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Leia nesta edição 
 
Tokay fica no Cristal e corre como favorito o Clássico Garve 
Hi-Five vence mais uma na Gávea e continua sendo oferecido para venda 
Hecho A La Mano tem muita chance de faturar mais uma no Rio 
Grecco Sim correrá o Clássico Natal 
5 produtos da Geração “K” inscritos na Tríplice Coroa Juvenil 
Vingador Mascarado reforça o plantel do Stud Casablnaca 
Faltam 3 para a vitória clássica de número 100 
Flatam 3 para a vitória de número 400 do Capela 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Tokay fica no Cristal e corre como favorito o Clássico Garve 
 

 
Tokay tenta nova vitória clássica em Porto Alegre 
 
Os proprietários de Tokay resolveram declinar do convite encaminhado pela 
Hípica Rio Platense para participar do GP Pedro Piñeyrua, prova de Grupo 1 
integrante do Festival do GP Ramirez, e o cavalo permanecerá no Cristal. 



Nesta próxima quinta feira disputa a prova central da reunião, o Clássico 
Garve, na distância de 1.400 metros pista de areia. Valorizado pela vitória 
obtida no GP Presidente da República (L) e pelo record assinalado na sua 
corrida de estréia, Tokay corre como grande favorito. Seu principal adversário 
parece ser Caapuã que tem participado com bons resultados das provas da 
programação clássica. O clássico Feito o Carreto e outro nome que deve ser 
considerado. Completam o campo da prova Desert Eagle, o potro All Straws 
(vai leve) e Zesty. 
 
Hi-Five vence mais uma na Gávea e continua sendo oferecido para venda 
 
Com um sprint final sensacional, o alazão Hi-Five venceu a prova inaugural da 
noturna do dia 2 de dezembro na Gávea, disputada em 1.100 metros em pista 
de areia. Apresentado em excelentes condições por Leo Cury, o filho de Dubai 
Dust e So Fever, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca alcançou a sua quinta vitória (3 no Cristal e 2 
na Gávea). Tiago Josué Pereira tem grande parte dos créditos pela vitória. Não 
desistiu nunca e em atropelada de cinema chegou a vitória. Hi-Five estava 
inscrito no leilão de cavalos em treinamento da APPS de dezembro, mas o 
mesmo foi adiado para janeiro. Assim, permanece oferecido para venda direta. 
 
Hecho A La Mano tem muita chance de faturar mais uma no Rio 
 
Depois de vencer na ligação, Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por 
Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) vem colacionando colocações na Gávea. Vem de dois terceiros 
lugares e está inscrito, com muitas chances de vitória, na prova inaugural da 
próxima sexta feira. Será mais uma vez conduzido por Dalto Duarte e segue 
oferecido para venda. 
  
Grecco Sim correrá o Clássico Natal 
 



 
Grecco Sim está sendo preparado para prova de velocidade 
 
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, sempre apresentou seus 
melhores resultados a partir da milha. Na Gávea estava correndo em distâncias 
menores, e seus interessados decidiram experimentar o seis anos em provas 
de velocidade. Seu reaparecimento ocorrerá no Clássico Natal, em 1.200 
metros areia, no dia 19 de dezembro em Porto Alegre. 
  
5 produtos da Geração “K” inscritos na Tríplice Coroa Juvenil 
 
O Stud Casablanca escolheu cinco produtos da geração 2011 para disputar a 
Tríplice Coroa Juvenil no Cristal. A coudelaria será defendida pela potranca 
Kruela Kruel (Public Purse e Chelsea, por Hamstead) e pelos potros Karkaroff 
(Silent Times e Nhaçanã, por Clackson), Kacique Fon (Public Purse e Brisa, 
por Fast Gold), Kung Fú Lô (Christine’s Outlaw e Yes Grêmio, por Exile King) e 
Kabupi (Matro Lorenzo e Flecha Azurra, por Confidential Talk) 
 
Vingador Mascarado reforça o plantel do Stud Casablanca 
 



  
 
 
Tentando repetir a fórmula que deu certo com Tokay, o Stud Casablanca e 
Caio Zogbi Vitória acabam de incorporar ao plantel o quatro anos Vingador 
Mascarado (Northern Afleet e Outra Carolina, por Vettori), de criação do Stud 
TNT e que pertencia ao Stud Amálgama (Antônio Quintella e Walter Pinheiro). 
Vingador Mascarado surgiu como um dos principais nomes de sua geração na 
pista de areia da Gávea tendo vencido, por mais de dez corpos, o Clássico 
Imprensa (L), superando cavalos categorizados como Garoto Travesso, Don 
Miloca, Vento e Artigiano. Enfrentou problemas físicos e no seu reaparecimento 
(duas atuações) não mostrou ser o mesmo cavalo. 
 
 
Contagem Regressiva 
 

Casablanca & Cia a 3 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 3 vitórias da de nº 400 
 
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 
2 na Gávea, inclusive em sua última apresentação.. Alojado com Leo Cury – 
R$ 6.000,00.  
 
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 suas últimas exibições 
foi terceiro. Alojado com Leo Cury – R$ 8.000,00. Inscrito esta semana. 
 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 367 
Vitórias Clássicas – 97 (26,43%) 

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 – 397 
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 
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