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Tokay, em ritmo de canter, vence o Clássico Cláudio Sperb 
 
Hermes Martins 

 
Tokay com M. B. Costa no terceiro andar 

 

O calor escaldante da última quinta-feira em Porto Alegre – 42º6 nos 
termômetros oficiais e mais de 50º na pista de areia do Cristal – levaram a 
equipe responsável por Tokay a afastar qualquer tentativa de bater o recorde 
dos 1.609 metros em pista de areia por ocasião da disputa do Clássico 
Presidente Cláudio Luiz Sperb. Mesmo amanssado desde a largada, Tokay 
assumiu a ponta da prova desde o larga e na altura dos 700 metros finais, a 
galope, já tinha dez corpos de vantagem sobre seus adversários. Na reta final 
não foi diferente. M. B. Costa não baixou o corpo e, em ritmo de treino, cruzou 
o disco com oito corpos sobre o fiel Escrow que formou a dupla. Feito o Carreto 
e Patagonie completaram o marcador premiado. O tempo foi de 1m41s30, 



compatível com  a corrida-treino do craque Tokay. Foi a quarta vitória do bi-
recordista Tokay em igual número de apresentações em Porto Alegre, sendo a 
terceira na esfera clássica. Tem outras quatro vitórias na Gávea sendo uma 
clássica. 
 
O ganhador é um filho de Wild Event e Pupille, por Roi Normand, criado no 
Haras Santa Maria de Araras e de propriedade do Stud Casablanca em 
parceria com Caio Zogbi Vitória 
 
Os interessados por Tokay pensam em levar o filho de Wild Event para a 
Gávea com vistas a disputa do GP Presidente da República (G1), prova que 
integra o Festival do GP Brasil, ou para participar do Clássico Breno Caldas (L) 
no mesmo certame. A vitória de Atuante (formou dupla para Tokay no GP 
Presidente da Republica do Cristal) esta semana em Cidade Jardim, 
derrotando os melhores arenáticos locais, serve como incentivo para enfrentar 
os melhores do país. Antes, contudo, o treinador Hermínio Machado fará um 
primeiro teste com o cavalo em distância mais alentada (nunca participou de 
provas acima da milha). No início de março Tokay será apresentado no 
Clássico Estensoro em 2.000 metros pista de areia (caso seja a nova pista do 
Cristal) ou 2.100 se for na antiga. 
  
O Stud Casablanca & Cia. venceu pela terceira vez o Clássico Presidente 
Cláudio Luiz Sperb. Antes havia ganho com Tropical Mountain (2007) e Conde 
Vic (2011). 
 
A vitória clássica de número 100 poderá vir no Clássico Estensoro 
 
Nas próximas três semanas o Stud Casablanca não possui cavalos em 
condições de participar das provas clássicas programadas para o Cristal (milha 
para éguas, a primeira prova da tríplice coroa dos três anos e os primeiros 
clássicos da geração de dois anos). Assim, a vitória de número 100 poderá vir 
por ocasião do Clássico Estensoro, que deverá contar com as participações de 
Tokay e Herói Fon 
 
Imposible é a única inscrição da semana 
 
A única inscrição para a corrida de quinta-feira no Cristal é a quatro anos 
Imposible. A filha de Mensageiro Alado e So Fever, de criação do Haras 
Capela de Santana, não é mais a mesma que disputou a liderança da geração, 
mas pegou páreo desfalcado e poderá obter a sua terceira vitória. Caso a 
disputa seja em pista encharcada, as chances de Imposible aumentam muito. 
O páreo será corrido em 1.200 metros em pista de areia. 
 
So Fever uma reprodutora 100% 
 



 
So Fever, quase aos vinte anos, em plena atividade 

 
So Fever nasceu em 1994 e descende de Exile King e Elle Sin, por Sin Olvido. 
Sua mãe, como So Fever, foi criada pelo Haras Capela de Santana e produziu 
a líder de geração no Cristal Yes Grêmio (irmã inteira de So Fever). Muito 
precoce, So Fever venceu em sua terceira exibição aos dois anos no Cristal, 
tendo formado dupla no primeiro clássico da geração em Porto Alegre (GP 
Oswaldo Aranha, na época listed race). Levada para a Gávea após a disputa 
do GP, venceu na virada dos dois para os três anos. Após o encerramento da 
campanha ingressou na reprodução e em 14 temporadas nunca falhou, 
estando prenhe pela décima quinta vez (Mellon Martini). Abaixo o stud record 
de So Fever: 
 



 
So Fever e Minha Madonna (Crimson Tide – 2013) 

 
2000 – Zetta Jones (Pátio de Naranjos) – ganhadora no Cristal 
2001 – Ana My Darling (Pátio de Naranjos) – 4 vitórias (2 Cristal e 2 Gávea), 
4º Clássico Fernando Jorge Schneider 
2002 – Bajo El Alma (Notation) – ganhador no Cristal 
2003 – CAIO DE NARANJOS (Pátio de Naranjos) – 11 vitórias (6 na Gávea e 5 
no Cristal), incluído o GP ABCPCC (L), Cl. Julio Capua (L), Cl. Paulo Rosa 
Waihrich e Cl. Pres. Indemburgo de Lima e Silva e mais treze colocações 
clássicas entre Gávea e Cristal. 
2004 – Don Flávio Terceiro (Pátio de Naranjos) – 6 vitórias (3 na Gávea e 3 
no Cristal), 2º Cl. Vicente Marques Santiago, 3º GP Estado do Rio Grande do 
Sul (L), 5º GP Copa Velocidade ABCPCC (G3), etc. 
2005 – Elle Sin Again (Bright Again) – acidentada em treinamento (morreu) 
2006 – Fever Again (Bright Again) – 7 vitórias (5 Cristal e 2 Tablada), 2º Cl. 
Eolo Antonio Arioli. 4º Cl. ABCPCC (L), GP Taça de Cristal (L) e 5º GP Copa 
Velocidade Potros (G3), etc. 
2007 – Gata Pelosa (Mensageiro Alado) – 3 vitórias Cristal, 2º GP Taça de 
Cristal (L), 5º GP Copa ABCPCC (G3), etc, reprodutora do HCS 
2008 – Hi-Five (Dubai Dust) – 5 vitórias (3 Cristal e 2 Gávea) 



2009 – Imposible (Mensageiro Alado) – 2 vitórias Cristal, 2º Cl. Domingos da 
Costa Lino, 3º GP Taça de Cristal (L), 4º GP Copa ABCPCC (G3), etc. 
2010 – Jim Fon (Crimson Tide) – em treinamento 
2011 – King Vi (Public Purse) – geração estreante 
2012 – La Pitufa (Crimson Tide) 
2013 – Minha Madonna (Crimson Tide) 
 
  
Contagem Regressiva 
 

Casablanca & Cia a 1 triunfo clássico 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 no Rio de Janeiro 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 - 371 
Vitórias Clássicas – 99 (26,68%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 96 



 
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 

 
 
 
 


