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Craque Tokay encerra campanha e servirá como reprodutor no Haras 
Capela de Santana 
 

 
Tri-recordista no Cristal, Tokay já está no Haras Capela de Santana 
 

O cinco anos Tokay, tri-recordista dos 1.400 aos 2.100 metros na areia do 
Cristal e que obteve em sua campanha 9 vitórias, sendo 5 clássicas, é o novo 
reprodutor do Haras Capela de Santana. Tokay se manteve invicto nas suas 
quatro primeiras atuações na Gávea e nas cinco primeiras no Cristal. Suas 
vitórias foram obtidas por 93 corpos acumulados, o que representa uma média 
de 10 ¼ corpos por vitória. É ganhador clássico na areia e na grama dos 1.400 
aos 2.100 metros, tendo sido o cavalo do ano no Cristal na temporada 
2013/2014. 



 
Sei pai Wild Event venceu 10 provas nos Estados Unidos com US$ 937.274 em 
prêmios, incluindo o Early Times Turf Classic S. (G1), W.L.McKnight H. (G2), 
Arlington H. (G3), Keeneland Breeder’s Cup Mile S. (G3), River City H. (G3) e o 
Fourstardave H. (G3), 2º Gulfstream Park Breeder’s Cup H. (G1). Na 
reprodução é tricampeão do Troféu Mossoró de melhor garanhão do país, 
sendo pai de 15 ganhadores de G1: Fluke (USA), Double Trouble (USA), Eu 
Também (Argentina), Fiesta Napkin (Porto Rico), Brujo de Olleros (Uruguai), 
Sing-A-Song (Uruguai) e no Brasil de Poker Face, Smile Jenny, Sorrentino, 
Que Fuerza, Talenta, Tonemaí, Olympic Message, Hunka Hunka e Old Tune. 
Seus filhos estão entrando agora na reprodução e não apresentam ainda 
produtos corridos. São eles Fluke (já desaparecido), Poker Face, Tonemaí, 
Brujo de Olleros (Uruguai), Sanduka e agora Tokay 
 
Tokay descende de uma das principais linhas maternas do Haras Santa Maria 
de Araras. Sua 3ª mãe é a super craque Rasharkin (Vacilante II) campeã 3 
anos brasileira ao vencer no mesmo ano os GP’s Diana (G1) de Cidade Jardim 
e Gávea. Rasharkin é irmã inteira de Ardashir também ganhadora do GP Diana 
(G1). A 2ª mãe de Tokay é Eternitá (Ghadeer) a melhor filha de Rasharkin que 
venceu o Henrique Possolo (G1), foi 2ª no GP Zélia P. de Castro (G1) e 3ª no 
GP Diana. Eternitá produziu, além de Pupille (mãe de Tokay), os groupe 
winners Millénaire, Top Note e Vallin. 
 
Dez éguas estão reservadas para Tokay no Haras Capela de Santana, 
inclusive as produtoras clássicas So Fever (Exile King - mãe de Caio de 
Naranjos) e Ki-Mensageira (Mensageiro Alado – mãe de Huellas de Arena). A 
lista se completa com Fujyiama Lady (Roi Normand), Flecha Azurra 
(Confidential Talk), Fantasma (Notation), Horcrux (Public Purse), Grécia Azul 
(Public Purse), Doida Stella (Pátio de Naranjos), Flying Bullet (Magical Mille) e 
Preciosidad (Crimson Tide). 
 
Interessados na utilização do garanhão na temporada 2014 poderão contatar 
pelo email tokay@obinoadvogados.com.br 
 

Vingador Mascarado se consolida como o melhor velocista do estado 
 



 
Vingador Mascarado agora reina nas provas de velocidade no Cristal 

 

Com duas vitórias seguidas em provas clássicas nas últimas três semanas, 
Vingador Mascarado (Northern Afleet e Outra Carolina, por Vettori) se 
consolidou como o melhor velocista do estado. O pupilo de Hermínio Machado 
primeiro venceu o Clássico Presidente Cneu Aranha, em 1.200 metros, 
superando por cerca de três corpos a Avante Solo. O até então melhor 
velocista do Cristal Martelo do Binha foi apenas o quarto. C. Macedo foi o 
jóquei do cinco anos de propriedade do Stud Casablanca em parceria com 
Caio Zogbi Vitória. O tempo da prova foi de 1m14s7/10. 
 
Na última semana, por ocasião da disputa do Clássico Francisco Dall’Igna, o 
triunfo foi ainda mais fácil. Largou em baliza adversa, mas no meio da curva já 
dava voz de prisão ao seu companheiro Joe Grant (vinha de linda vitória em 
prova de turma) que liderava a prova. A até então invicta Cubana (líder entre 
as velocistas) tentou uma aproximação, mas nunca chegou a ameaçar o cavalo 
criado pelo Stud TNT. A diferença no disco foi de quatro corpos e De Ley 
(melhor entre os velocistas da Tablada) formou a dupla, a frente de Cubana e 
Martelo do Binha. O tempo para os 1.100 metros foi de 1m08s4/10. Foi a oitava 
vitória de Vingador Mascarado sendo a terceira clássica (duas no Cristal e um 
listed race na Gávea). 
 



