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Tokay reaparece nesta quinta-feira no Clássico Cláudio Sperb 
Vingador Mascarado vence pesos especiais e segue invicto no Cristal 
Hi-Five é negociado e Hecho A La Mano segue campanha na Gávea 
Conheça o plantel do Haras Capela de Santana e as coberturas utilizadas em 2013 
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Faltam 3 para a vitória de número 400 do Capela 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Tokay reaparece nesta quinta-feira no Clássico Cláudio Sperb 
 

 
Tokay busca mais um laurel clássico 

 

O destaque técnico da reunião desta quinta-feira no Cristal é o Clássico 
Presidente Cláudio Luiz Sperb na distância de 1.609 metros em pista de areia. 
A prova marca o reaparecimento do recordista Tokay (1.400m e 1.500m) na 
distância em que venceu o GP Presidente da República (L). O castanho está 
tinindo nas matinais e entra na raia como grande favorito. Com o forte calor que 
tem feito em Porto Alegre, as condições não têm sido propícias para o registro 
de bons tempos, mas caso supere estas adversidades e repita as suas 
performances anteriores poderá vencer e beliscar o recorde da distância que é 
de Conde Vic (Stud Cirne Lima e Obino). Com os forfaits já conhecidos, o 
campo da prova se reduziu a cinco competidores. O clássico Escrow, que foi 
segundo no GP José Pinheiro Borda vencido por Force to Force, e depois 
ganhou com autoridade prova de pesos especiais aparece como o principal 
adversário. O também clássico Feito Carreto (vem de vitória em pesos 
especiais) é um adversário de categoria. Honrado Lark, em evolução, deve ser 



observado. Em busca de uma colocação clássica no certificado, a égua 
Patagonie completa o campo da prova. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb 
com Tropical Mountain (2007) e Conde Vic (2011). 
 
Vingador Mascarado vence pesos especiais e segue invicto no Cristal 
 

 
Flávio Obino Neto recebeu Vingador Mascarado na foto da vitória 

 

Repetindo sua excelente corrida de estréia, Vingador Mascarado (Northern 
Afleet e Outra Carolina, por Vettori), de propriedade do Stud Casablanca em 
parceria com Caio Vitória, venceu com autoridade prova de pesos especiais na 
distância de 1.400 metros em pista de areia. Como sempre largou entre os 
últimos, mas passados 200 metros já disputava a dianteira com o veloz Golden 
Green. Entrou na reta com a carreira dominada e cruzou o disco com cerca de 
seis corpos de vantagem sobre Desert Eagle no tempo de 1m25s5/10. 
Vingador Mascarado tem o preparo de Hermínio Machado e foi conduzido por 
M. B. Costa. Chega, assim, a sua quarta vitória, todas em 1.400 metros em 
pista de areia, sendo duas no Cristal e duas na Gávea (uma em listed race).  
 
Hi-Five é negociado e Hecho A La Mano segue campanha na Gávea 
 



O alazão HI-Five foi adquirido no leilão de animais em treinamento realizado na 
semana passada no Rio de Janeiro e agora defenderá os interesses do Stud 
Benvenuto. Hecho a La Mano, por sua vez, segue nas cocheiras de Leopoldo 
Cury defendendo os interesses do Stud Casablanca (lance não atingiu o 
mínimo fixado) e será preparado para reaparecer ainda no mês de fevereiro na 
turma de 5 anos até uma vitória. 
   
Conheça o plantel do Haras Capela de Santana e as coberturas utilizadas 
em 2013 
 

REPRODUTORA GARANHÃO  

Yes Grêmio (Exile King) # Crimson Tide 

Brisa (Fast Gold) # Public Purse 

VitóriaSagrada (Vício Sagrado) # Spring Halo 

Flying Bullet (Magical Mille) # Mensageiro Alado 

Flecha Azurra (Cinfidential Talk) Silent Time 

Huellas de Arena (Arambaré) # Christines Outlaw 

Fujyiama Lady (Roi Normand) Poker Face 

Nhaçanã (Clackson) # Public Purse 

Tropical Mountain (Yagli) # Public Purse 

Preciosidad (Crimson Tide) Mellon Martini 

Fantasma (Notation) # Poetisch 

Grécia Azul (Public Purse) Poetisch 

Horcrux (Public Purse) Poetisch 

Honfleur (Ibero) # Silent Time 

Oprah (Jules) # Nedawi 

Ki Mensageira (M. Alado) # Poetisch 

Doida Stella (Pátio de Naranjos) # Guerreiro King 

So Fever (Exile King) # Mellon Martini 

Gata Pelosa (Mensageiro Alado) # Vazia 

 
# ganhadora clássica e produtora de ganhador clássico 
# ganhadora clássica 
# produtora de ganhador clássico 
# clássica por campanha ou produção 
 
Contagem Regressiva 
 

Casablanca & Cia a 2 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 3 vitórias da de nº 400 
 
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 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 
 
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 (cavalo atrasado). Em suas 
três últimas exibições foi terceiro em duas e quarto na última. Alojado com Leo 
Cury – R$ 6.000,00.  
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 370 
Vitórias Clássicas – 98 (26,49%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 95 
 

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

 
12 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 



 
 
 
 


