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Conde Vic ganha Clássico Gilberto Cunha 
 

 
Conde Vic obteve primeira vitória clássica 

 
O tordilho Conde Vic, que havia estreado no Cristal finalizando em segundo 
lugar no Clássico Oscar Caneiro (1.609 metros do Festival do GP Protetora do 
Turfe), venceu no último dia 1º de outubro o Clássico Presidente Gilberto Diogo 
da Cunha, disputado na mesma distância. Conde Vic era o grande favorito da 
prova (eventual de 1,10) e cruzou o disco com um corpo e meio a frente de 
Hermana Mia. O tempo registrado pelo filho de Top Size e Iracema Bela, por 
Roi Normand, foi muito bom: 1m37s7/10. Conde Vic foi criado pelo Haras Di 
Cellius e pertence a Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino Filho. Treinado 



pelo líder das estatísticas do Cristal Hermínio Machado, foi dirigido por Luiz 
Gustavo Acosta. Conde Vic voltará a ser apresentado no GP Presidente da 
República, milha que integra a programação do GP Bento Gonçalves 
 
Fever Again reaparece no Cristal com vitória 
 

 
Fever Again foi o melhor no três anos com uma vitória 

 
Fever Again (Bright Again e So Fever, por Exile King) que esteve na Gávea e 
em duas atuações não obteve vitória em eliminatória dos três anos retornou ao 
Cristal com o objetivo de ser submetido a “ponta de fogo”. O exame clínico 
apontou para a desnecessidade da intervenção e o potro voltou aos 
treinamentos reaparecendo na última quinta-feira. Correndo como favorito 
destacado venceu o páreo dos três anos até uma vitória na distância de 1.200 
metros em pista de areia. R.C. Borges e Hermínio Machado são os 
profissionais responsáveis pela vitória. Fever Again, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor (Flávio Obino Filho e 
Ricardo Felizzola), será inscrito no preparatório para o velocidade do Bento. 
Assim, correrá o Clássico Santos Dumont (1.200 metros em pista de grama) 
em parelha com seu meio irmão Caio de Naranjos (Pátio de Naranjos e So 
Fever). 
 
 Doida Stella enfrenta Hermana Mia na Prova Especial Primavera 
 



 
Tordilha Doida Stella se prepara para o GP Roberto Seabra 
 

Melhor aclimitada ao Cristal do que quando finalizou em 4º lugar no Clássico 
Luiz Fernando Cirne Lima, Doida Stella volta a competir na próxima quinta-feira 
na Prova Especial Primavera, que serve como teste para o GP Roberto Seabra 
que será disputado no dia 15 de novembro, integrando o Festival do GP Bento 
Gonçalves. Nesta oportunidade, Doida Stella (Pátio de Naranjos e Estrela do 
Turfe), de criação de Haras Capela de Sanatana e propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com Mauro Glashester, volta a enfrentar Hermana Mia 
e Juventude que lhe superaram na última prova clássica. Também integram o 
campo da prova Coroa Lu, Outboard e Ícari Of Cord. Luiz Gostavo Acosta será 
o piloto de Doida Stella que é preparada por Hermínio Machado. 
 
Possibilidade de vitórias nas provas comuns 
 
Nas provas comuns a maior possibilidade de vitória é com o três anos Fon (Ski 
Champ e Fora de Série, por Irish Fighter, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) que corre eliminatória de três 
anos em 1.300 metros (areia) no Cristal. Seu principal adversário Gursky. Na 
mesma reunião Furacão Lô (Mensagerio e Chelsea – Haras Capela de 
Santana/Stud Imortal Tricolor) corre na distância de 1.820 metros (areia) prova 
de pesos especiais que tem no ganhador de G2 British Nightmare o principal 
destaque. Duque Di Lorenzo (Pátio de Naranjos e Hand Made, por Exile King – 
Haras Capela de Santana/Stud Casablanca) que foi retirado em seu último 
compromisso por baldas para entrar no starting gate, corre prova de pesos 
especiais em 1.300 metros, em que o destaque é Sakuraba. Fantasma 
(Notation e Ki Mensageira – Haras Capela de Santana/Stud Imortal Tricolor) 
está inscrita no Clássico Público turfista mas não será apresentada. No 
domingo na Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever – Haras Capela 
de Santana/Stud Casablanca e Osório Mongeló) corre em 1.600 metros na 



pista de grama, mesma distância da prova que terá a participação de Sublime 
Fitz (Fitzcarraldo e Shizuli – Stud Sublime/Haras Capela de Santana). 
 
Colocações nas últimas semanas 
 
Além da vitória de Conde Vic no Clássico Gilberto Diogo da Cunha, foram 
registradas as performances abaixo destacadas. Furacão Lô foi quinto no 
Clássico Revolução Farroupilha – Comparação, em 2.100 metros areia em 
Porto Alegre. Don Flávio Tercero foi quinto colocado na Gávea, Fon e Foxy 
Lady, respectivamente, quarto e quinto no Cristal, e Astro de Arumba finalizou 
em segundo na sua estréia em Porto Alegre. 
 
Gárgula, negociada com o Stud Duplo Ouro, será testada para relógio 
 
A potranca de dois anos Gárgula (Romarin e Oprah, por Jules), de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Duplo Ouro, já está bastante 
adiantada e em breve fará suas primeiras partidas para relógio. É o primeiro 
produto da filha de Jules que venceu aos dois anos na Gávea em sua única 
exibição. Gárgula é uma filha de Romarin que na geração atual produziu dois 
ganhadores de G1, os craques Questing News e Vupt Vapt. Romarin segue 
firme para vencer na mesma temporada as estatísticas de reprodutores da 
nova geração e a geral em Cidade Jardim, que lidera por nove semanas 
consecutivas. 
 
Nasce potranca filha de Dubai Dust e Hand Made  
 

 
Hand Made é irmã da mãe do craque Olympic Election 

 

Com o nascimento de uma potranca filha de Dubai Dust e Hand Made, por 
Exile King, já são dez os produtos da geração 2009 do haras Capela de 
Santana, sendo oito fêmeas e dois machos. Mais três nascimentos são 
esperados na atual temporada. Sendo filha de Hand Made é uma irmã materna 
de Duque di Lorenzo, líder de sua geração no Cristal, cavalo do ano na 



temporada 2007/2008 em Porto Alegre, vencedor de sete provas, sendo 
quatrona esfera clássica. Hand Made que obteve colocação clássica em sua 
campanha é irmã inteira do ganhador de Grupo 3 Guerreiro King, materna do 
ganhador clássico Odestino, e dos clássicos Forest Majesty, Lorde Lima e 
Keep Freee, esta última mãe do craque vencedor do GP Presidente da 
República Olympic Election. Dubai Dust, com produção que não é das maiores, 
já produziu 25 ganhadores de provas principais, sendo 10 de provas de grupo e 
8 de listed races. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 281 
Vitórias Clássicas - 68 

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

9 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias - 315 
Vitórias Clássicas - 20 

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

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 


