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Grecco Sim e Conde Vic participam do preparatório para o GP Presidente 
da República 
 

 
Conde Vic é o mais velho entre os participantes do Clássico Prefeito Municipal 
 

A prova central da reunião desta quinta-feira no Cristal é o Clássico Prefeito 
Municipal na distância de 1.609 metros em pista de areia, última prova 
preparatória para o GP Presidente da República (L), que será disputado no dia 



20 de novembro, compondo o Festival do GP Bento Gonçalves (G1). O campo 
é bastante equilibrado, com destaque para Big Halo, que venceu o Clássico 
Oscar Canteiro e havia conquistado o Criterium de Potros em 2010, os dois na 
milha. Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade de Flavio Obino e Caio Vitória) volta 
para os 1.609m, distância em que obteve três vitórias clássicas (Taça de 
Cristal, Breno Caldas/1ª Prova da Tríplice Coroa e Carlos Drugg), e poderá 
impor a sua maior categoria. Os ligeiros Coisa de Louco (ganhador clássico em 
Cidade Jardim) e o multiclássico Conde Vic (Top Size e Iracema Bela, por Roi 
Normand, de propriedade de Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima) 
também deverão buscar a liderança desde o pulo de largada. O potro Gold 
Seal, ganhador do Criterium 2011, favorecido no peso, poderá se aproveitar do 
ritmo da prova e vencer de atropelada. O também ligeiro Orador Nato e Gallon 
completam o campo da prova. Grecco Sim e Conde Vic serão apresentados 
pelo campeão H. P. Machado, sendo o primeiro dirigido por seu jóquei habitual, 
M. B. Costa, e o tordilho Conde Vic pela primeira vez por C. Macedo. 
 
O Stud Casablanca & Cia já venceu o Clássico Prefeito Municipal com 
Guerreiro King (1999) e Strarburst (2003). 
 
Herói Fon reaparece em busca da primeira vitória 
 
Quando do início da preparação dos potros da Geração “H” do Haras Capela 
de Santana, Herói Fon era o que mais chamava atenção, com preparativos 
melhores que os dos campeões Hermano Lô e Hastapopoulos. Na sua estréia 
terminou em segundo lugar em prova em que o ganhador registrou o excelente 
tempo de 1m12s7/10. Em sua segunda apresentação participou do Clássico 
Eolo Antonio Arioli, em 1.400 metros na pista de grama, quando teve grande 
desgaste no partidor e mesmo assim finalizou em quinto lugar, sendo derrotado 
por Amigo Roma, Speed War e Hermano Lô. Em razão do trauma sofrido na 
corrida e também em nova tentativa de enfrentar o partidor, foi retirado de 
treinamento e ficou durante quatro meses aos cuidados de Denise Bicca. 
Liberado para correr, reaparece no sexto páreo de quinta feira entre os potros 
de 3 anos perdedores, na distância de 1.200 metros em pista de grama. 
Mesmo em distância adversa é levado com grande esperança por seus 
interessados. O principal adversário parece ser Sublime Blue, criado pelo 
Haras Capela de Santana para o Stud Sublime. Herói Fon é um filho de Public 
Purse e da clássica Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca. Seu jóquei será o campeão M. B. 
Costa. 
 
Early Action se coloca em prova clássica 
 
Em páreo vencido com grande autoridade por Eu Te amo, inquestionavelmente 
a melhor égua em atuação no Cristal, Early Action não decepcionou por 



ocasião da disputa do Clássico Gilberto Diogo Sant’anna da Cunha, na 
distância de 1.609m em pista de areia. Correu em segundo lugar desde a 
partida, tentou alcançar a líder no início da reta e ao final pagou tributo, tendo 
que se contentar com a quinta colocação. Early Action (Inexplicable e Hasty 
Lilly, por Minstrel Glory, de criação do Stud Stanford e propriedade da parceria 
Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima) deverá reaparecer em páreo de 
turma ou prova de pesos especiais e posteriormente será levada para a Gávea. 
 
Hermano Lô correrá o GP Nacional (G1) em Maroñas 
 

Hermano Lô disputará o GP Nacional (G1)  
 
Foi definida a nova apresentação do castanho Hermano Lô (Crimson Tide e 
Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca), no Hipódromo de Maroñas, em Montevideo. 
Será por ocasião da disputa do GP Nacional (G1), terceira prova da tríplice 
coroa uruguaia, na distância de 2.500m, em pista de areia, com bolsa de 
aproximadamente R$ 225 mil. Voltará a enfrentar o super craque Boby di Job, 
virtual tríplice coroado, e cavalos do primeiro time uruguaio como Nansouk e 
Catenaccio. 
 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Mestiçagem e Montaria 
 



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 em hipódromos 
menores, montaria ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 1.500,00 (alojado 
no Haras Capela de Santana) 
 
Reprodução 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Prenhe de Poetisch. 
Ganhadora no Cristal, com colocação clássica, é mãe do craque Duque di 
Lorenzo, líder de sua geração no Cristal, cavalo do ano, 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), e materna de Odestino 
(ganhador clássico no Cristal) e Keep Free, mãe de Olympic Election, 
ganhador do GP Presidente da República (G1) na Gávea. – R$ 3.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 332 
Vitórias Clássicas – 89 (26,81%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 86 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 361 
Vitórias Clássicas - 32 

 
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 
 


