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Tokay vence GP Presidente da República e garante o tri da prova 
 

 
Tokay foi de “bandeira à bandeira” o melhor 

 

Segunda prova em importância no Festival do GP Bento Gonçalves, a 
tradicional milha do GP Presidente da República (L) foi vencida pelo castanho 
de quatro anos Tokay. Como de costume, Tokay saltou na frente e foi 
comandando o ritmo da prova. Entrou na reta com folgados três corpos e sem 



ser exigido por M. B. Costa se manteve com esta vantagem até os duzentos 
metros finais, quando convidado por seu piloto teve forças para suportar, por 
meio corpo, a arremetida final do favorito Atuante (cavalo tríplice coroado 
juvenil e até então invicto no Cristal, também ganhador clássico em Cidade 
Jardim e com expressiva campanha em Maroñas) que valorizou a vitória do 
pupilo de Hermínio Machado. O até então líder entre os milheiros do Cristal Ask 
Me Not (ganhador do Protetora do Turfe) foi o terceiro colocado. Também está 
de parabéns o veterinário Ivo Vargas que em pouco espaço de tempo, em um 
trabalho em equipe com Hermínio Machado e o jóquei M.B. Costa, recuperou o 
cavalo que apresentava lesões quando chegou da Gávea. O tempo para os 
1.609 metros em pista de areia foi de 1m37s6/10. 
 
O ganhador, criado pelo Haras Santa Maria de Araras, é um filho de Wild Event 
e Pupille (Roi Normand), que iniciou sua campanha na Gávea defendendo as 
cores do Stud Yatasto (transformou em vitória suas quatro primeiras exibições, 
inclusive uma na esfera clássica e acumulou colocações em provas de grupo) e 
agora defende os interesses do Stud Casablanca em parceria com Caio Vitória. 
Foi a sexta vitória de Tokay e a segunda na esfera clássica. 
 
Tokay garantiu o tri-campeonato da prova ao turfman Flávio Obino Filho. A 
primeira vitória foi obtida por Guerreiro King há exatos quinze anos (primeira 
vitória clássica do Stud Casablanca – à época Grupo 3) e a outra pelo tordilho 
Conde Vic que defendia as sedas do Stud Cirne Lima e Obino. 
 
Os proprietários de Tokay definem até o final da semana se o cavalo será 
levado ao Uruguai para competir no Piñeyrua (milha de Grupo 1 do Festival do 
Ramirez) ou se fica no Cristal participando do Clássico Garve (1.400 metros, 
areia) no mês de dezembro. 
 
Casablanca recupera com Tokay record dos 1.500 metros 
 
Antes de seu triunfo no GP Presidente da República (L), Tokay estreou no 
Cristal em prova de pesos especiais, na distância de 1.500 metros, e não 
tomou conhecimento dos adversários. Correu para se preparar para a milha do 
“Bento”, mas também para recuperar o record da distância. Seguindo ordens 
dos interessados, M. B. Costa não diminuiu o ritmo nos trezentos metros finais, 
mesmo que cerca de dez corpos o separassem de seus adversários, e 
congelou os cronômetros em 1m30s cravados, melhorando em 3/10 o record 
da distância.  
 
O record dos 1.500 metros em pista de areia do Cristal foi por dezoito anos de 
Snow Scotch (1m31s), cavalo que pertencia a Coudelaria Pau Brasil TT, que 
tinha entre seus integrantes Flávio Obino Filho (também eram co-proprietários, 
entre outros, Flávio Obino (Pai), Adalberto Castilho, Paulo Martins, Mário 
Rossano, Lourenço Orlandini e Deuclides Gudolle). Em 1999, o record foi 



quebrado por Guerreiro King do Stud Casablanca (1m30s5/10), mas continuou 
em casa, sendo posteriormente superado. Tokay, nos últimos respiros da 
quase cinqüentenária pista, recuperou o record. 
 
Prego atrapalha campanha de Joe Grant 
 

 
No caminho de Joe Grant tinha um prego... 
 

Depois de sua vitória no Clássico Cunha Rasgado, Joe Grant (Stud Cacique 
Crocket) esteve inscrito no Clássico Santos Dumont, mas foi retirado 
momentos antes da realização da prova em razão de ter fincado um prego em 
uma das mãos no trajeto entre a cocheira e o paddock. Parecia recuperado e 
foi inscrito para a prova de velocidade do Festival do GP Bento Gonçalves, 
tendo cumprido atuação apagada. Após a corrida foi constatado que o cavalo 
está com um edema interno no casco em conseqüência da lesão sofrida. Seu 
retorno ainda não tem data prevista. 
 
