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Mucho Fon, com autoridade, vence o Clássico Camilo Coelho 
 

 
Mucho Fon acrescenta mais uma vitória clássica a seu cartel 
 
Sem dar susto em parte alguma do percurso, o castanho Mucho Fon venceu 
aos esbarros o Clássico Presidente Camilo Carvalho Coelho na distância de 
1.380 metros, uma das atrações da reunião do último sábado no Cristal. Dada 
a largada Cebolinha foi o mais ligeiro, sendo na sequencia ultrapassado por 
Avidaebela. Kempes, Hefestion e Mucho Fon (empurrando os adversários) 
corriam próximos nas demais posições. Na curva Mucho Fon, correndo fora 
das suas características, já buscava a primeira colocação acompanhado de 
Save The Tiger. Na entrada da reta Mucho Fon, exigido por Marcelo Souza, 
assumiu a dianteira e disparou para o disco sempre com três corpos de 
vantagem sobre seus adversários. Estiloso, vindo do fundo do lote, foi o 
segundo colocado, com Hefestion, Kempes e Síndico no complemento do 
marcador premiado. O tempo da prova foi de 1m26s5/10. Assista ao repaly do 
clássico https://youtu.be/qHfoFW-5RfA. 
 
 

https://youtu.be/qHfoFW-5RfA


 
Mucho Fon correu pela primeira vez de antolhos 
 
Hermínio Machado trouxe Mucho Fon em excelentes condições, lembrando 
que em seu último compromisso o três anos havia abordado a distância de 
2.000 metros. Os antolhos também foram uma novidade. 
 
Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) chega a sua quinta 
vitória, sendo a quarta na esfera clássica. Tem em seu cartel, além do Clássico 
Presidente Camilo Carvalho Coelho, o GP Presidente da República (L), o GP 
Breno Caldas (primeira prova da tríplice coroa) e o Clássico Natal. Mucho Fon 
deve reaparecer em junho no Clássico Prefeito Municipal. 
 
Flávio Obino Filho a uma vitória clássica do recorde de Breno Caldas 
 
Com o triunfo de Mucho Fon no último sábado, Flávio Obino Filho obteve a sua 
vitória clássica de número 121 no Hipódromo do Cristal o que lhe coloca a uma 
vitória do recorde histórico de Breno Caldas de 122 vitórias clássicas. A 
expectativa é que a mesma possa ser alcançada até o final da temporada, 
levando-se em conta que Nadador Lô deve participar de dois clássicos e 
Mucho Fon de um nos meses de maio e junho. 
 
Lô de Lorenzo participa de prova encorpada 
 
O Jockey Club do Rio Grande do Sul não organizou provas clássicas para as 
corridas desta sexta feira, sendo o destaque da programação o sexto páreo 
que reúne cavalos de bom nível técnico. Xaxa Glory retorna da Gávea onde 
obteve duas vitórias e é o nome a ser batido. Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, 
por Jules, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) larga pela baliza um e pode se aproveitar da vantagem do peso 
para fazer um laço a laço. Le Loup Mèchant e Jato do Amor também estão 
entre os mais cotados. Completam o campo da prova Gubbio, Haboo, Giacomo 
Casanova, Turupi, Cloudbuster e Rey Solitário.  
 
Outras inscrições são do dois anos Nuraghi que ainda não apresentou o que 
dele se espera, Killjoy e Misterioso Lô, que deve melhorar bastante. 



Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
        
Confira a classificação 
 
1903 57 
Turfeonline 57 
Alex 48 
Kacique 48 
Gordo 39 
Cervejeiro 35 
Conde Tokay 31 
Gremio Mania 31 
Petulante 31 
Xangri-Lá 31 
Hermano 30 
Suleyman 30 
Svogliato 30 
Kojak 29 
Batata 28 
Gain'n Bright 27 
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 



 

Falta 1 para o recorde gaúcho de vitórias clássicas 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 445 

Vitórias Clássicas – 124 (27,87%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 121 

122 
  

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

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 447 

Vitórias Clássicas - 50 
  

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 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


