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Mucho Fon, campeão do GP Presidente da República, reaparece em prova 
clássica 
 



 
Mucho Fon, M. B. Costa e H. P. Machado, equipe campeã do Presidente da República, 
enfrentam novo desafio  
 
A atração principal da reunião turfística do JCRGS da próxima quinta feira é o 
Clássico Tribunal de Justiça do Estado, em 1.600 metros, reunindo produtos de 
três anos e mais idade. A prova é bastante equilibrada com leve destaque para 
Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) que vem de vencer o 
GP Presidente da República na mesma distância do clássico de hoje. É sempre 
bom lembrar que Mucho Fon atuou em duas oportunidades na pista externa do 
Cristal vencendo os dois compromissos, tendo inclusive estabelecido o recorde 



dos 1.600 metros. Está bem preparado por Hermínio Machado e será 
conduzido por seu jóquei habitual M. B. Souza. O ritmo da prova pode auxiliar o 
campeão do Presidente da República, pois Qua Qua Qua, Rei do Sul e o 
companheiro de Mucho Fon, Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por Jules, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
devem imprimir um train violento na primeira metade do clássico. O principal 
adversário de Mucho Fon parece ser Le Loup Mechant, invicto no Cristal, que 
agora sem vantagem no peso faz a sua prova de fogo. Os categorizados Best 
Magic (vencedor do Presidente da República em 2014) e Qua Qua Qua 
(ganhador de G2 e bi vice-campeão do Presidente da República paulista) 
também alinham com muitas chances. Completam o campo da prova Ornellaia 
e Joe Andretti, este último também em evolução. 
 
O Clássico Tribunal de Justiça do Estado foi ganho duas vezes pelo Stud 
Casablanca e Cia. Com Conde Vic em 2011 e com Argus em 1979. 
 
Lô de Lorenzo vence prova especial e mira a programação clássica 
 

 
Lô de Lorenzo vence pesos especiais 
 
Enfrentando os bons velocistas do meio, o quatro anos Lô de Lorenzo (Nedawi 
e Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca), venceu bonita prova de pesos especiais. Desde os 
primeiros metros optou por perseguir o vencedor do GP ABCPCC (velocidade 
do Bento 2015) Tenossuh, dobrando seu principal adversário no início do 
linheiro final e tendo forças para sustentar a estocada final de Sargento Mor. 



Esta foi a terceira vitória de Lô de Lorenzo no Cristal que agora mira as provas 
clássicas, não estando descartada a sua ida para a Gávea com vistas aos 
páreos em pista de grama. Preparado por Hermínio Machado foi conduzido por 
M. B. Souza, marcando o bom tempo de 1m13s6/10 para os 1.200 metros em 
pista de areia. Assista ao replay da prova https://youtu.be/wfB4Fgm2iCU 
 
Madiba Sim vence a primeira na Gávea 
 

 
Madiba Sim venceu na Gávea 
 
A três anos Madiba Sim, uma filha de Good Reward e Fujiyama Lady, por Roi 
Normand, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca, teve seu início de preparação no Cristal sem animar nos 
treinamentos em pista de areia. O diagnóstico é de que não teria qualidade 
para estrear em Porto Alegre. Por se tratar de uma irmã materna da égua Jump 
Lady, fundista em pista de grama e multivencedora clássica em Cidade Jardim, 
os responsáveis pelo Stud Casablanca optaram por tentar a grama na Gávea – 
como faz falta a pista de grama no Cristal. A “aventura” deu certo e Madiba 
Sim, muito bem preparada por M. R. Lopes, obteve a sua primeira vitória na 
relva da Gávea. Nota 10 para a condução de R. Salgado. A prova foi em 1.000 
metros (56s95) e é esperada melhora com o aumento da distância. Confira a 
vitória de Madiba Sim 
https://www.youtube.com/embed/Kh17VjasixM?autoplay=1&showinfo=0&contro
ls=1&output=embed&rel=0. 
 
 
Depends On Me reforça plantel do Stud Casablanca 
 

https://youtu.be/wfB4Fgm2iCU
https://www.youtube.com/embed/Kh17VjasixM?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/Kh17VjasixM?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


 
Depends On Me vencendo o Clássico Ministro da Agricultura 
 
Já se encontra no Cristal aos cuidados do treinador Hermínio Machado a 4 
anos Depends On Me. A filha de Siphon e Neé por Jules, de criação do Haras 
Santa Rita da Serra, foi adquirida pela parceria Stud Casablanca e Caio Zogbi 
Vitória. Depends On Me foi a primeira líder de sua geração na Gávea tendo 
vencido o Clássico Ministro da Agricultura (L) e uma das etapas da Copa dos 
Leilões, obtendo cerca de R$ 70 mil em prêmios, sendo R$ 54 mil em primeiro 
lugar. A mãe de Depends On Me é irmã materna de Mahler que defendeu os 
interesses do Stud Casablanca no Cristal. A castanha será preparada para o 
calendário clássico de 2017. 
 
Stud Imortal Tricolor mudará a farda 
 



 
Mais uma estrela na farda do Stud Imortal Tricolor 
 
Os sócios Flávio Obino Filho e Ricardo Felizzola terão que providenciar uma 
alteração na farda do Stud Imortal Tricolor: azul, mangas pretas, cruz de santo 
andré branca com estrelas da cor prata que enaltecem as conquistas nacionais 
e internacionais do Grêmio Portoalegrense. Com o título da Copa do Brasil 
2016 (maior vencedor de Copas do país) mais uma estrela terá que ser 
providenciada. 
  
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 437 
Vitórias Clássicas – 118 (27,00%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 115 

122 
 

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

 
20 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 440 



Vitórias Clássicas - 45 
 

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, 1 no Cristal e 1 em Campos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


