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Mucho Fon não teve dificuldades para chegar ao seu sétimo êxito 
clássico 
 
Agência Preview 

 
 
Destaque da reunião da última quinta feira no Cristal, o Clássico Presidente 
Cláudio Luiz Sperb reuniu cinco produtos na distância de 1.600 metros. O 
castanho Mucho Fon, que desde novembro de 2016 é o melhor milheiro do 
estado, entrou na pista como favorito de devolução. Dada a largada, Baita 
Alegria assumiu o comando das ações e como de costume livrou boa distância 
sobre os demais competidores. Mucho Fon era o segundo a frente de None Of 
That, Jovem D’Alessandro e Thundering. Na altura dos 1.000 metros finais 
Mucho Fon ganhou rédeas e foi se aproximando do ponteiro. Na entrada da 
reta igualou a linha de Baita Alegria e sem ser exigido dominou a prova 
seguindo em ritmo de cânter para o disco. No espelho foram quatro corpos 
sobre Baita Alegria que livrou igual distância para Jovem D’Alessandro. 
Hermínio Machado e Marcelo Souza foram os responsáveis pela vitória de 
Mucho Fon. 
 
Bárbara Rodrigues – Turf On Line 



 
Mucho Fon vence pela nona vez, a sétima clássica 
 
O ganhador é um castanho de quatro anos, filho de Bold Start e Flying Bullet, 
por Magical Mille, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca) que chega a sua nona vitória, sendo a sétima da 
programação clássica. 
 
Bárbara Rodrigues – Turf On Line 



  
Marcelo Souza levou Mucho Fon a nova vitória clássica 
 
O Stud Casablanca & Cia. chega a quinta vitória no Clássico Cláudio Luiz 
Sperb. As vitórias foram obtidas por Tropical Mountain (2007), Conde Vic 
(2011), Tokay (2014), Viento del Sur (2015) e Mucho Fon (2018). 
 
Assista a vitória no replay https://youtu.be/uts8SiMxdPw  
 
Casablanca e Capela lideram estatísticas do Cristal 
 
Com a vitória de Mucho Fon o Stud Casblanca se isola na liderança da 
estatística de proprietários com 14 vitórias, seguido do Haras Maluga e do Stud 
F.B.L. Entre os criadores o Haras Capela de Santana divide a liderança com o 
Ponta Porã com 14 vitórias. As vitórias do Capela foram obtidas através de 14 
produtos, enquanto 30 egressos do Ponta Porã já correram na temporada.  
 
Depends On Me disputa pesos especiais no retão de 700 metros 
 
Além do Clássico Olintho Streb que é o destaque da programação da próxima 
quinta feira no Cristal, outra atração é a prova de pesos especiais para éguas 
de 3 anos e mais idade. Páreo bastante equilibrado em que todas as inscritas 
têm a sua parcela de chance. Hija del Sun busca reabilitação, mas terá em 
Depends On Me, pela primeira vez em 700 metros, uma inimiga de respeito. 
Ficha Certa, aliviada no peso, e Cuore di Ragazza também correm com muitas 
chances. Completam o campo da prova Spook, Filipines Girl, Receptive e Mais 
Bela Negra. 
 

https://youtu.be/uts8SiMxdPw


Assista ao último encontro entre Depends On Me e Hija Del Sun 
https://youtu.be/drp1AW9_oAI 
 
Outras inscrições em provas comuns no Cristal e Gávea 
 
Após fracassar em sua corrida de estreia na Gávea quando correu como franco 
favorito, Misterioso Lô, agora medicado com lasix, corre para vencer. Obinovi, 
da primeira fornada do garanhão Tokay, corre forte eliminatória para produtos 
de dois anos. Mister Vi e Néspera, que foi muito bem na sua corrida de estreia, 
são as outras atrações do Stud Casablanca na semana. 
 
Turfe gaúcho perde Paulo Roberto Silveira Martins 
 
 

 
Paulinho entre Flávio Obino Filho e Hermínio Machado em vitória do Stud Casablanca 
 
O turfe e a criação gaúchos estão de luto com o falecimento de Paulo Roberto 
Silveira Martins. Diretor do JCRGS em várias gestões e comissário de corridas 
em outras tantas, Paulinho foi proprietário e criador, frequentando as corridas 
de cavalos desde o Hipódromo dos Moinhos de Vento. 
 
Integrou a Coudelaria Pau Brasil TT (trago e turfe), juntamente com Beto 
Castilho, Deuclides Gudolle, Flávio Obino Filho, Macalão. Lourenço Orlandini, 
Delci Tavares e outros, sendo proprietário do craque Snow Scotch. Titular do 
Stud Viracopos (farda preto copos ouro), se arriscou na criação tendo como 
destaque Bien Helada (Estheta), ganhadora de sete corridas na Gávea. 
Paulinho gerenciou nos anos 80 e início dos 90 o Haras Capela de Santana e 
sempre esteve presente nas fotos dos cavalos do Stud Casablanca.  
 

https://youtu.be/drp1AW9_oAI


Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 468 

Vitórias Clássicas – 131 (27,99%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 129 (record) 

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

2002, 2006 e 2017) 
  

20 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 468 

Vitórias Clássicas - 58 
  

Bi Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011 e 2017) 
Bi Campeão da estatística de criadores da nova  

geração no Cristal (2011 e 2017) 
Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 

geração 2008 (2011) 
  

2 recordes na Gávea, 1 no Cristal e 1 em Campos 
  
  
  
  
  

  

 


