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Mucho Fon busca a segunda coroa neste final de semana 
 

 
Mucho Fon enfrenta Bagé In Concert e Joe Andretti em busca da segunda coroa 
 
O Jockey Club do Sul programou para o próximo sábado um meeting clássico 
com provas da tríplice coroa e do certame juvenil reservado para a nova 
geração. O principal destaque é o Grande Prêmio Coronel Caminha, em 2.000 
metros em pista de areia, reunindo produtos de três anos. É a segunda prova 
da tríplice coroa. 
 
Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) vencedor do GP Breno 
Caldas, entra na pista em busca da triple crown gaúcha. Especialista na milha, 
enfrenta pela primeira vez os 2.000 metros. Levando-se em conta a sua forma 
de atuar - corre descansado para uma atropelada final -, é provável a sua 
adaptação ao aumento da distância. Terá pela frente, mais uma vez, o 
ganhador do GP Bento Gonçalves Bagé in Concert, que conhece a distância é 
deve ser o favorito dos apostadores. Joe Andretti que produziu muito na 
primeira etapa é outro que entra em pista em condições de vencer. Completam 
o campo da prova For Them, Índio Choctaw, Energia Ink, Egocentric, Vangelis, 



Tolomeo e Empowered. M.B.Souza será novamente o jóquei de Mucho Fon 
que está muito bem preparado por Hermínio Machado. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu em quatro oportunidades o GP Coronel 
Caminha, sempre com cavalos criados pelo Haras Capela de Santana: Duque 
di Lorenzo (2008), Grecco Sim (2011), Heroi Fon (2012) e Kacique Fon (2015). 
 
Nadador Lô disputa primeira prova da tríplice coroa juvenil 
 
 

 
Líder da geração Nadador Lô enfrenta a primeira prova da tríplice coroa juvenil 
 
O líder da nova geração no Cristal Nadador Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, 
por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) coloca em disputa a sua liderança neste final de semana, por 
ocasião da realização do Clássico Paulo Rosa Waihrich, primeira prova da 
tríplice coroa de potros, na distância de 1.200 metros em pista de areia. Após a 
vitória no Clássico J. A. Flores da Cunha, quando superou Fato, o ganhador do 
GP Turfe Gaúcho, Nadador Lô aparece como favorito. Seus principais 
adversários são o invicto Desejado D'Anafer e Ganache que não cessa de 
progredir. Barbo ficou devendo em sua última apresentação e corre com 
chances. Completam o campo da prova Dolce D’Anafer, Don Paschoal, Tecno 
Forte, Best Top, Chamado do Samba, Anunnaki e King Celeste. 
 
O Stud Casblanca venceu este clássico em 2006 com Caio de Naranjos, 
também crioulo do Haras Capela de Santana. 
 
Jump Lady, filha de Fujyiama Lady, vence prova de grupo em Maroñas 
 



 
Jump Lady vence prova de grupo em Maroñas 
 
A castanha Jump Lady (Shirocco e Fujiyama Lady, por Roi Normand), 
ganhadora de duas provas black type em Cidade Jardim – GP José Paulino 
Nogueira (G3 – 2400 - grama) e Clássico Presidente Silvio Álvares Penteado (L 
– 1.800 – grama) - venceu sua primeira prova graduada no Uruguai, por 
ocasião da disputa do Clasico Los Haras (G3), em 2.000 metros pista de areia. 
 
Fujiyama Lady, mãe de Jump Lady, é uma irmã de Rizzolini (ganhador de 
Grupo 1) e descende de Key To The Edge, mãe do super craque Mensageiro 
Alado. Fujiyama Lady atualmente integra o plantel de reprodutoras do Haras 
Capela de Santana. Esta prenhe de Tokay com quem produziu Obinovi, 
produto da geração de 2015. 
 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
        
Confira a classificação 
 
1903 29 
Turfeonline 29 
Alex 24 
Kacique 24 
Gordo 20 
Cervejeiro 18 
Kojak 16 
Conde Tokay 16 
Gremio Mania 16 
Petulante 16 
Xangri-Lá 16 
Batata 15 
Hermano 15 
Suleyman 15 
Svogliato 15        



Gain'n Bright 14 
Airton 7 
Nearco 3 
Lipp 2 
Série B 2 

 
 
Éguas oferecidas para treinamento e reprodução 
 
Kruela Kruel – 5 anos, filha de Public Purse e Chelsea, por Hampstead, três 
vitórias (2 na Gávea e 1 no Cristal), 2º no Cl. José Herculano Machado 
(Criterium de Potrancas), 3º Cl. João Matas Soles (2ª prova da tríplice coroa 
juvenil) e 4º no Clássico Público Turfista (Seleção de Potrancas). Está em 
recuperação no haras de problemas físicos (não apresenta nenhuma fratura – 
radiografias à disposição). Poderá ser utilizada diretamente na reprodução 
(direito a uma cobertura do garanhão Tokay). É irmã materna dos 
semiclássicos Braga (Ski Champ), Kimorena (Ibero), Lady Corredora (Chico 
Corredor), Furacão Lô (Mensageiro Alado) e Innamorata Mia (Crimson Tide). 
Sua mãe, criada no Haras São José e Expedictus, descende de La Grisette (2ª 
mãe) assim como Thessalie, Etoile Blanc, Kraps, Danzette, Ohio e Parisienne. 
Valor: R$ 4.000,00. Peso em corrida: 440 kg 
 
La Maddalena – 4 anos, filha de Mensageiro Alado e Vitória Sagrada, por Vício 
Sagrado, ganhadora no Cristal. Sua mãe foi a primeira líder da sua geração no 
Cristal vencendo duas provas clássicas e exportada para o Uruguai foi líder 
estre as velocistas em Maroñas vencendo duas provas estrelares. Está em 
recuperação no haras e poderá ser utilizada diretamente na reprodução (direito 
a uma cobertura do garanhão Tokay). Valor: R$ 3.000,00. Peso em corrida: 
440 kg 
 

Faltam 3 para o recorde gaúcho de vitórias clássicas 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 442 

Vitórias Clássicas – 122 (27,60%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 119 

122 
  

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

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 444 



Vitórias Clássicas - 48 
  

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 
  
  
  
  
  

  

  

 


