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2.100 metros e Force to Force entre Tokay e a vitória clássica número 100 
 
Hermes Martins 

 
Tokay corre pela vitória de número 100 



 

A grande atração da próxima corrida no Cristal (06 de março – quinta-feira) é o 
Clássico Estensoro, na distância de 2.100 metros. O invicto no Cristal e bi-
recordista Tokay (Stud Casablanca e Caio Zogbi Vitória), especialista na milha, 
corre pela primeira vez acima da distância de sua preferência. Além do 
aumento de 500 metros terá pela frente o multiclássico e melhor fundista do 
Cristal nas últimas duas temporadas Force to Force. No pequeno e qualificado 
campo também está Joint Chief, melhor corredor do interior do estado, e que já 
venceu três provas clássicas no Cristal, inclusive nos 2.100 metros. Ganhador 
do Clássico Nestor de Magalhães no Festival do Bento Gonçalves, Escrow 
poderá agradecer o ritmo da prova e conferir no final (vem de secundar Tokay 
na milha e Force to Force na distância do Clássico Estensoro). Uncle Nell 
completa o campo da prova. 
 
É grande a expectativa para se conferir o comportamento de Tokay na 
distância. Caso supere esta adversidade e os qualificados adversários 
conquistará a vitória clássica de número 100 para o Stud Casablanca & Cia. 
 
 
Impossible vence no Cristal e seguirá campanha na Gávea 
 
Aproveitando a pista encharcada a 4 anos Impossible obteve a sua terceira 
vitória no Cristal e seguirá campanha com Leo Cury na Gávea, tendo direito ao 
páreo de perdedoras. A filha de Mensageiro Alado e So Fever, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, superou Eleita 
do Sinvas na distância de 1.200 metros sendo apresentada em excelentes 
condições por Hermínio Machado. M. B. Costa foi o seu jóquei. Além das 
vitórias, Imposible obteve várias colocações clássicas, dentre elas, 2º Cl. 
Domingos da Costa Lino, 3º GP Taça de Cristal (L), 4º GP Copa ABCPCC 
(G3). 
 
Viento Del Sur reforça o time do Casablanca & Cia 
 



 
Viento Del Sur seguirá campanha na Gávea em busca do bi no Delegações Turfísticas 

 

Flávio Obino Filho e Ricardo Felizzola adquiriram o 5 anos Viento Del Sur 
(Northern Afleet e Bike, por Trempolino, de criação do Haras Santa Maria de 
Araras), que defenderá as cores do Stud Imortal Tricolor. Ganhador de 6 
provas na Gávea, sendo 3 na esfera clássica (Timão, Much Better e 
Delegações Turfísticas), será mantido no Rio de Janeiro aos cuidados de M. R. 
Lopes, para tentar o bi-campeonato nas listed races programadas para 2.100 
metros na pista de areia nos meses de maio e junho (Clássicos Much Better e 
Delegações Turfísticas). Depois seguirá campanha no Cristal. 
 
Impostora e Hi-Five correm sexta-feira na Gávea pela vitória 400 
 
Faltando duas vitórias para a de número 400 dos cavalos de criação do Haras 
Capela de Santana a torcida na próxima semana fica concentrada na reunião 
de sexta-feira na Gávea (7 de março). Impostora (Dubai Dust) tenta a sua 
primeira vitória na Gávea (possui duas no Cristal) e Hi-Five (Dubai Dust), em 
nova morada, busca sua sexta vitória. 
 
 
Contagem Regressiva 
 

Casablanca & Cia a 1 triunfo clássico da vitória nº 100 
Capela de Santana a 2 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. Deverá ser inscrito na semana do dia 14 de março. Alojado com Leo 
Cury – R$ 6.000,00.  
 
Imposible (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. Venceu em sua última apresentação e segue esta semana para a 
Gávea onde ficará alojada com Leo Cury – R$ 9.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 372 
Vitórias Clássicas – 99 (26,61%) 

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 – 398 

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 
 
 
 
 
 
 


