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Conde Vic fica em segundo no Clássico Profissionais do Turfe 
 

 
Conde Vic ficou pronto para o Handicap dos Tordilhos 

 
O tordilho Conde Vic (Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand, de 
propriedade de Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino Filho) foi batido pelo 
castanho Jettie por ocasião da disputa do Clássico Profissionais do Turfe, 
destaque da programação do JCRGS na última semana. Jettie foi o mais 
rápido na partida e sempre atacado por Conde Vic, manteve a primeira posição 
até o disco, cruzando com um corpo e meio de vantagem. Oligarca Gaúcho e 
PT Gualicho chegaram afastados nas demais colocações. O tempo de 
1m32s3/10 foi apenas regular para os 1.500 metros em pista de areia macia. O 
próximo compromisso de Conde Vic será no final do mês quando tentará o bi-



campeonato no Handicap de Tordilhos, este ano denominado GP Governador 
Tarso Genro.  
 
Urucum tenta o bi-campeonato no Clássico Ministro da Agricultura 
 

 
Urucum venceu com folgas o Clássico Ministro da Agricultura em 2010 
 

Os principais fundistas do Cristal fazem na próxima quinta-feira, por ocasião da 
disputa do Clássico Ministro da Agricultura (2.100 metros em pista de areia), o 
primeiro teste clássico para o GP Protetora do Turfe (G3), que será disputado 
no dia 7 de setembro em Porto Alegre. Ausentes Grecco Sim e Don Macanudo 
que participaram de prova de pesos especiais na última semana de junho, Ask 
Me Not, recente vencedor do Clássico Almirante Tamandaré, surge como o 
principal nome da prova. Seu maior adversário é Boy Cott que vem de superar 
Grecco Sim no GP Derby Riograndense (L). Urucum (Torrential e Bambina Mia, 
por Skywalker, criação do Haras Santa Rita da Serra e propriedade do seu 
criador em parceria com o Stud Casablanca), vencedor do Clássico Ministro da 
Agricultura em 2010, Tonton Macoute e Good Feeling são as forças 
intermediárias. Completam o campo da prova Dimes, Touched, Susmo e Boa 
Praça. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu o Clássico Ministro da Agricultura com 
Mucho Dinero (2004) e Urucum (2010). 
  
Early Action estréia com vitória 
 
A tordilha Early Action (Inexplicable e Hasty Lilly, por Minstrel Glory, de criação 
do Stud Stanford e propriedade de Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino 
Filho) debutou com firme vitória no Hipódromo do Cristal. Muito bem preparada 
por Flávio e Genez Matos recebeu direção precisa do campeão M. B. Costa. 
Não está afastada a possibilidade de participação de Early Action no Handicap 
dos Tordilhos, na condição de faixa de Conde Vic. 
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Nas demais provas disputadas no Cristal Fever Again foi terceiro e Guria 
Mimada, após liderar a corrida, esmoreceu nos metros finais se contentando 
com um quarto lugar. Na Gávea, Eutedareiocéu perdeu corrida incrível nos 
últimos metros e Gárgula, em pista de areia (é praticamente nula), foi a quarta 
colocada. 
 
Nesta semana estão inscritos nas provas comuns do Cristal Hecho A La Mano, 
que corre o três anos com uma vitória, e o cinco anos Fon. 
 
Especulações sobre o campo do GP Copa ABCPCC Regional e GP 
Governador Tarso Genro 
 
No dia 28 de julho o Jockey Club do Rio Grande do Sul organizará duas 
importantes provas: o GP Copa ABCPCC Regional (G3), para produtos de 3 
anos, em 1.609 metros pista de areia; e o GP Governador Tarso Genro, na 
mesma distância e pista, o tradicional Handicap dos Tordilhos. 
 
A primeira parcela do added para o GP Copa ABCPCC (G3) deverá ser pago 
até a próxima sexta-feira quando serão conhecidos os participantes desta 
importante prova de seleção. As especulações sobre os possíveis candidatos 
indicam as inscrições de Hermano Lô (atual líder da geração), Hastapopoulos, 
Huellas de Arena – todos integrantes da Geração “H” do Haras Capela de 
Santana -, Pétalo de Fiato (terá que pagar duas penalidades), Speed War (terá 
que pagar duas penalidades), Tirano Fly (uma penalidade) e Gold Seal (uma 
penalidade). Tirano Fly e Gold Seal farão teste nesta quinta-feira na prova 
inaugural da programação. Caso confirmadas as inscrições, o prêmio superará 
os R$ 30 mil para o primeiro colocado. 
 
O Handicap dos Tordilhos já está divulgado e o topweight é o tordilho Conde 
Vic (60kg) que tentará o bi-campeonato. Nesta quinta-feira Ton Lua (57kg), 
Blessed Nugget (56kg) e Charlie Chan (53kg) farão teste para o GP. Outros 
nomes prováveis para o clássico são os de Il Giornalino (59kg), que vem de 
Cidade Jardim, Herr Victor (55kg) do Tarumã, Casagrande (60kg) da Gávea e 
os locais Chairman (55kg), Doida Stella (53kg) e Early Action (48kg). 
 
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 (alojado no 
Haras Capela de Santana) 
 
Reprodução 
 
Socialite (Choctaw Ridge e Jazz Music, por Minstrel Glory) – 2001 – Prenhe de 
Quatro Mares (parição para o final do mês) – 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. Seu segundo produto em 
idade de corrida é o produto da nova geração já ganhador Hastapopoulos 
(Ibero), com colocação em prova black type e nome certo no GP Copa 
ABCPCC Regional (G3) – 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 Bárbara pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 323 
Vitórias Clássicas – 87 (26,93%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 84 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 353 
Vitórias Clássicas - 31 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração no Cristal (2011) 
Campeão por aproveitamento  

das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 



 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 