Foi a quinta vitória do Stud Casablanca & Cia. no Clássico Francisco Dall’Igna. 
As vitórias anteriores foram obtidas por Vício Sagrado (1999), Gain’n Bright 
(2000), Negro Lindo (2001) e Nosso Dasher (2005). 
 
Stud Casablanca & Cia. a apenas uma da vitória clássica de nº 100 no 
Cristal 
 
Com as vitórias clássicas obtidas por Vingador Mascarado, o Stud Casablanca 
& Cia. chegou ao triunfo de número 99, ficando a uma vitória da emblemática 
vitória clássica de número 100. Esta semana defensores da coudelaria 
participam de duas provas clássicas como forças intermediária e a torcida será 
grande. 
 
Kung Fu Lô mede forças com os melhores velocistas da nova geração no 
Clássico Antônio Chula 
 

 
Kung Fu Lô tenta seu primeiro laurel clássico 

 
Um dos destaques da corrida da próxima quinta-feira no Cristal é o Clássico 
Presidente Antônio Demarchi Chula, na distância de 1.200 metros, em pista de 
areia, reservado para produtos de três anos. Victory Hall que possui duas 
vitórias clássicas e que chegou a ser líder da geração é o potro de mais 
categoria e entra na pista como favorito. Seu principal adversário é Clickclock 
vencedor da etapa da Sprinters Cup em 1.000 metros no Cristal no final de 
julho. Como forças intermediárias aparecem Big Luck, Obbie e Kung Fu Lô 
(Christine’s Outlaw e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio Vitória). 
Kung Fu Lô estreou com vitória sobre Obbie, depois foi terceiro no Clássico 
Inverno, e finalizou descolocado no GP ABCPCC (G3) quando enfrentou os 



destaques da geração em sua primeira incursão na milha. Completam o campo 
da prova Likefather Likeson, Speed Load e Popatapataio. 
 
Kruela Kruel reaparece no Clássico Armando e Carlos Alencar 
 
A outra prova clássica da reunião de Porto Alegre é o Clássico Armando e 
Carlos Alencar também em 1.200 metros em pista de areia, para potrancas de 
três anos. Tecnicamente mais fraca do que a versão dos potros, não apresenta 
um grande destaque. Vanzella que produziu muito bem no GP Taça de Cristal 
(foi a segunda colocada) tem um leve destaque, mas Amiga, já com duas 
vitórias, parece mais adaptada a distância. Kruela Kruel (Public Purse e 
Chelsea, por Hampstead, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca) produziu pouco no GP Taça de Cristal e 
vinha de um terceiro no Clássico Armando Hofmeister quando inclusive 
superou Vanzella. A diminuição da distância parece não ajudar a castanha 
escura dos campos de Sentinela do Sul. Também participam da prova clássica 
Wrist Giant, Waffer e Delicious Chris. 
 
Viento del Sur corre prova de pesos especiais finalizando preparação 
para o GP Protetora do Turfe 
 
Viento del Sur (Northern Afleet), de propriedade do Stud Imortal Tricolor (Flávio 
Obino Filho e Ricardo Felizzola), fez atuação discreta quando da sua 
participação no Clássico Ministro da Agricultura. Na oportunidade, correu sem 
agarradeiras e sentiu a falta de ritmo de corrida, finalizando na quinta 
colocação. Mesmo em distância adversa (1.600 metros) e carregado no 
handicap é esperada boa corrida de Viento del Sur que será conduzido por M. 
B. Costa. O clássico Vendel (vai carregado), Marcelo dos Alpes e Super Herói 
aparecem como seus principais adversários.  
 

Casablanca & Cia a 1 triunfo clássico da vitória nº 100 no Cristal 

 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
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 três filhos corridos 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 e de Kung Fu Lô (potro da atual geração, ganhador de estréia no 
Cristal e terceiro no Clássico Inverno) – R$ 4.000,00 
 



 
Treinamento 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Retornou ao Cristal e em cinco 
atuações obteve quatro colocações. Está aos cuidados de Gerson Fernandes e 
poderá retornar para a Gávea, pois pega o seis anos com uma vitória - R$ 
4.000,00.  
 
Impossible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 2009 – 3 vitórias 
no Cristal e sete colocações clássicas, inclusive 2º Cl. Domingos da Costa 
Lino, 3º GP Taça de Cristal (L), 4º GP Copa ABCPCC (G3). Irmã materna de 
quatro semiclássicos e do ganhador de prova black type na Gávea e Cristal, 
Caio de Naranjos. Vem de dois terceiros (o último contra os machos) na 
Gávea. Está alojada com Leo Cury – R$ 8.000,00 
 
Innamorata Mia (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead) – 2009 – 2 vitórias 
no Cristal, 2ª Clássico Daniel Krieger (grama). Irmã materna dos clássicos 
Barga, Lady Corredora, Furacão Lô e Kruela Kruel. Reapareceu no Cristal 
depois de mais de um ano de parada e está firme. Como somente produz bem 
na grama é oferecida para prosseguir campanha no centro do país. Alojada no 
Cristal com Hermínio Machado – R$ 8.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 381 
Vitórias Clássicas – 102 (26,77%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 99 
 

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

 
14 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 403 
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 
 
 
 
 
 
 