Herói Fon obtém colocações clássicas 



 
Mesmo rendendo abaixo do esperado, o que se explica pelo estado da raia 
(solta), o cinco anos Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) argolou 
colocações nos Clássicos Nestor de Magalhães e Prefeito Municipal disputados 
no Cristal. A expectativa é de que se adapte melhor a nova raia do Cristal. Sua 
próxima atuação deverá ocorrer no Clássico José Pinheiro Borda, o tradicional 
“Encerramento” (2.100 metros, areia). 
 
Grecco Sim está de volta ao Cristal 
 

 
Líder de sua geração Grecco Sim está de volta ao Cristal 

 
O alazão Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceira com 
Caio Vitória), líder de sua geração no Cristal, está de volta à Porto Alegre. 
Retorna da Gávea onde não repetiu as suas performances em solo gaúcho, 
obtendo apenas três vitórias em provas comuns. Será preparado parta atuar no 
Clássico Garve, provavelmente em parelha com o recordista Tokay. 
  
Hi-Five e Hecho A La Mano correm na Gávea e são atração em leilão da 
APPS 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) e Hi-Five (Dubai 
Dust e So Fever, por Exile King), os dois com quatro vitórias (três no Cristal e 
uma na Gávea) estão inscritos em páreos de cinco anos até uma vitória na 



Gávea. Hecho A La Mano em prova em 1.600 metros areia que será disputada 
na sexta-feira e Hi-Five em 1.000 metros grama na segunda-feira. Os dois 
estão atrasados na turma e correm com chances de vitória. Serão também 
atração do leilão de animais em treinamento que a APPS realizará no mês de 
dezembro.  
 

Contagem Regressiva 
 

Casablanca & Cia a 3 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 4 vitórias da de nº 400 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Tanto Hi-Five como Hecho A La Mano estarão no Leilão de animais em 
treinamento de dezembro da APPS (Gávea), mas poderão ser adquiridos 
antecipadamente. Além deles são oferecidos para venda os seguintes animais. 
 
Reprodução 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 2007 – Ganhadora 
no Cristal, prenhe de Poetisch (neste ano produziu um macho por Poetisch). 
Sua mãe foi a craque de sua geração no Cristal vencendo o GP Taça de Cristal 
(L). Com dois filhos corridos também é mãe de Hermano Lô, líder da sua 
geração, ganhador do GP Taça de Cristal (L) e com colocações em provas de 
Grupo 1 no Uruguai – R$ 4.000,00 
 
Fantasma (Notation e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado) – 2006 – 3 
vitórias entre Cristal e Gávea, colocada em listed race, irmã materna de Huellas 
de Arena, líder de sua geração em pista de grama no Cristal e com colocações 
em prova de grupo na Gávea, inclusive 2º a meio corpo de Old Tune no GP 
Henrique Posolo (1ª Prova da Tríplice Coroa da Gávea). Seu primeiro produto 
é da geração de 2012 e está prenhe de Poetisch – R$ 4.000,00 
 
Treinamento 
 
Hi-Five (Dubai Dust e So Fever, por Exile King) – 2008 – 3 vitórias no Cristal e 
ganhador de estréia na Gávea, perdeu por toque de focinho o páreo de uma 
vitória no dia 5 de outubro. Alojado com Leo Cury – R$ 8.000,00. Inscrito esta 
semana. 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Venceu na turma de 5 anos e uma 
vitória e tem direito a outra vitória na mesma turma. Em sua última exibição foi 
terceiro. Alojado com Leo Cury – R$ 8.000,00. Inscrito esta semana. 



 
Il Brutto (Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter) – 2009 – Ganhador 
no Cristal. Em descanso no haras – R$ 2.500,00.  
 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 368 
Vitórias Clássicas – 97 (26,36%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 94 
 

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

 
11 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 396 
Vitórias Clássicas - 37 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração/2008 no Cristal 
(2011) 

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

Campeão por aproveitamento da estatística de criadores no Cristal (2008) 
Vice-Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2013) 

 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 
 
 
 


