrel Glory) – 2001 – Prenhe de 
Quatro Mares – ganhadora no Cristal, linha materna de Valentine Day, Instinto 
Selvagem, La Rascasse, In Sunshine, Ouro de Ponta e Deep Bet. Seu primeiro 
produto, Guria Mimada (Romarin), é ganhadora de duas corridas aos três anos 
no Cristal. Também é mãe de Hastapopoulos (Ibero) que atua nesta semana 
em Porto Alegre com chances de vitória – R$ 5.500,00 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Vazia - Ganhadora 
no Cristal com colocação clássica, é mãe do craque Duque di Lorenzo, líder 
de sua geração no Cristal, sete vitórias aos três anos sendo quatro clássicas, 
inclusive as duas primeiras etapas da tríplice coroa e do potro Hecho A La 
Mano, da atual geração, e já ganhador no Cristal, irmã inteira de Guerreiro 
King (ganhador de G3 e sire), Odestino (ganhador clássico no Cristal) e de 
Keep Free, mãe de Olympic Election, ganhador do GP Presidente da 
República (G1) na Gávea. – R$ 2.200,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Manuela pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 318 
Vitórias Clássicas – 86 (27,04%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 83 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 



 
Vitórias – 347 

Vitórias Clássicas - 29 
 

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

 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 


