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Mucho Fon reaparece em clássico na distância de 1.380 metros 
 

 
Mucho Fon volta na redução da distância 



Um dos destaques da reunião turística programada para o próximo sábado 
pelo Jockey Club do Rio Grande do Sul é o Clássico Presidente Camilo 
Carvalho Coelho na distância de 1.380 metros. Estão inscritos os ganhadores 
das duas últimas edições do GP Presidente da República, Best Magic e Mucho 
Fon e o ganhador do Protetora do Turfe de 2015 Save The Tiger. Pela atuação 
que produziu no seu reaparecimento, quando venceu aos esbarros prova de 
pesos especiais, Best Magic é o destaque da prova. Mucho Fon (Bold Start e 
Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca) tem contra si a redução da distância (vem de 
atuar em 2.000 metros na segunda prova da tríplice coroa), mas com vantagem 
no peso deve ser respeitado. Hefestion que estreou com vitória no Cristal e 
depois venceu a milha do GP Princesa do Sul, e Cebolinha, vencedor do GP 
Cachoeira do Sul, aparecem depois. Completam o campo da prova Síndico, 
Certidão, Kempes, Estiloso, Avidaebela e Baita Alegria. 
 
Assista ao replay da vitória de Mucho Fon no GP Presidente da República (L) 
quando derrotou, entre outros, Best Magic https://youtu.be/XBsYEdvEDxo. 
 
Kastafiore é a representante do Stud Casablanca no Clássico Presidente 
Vicente Marques Santiago 
 

 
Kastafiore vem de fácil vitória e busca primeira vitória clássica 
 
Outra atração da reunião de sábado é o Clássico Presidente Vicente Marques 
Santiago, também na distância de 1.380 metros, mas para fêmeas. O páreo é 
em distância intermediária, mas reúne tanto velocistas que enfrentam distância 
maior do que as que correm normalmente, como fundistas na redução da 
distância em comparação as suas últimas as atuações. Mesmo com o aumento 
da distância, a boa forma de Just Havin'Fun, que vem de vitória clássica, a 
indica como o nome a ser batido. É muito forte a parelha número 1 formada por 
Savoir Vivre e Desejada Naka e se espera reabilitação da categorizada 
Pioneering Agian. Kastafiore (Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge, de 
criação do Haras Capela de Santana é propriedade do Stud Casablanca) vem 

https://youtu.be/XBsYEdvEDxo


de vencer com autoridade prova de pesos especiais e aparece como força 
intermediária, assim como Linda Ude e Zayana que correram a mesma prova. 
Outra que não pode ser esquecida é a valente Rainha da Lagoa vencedora da 
primeira prova da tríplice coroa. Completam o campo da prova Jazz Fantasy, 
Yanca, Entre Beijos e Exotic Beauty. 
 
Assista ao replay da última vitória de Kastafiore https://youtu.be/QaNA6Jao-7A 
 
Nadador Lô, em percurso infeliz, é derrotado no Clássico Leonel Faro 
 

 
Nadador Lô foi segundo em prova clássica 
 
Líder da nova geração e credenciado por três vitórias, sendo duas clássicas, 
nas suas três últimas atuações, Nadador Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por 
Exile King, de criação do Haras Capela de Santana é propriedade do Stud 
Casablanca) entrou em pista como o favorito dos apostadores no Clássico 
Presidente Leonel Faro. Dada a largada Barbo fez questão da ponta acossado 
por seu irmão paterno Desejado D'Anafer. Nadador Lô era mantido entre os 
últimos colocados. Na curva seguia a disputa entre os filhos de Desejado 
Thunder e Nadador Lô por fora de todos e dando vantagem ganhava posições, 
terminando o contorno da curva muito próximo dos ponteiros. Na entrada da 
reta o piloto de Desejado D'Anafer deu aula de direção livrando no lance três 
corpos sobre seus adversários. Nadador Lô fez uma curva quadrada e não 
encontrou passagem pela cerca externa, tendo que ser lançado pelo miolo da 
pista. Passou limpo para segundo lugar, mas não teve forças para avançar 
sobre o ponteiro que manteve pouco menos de dois corpos de vantagem no 
disco. Foi um percurso infeliz e para ser esquecido do jóquei de Nadador Lô. 
Ganache, mais uma vez produzindo boa corrida, foi o terceiro. Assista ao 
replay https://youtu.be/yHLsvcIM6Rk. 
 
Desejado D'Anafer e Nadador Lô têm novo encontro no final de maio por 
ocasião da disputa da segunda prova da tríplice coroa juvenil, o Clássico Eolo 
Antônio Arioli, quando Nadador Lô tentará se credenciar para a tão sonhada 
triple crown juvinille. 
 

https://youtu.be/QaNA6Jao-7A
https://youtu.be/yHLsvcIM6Rk


Nuraghi, Nemnem e King Vi nas provas comuns 
 
O Stud Casablanca terá três representantes da criação "Capela de Santana" 
em provas comuns na corrida do próximo sábado no Cristal. A parelha Nuraghi 
e Nemnem corre eliminatória da nova geração. Nuraghi correu abaixo do 
esperado na estréia e na semana passada derrubou seu jóquei no partidor. 
Nemnem venceu páreo fraco de escola. Estão em eliminatória bastante forte, 
mas não devem fazer feio. King Vi torce por uma raia encharcada, pois 
definitivamente não é o mesmo da Gávea na raia normal do Cristal. 
 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
        
Confira a classificação 
 
1903 49 
Turfeonline 49 
Alex 40 
Kacique 40 
Gordo 39 
Cervejeiro 35 
Conde Tokay 31 
Gremio Mania 31 
Petulante 31 
Xangri-Lá 31 
Hermano 30 
Suleyman 30 
Svogliato 30 
Batata 28 
Gain'n Bright 27 
Kojak 21 
Airton 13 
Nearco 5 
Lipp 4 
Série B 4 

 
        
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$ 3.000,00. 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$ 2.500,00. Peso em corrida: 
440 kg 
 

Faltam 2 para o recorde gaúcho de vitórias clássicas 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 444 

Vitórias Clássicas – 123 (27,70%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 120 

122 
  

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

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 446 

Vitórias Clássicas - 49 
  

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 
  
  
  
  



  

  

  

 

 

 


