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Mucho Fon busca nova vitória clássica e pode garantir recorde isolado 
 
 

 
Mucho Fon é destaque no Clássico Prefeito Municipal 
 
A atração da reunião do próximo dia 9 de junho no Cristal é o Clássico Prefeito 
Municipal na distância de 1.600 metros em pista de areia. O castanho 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 Clássico 
Presidente Camilo Carvalho Coelho (veja o replay https://youtu.be/qHfoFW-
5RfA), é um dos destaques da prova. Qua Qua Qua, multiganhador clássico no 
Cristal, Cidade Jardim e Gávea, retorna a Porto Alegre e é sempre um nome de 
respeito. Também do primeiro time é o estreante Double Up que estreia no 
Cristal credenciado por seis vitórias entre Gávea e Cidade Jardim e um terceiro 
lugar no GP Presidente da república (G1) no Rio de Janeiro. Blessed Of God, 
Heart Crafty, Hefestion, Robin Hood e Síndico completam o campo da prova. 
 
Mucho Fon tem cinco vitórias, sendo quatro na esfera clássica com destaque 
para o GP Presidente da República (L), a milha do Festival do GP Bento 
Gonçalves. 
 



Caso obtenha a vitória, Flávio Obino Filho se transformará no recordista isolado 
de vitórias clássicas no Cristal (hoje é recordista ao lado de Breno Caldas com 
122 vitórias clássicas). 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o GP Prefeito Municipal em três 
oportunidades: Guerreiro King (1999), Starburst (2003) e Karkaroff (2016). 
 
 
Nas provas comuns estréia de Nenhumdenós é destaque 
 
Nas provas comuns dos páreos desta sexta feira no Cristal uma das atrações é 
uma eliminatória para os produtos da nova geração em 1.300 metros. O 
destaque é Public Job que vem de um excelente terceiro lugar para Nadador 
Lô na segunda prova da tríplice coroa juvenil. Voltando para o páreo de 
perdedores é o grande favorito. Completam o campo da prova Onix Negro, 
Eagle, Publico Total, Jaguaraiva e Nenhumdenós. O páreo é bastante 
reforçado, mas se espera uma boa apresentação de estreia de Nenhumdenós 
(Silent Time e Flecha Azurra, por Confidential Talk, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca). King Vi é a outra inscrição do 
Casablanca no Cristal. 
 
Stud Casablanca apoia nova administração do Jockey de Pelotas 
 
O Stud Casablanca transferiu três de seus defensores que estavam no Cristal 
para o Hipódromo da Tablada apoiando o trabalho proposto pelo criador 
Eduardo Spanier Abreu que assumiu a presidência do clube. A valorização dos 
proprietários e profissionais do turfe é a palavra de ordem da nova 
administração. Já está aos cuidados do treinador Dalmácio Botelho o três anos 
inédito Mes Que Um Club. Está semana o treinador Getúlio Carvalho recebeu 
Mymomismyqueen e Nemnem que seguirão campanha em parceria com o 
trufman Aristeu Franzel Rodrigues. 
 
Estatísticas do Cristal na reta final 
 
Faltam apenas quatro reuniões para o encerramento da temporada 2016/2017 
no Cristal e as estatísticas de proprietários e criadores seguem em aberto. 
 
Entre os criadores, por vitória, o Maluga lidera com 15, seguido do Capela de 
Santana e do Santa Maria de Araras que dividem o segundo com 14, seguidos 
do Vale Verde (13) e de Homero Tarrago (12). Por prêmios o Araras lidera 
seguido de perto pelo Capela. 
 
O Capela de Santana lidera a estatística da nova geração com o Araras em 
segundo, seguidos pelo Ferragus e Ponta Porã. 
 
Entre os proprietários, por soma ganha, o Stud Casablanca lidera com Helio 
Frota em segundo. Por vitórias as colocações se invertem. 
 
 
Olympic Beijing é incorporada ao Capela e Isabeau repatriada 



 

 
Bi-campeã do GP Diana Olympic Beijing servirá no Haras Capela de Santana 
 
A tordilha Olympic Beijing (Redattore e Princesa Ridge, por Choctaw Ridge, de 
criação do Haras Regina) foi incorporada ao plantel do Haras Capela de 
Santana, em razão da suspensão das atividades do Haras Felix de Carvalho. 
Olympic Beijing reinou por duas temporadas entre as fêmeas no Cristal, tendo 
vencido 8 corridas, sendo 6 na esfera clássica, e por duas oportunidades o GP 
Diana (L). Seu primeiro produto, Chacabuco (Sanduka), também está alojado 
em Sentinela do Sul. Além de Olympic Beijing a reprodutora Isabeau (Crimson 
Tide e Oprah, por Jules, de criação do Haras Capela de Santana) também foi 
repatriada, retornando para os campos onde foi criada. Isabeau correu apenas 
em três oportunidades e foi 3ª no Clássico Primavera, no Cristal. 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
        
Confira a classificação 
 
1903 70 
Turfeonline 70 
Kacique 60 
Alex 59 
Gordo 52 
Cervejeiro 45 
Conde Tokay 43 
Gremio Mania 43 
Petulante 43 
Xangri-Lá 43 
Hermano 42 
Svogliato 42 
Suleyman 41        



Batata 37 
Gain'n Bright 36 
Kojak 31 
Airton 18 
Nearco 8 
Lipp 7 
Série B 8 
  

 

Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 446 

Vitórias Clássicas – 125 (28,03%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 122 (record) 

  
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 

2002 e 2006) 
  

20 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 449 

Vitórias Clássicas - 51 
  

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 
  
  
  
  
  

  

  

 



 

 


