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Mucho Fon alcança sua nona vitória clássica 
 
Site do JCRGS 

 
Mucho Fon vence pelo terceiro ano seguido prova clássica na última reunião do ano 
 
O cinco anos Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
encerrou com chave de ouro a temporada clássica de 2018 ao vencer o 
Clássico Tribunal de Justiça do Estado. O castanho chega a sua 12ª vitória, 
sendo a 9ª na esfera clássica, igualando-se a Nadador Lô como recordista de 
vitórias clássicas da coudelaria. Mucho Fon pelo terceiro ano consecutivo 
vence prova clássica na última semana de corridas do ano. Em 2016 triunfou 
no Clássico Natal e em 2017 e 2018 ganhou o Tribunal de Justiça, sempre na 
distância de 1.600 metros. 
 



Dada a largada Exponential fez questão da primeira colocação com Mucho Fon 
e Hotel Dorshester disputando a segunda posição, com Royal Class em quarto. 
Na altura dos 1.100 metros, convidado por L. Costa, Mucho Fon assumiu a 
primeira colocação seguido de perto por Hotel Dorshester. Na baliza dos 
oitocentos Mucho Fon despediu seu adversário e no final da curva tinha três 
corpos sobre Hubli e Royal Class que avançavam juntos. Em uma curva final 
não muito feliz Mucho Fon permitiu a aproximação dos seus dois principais 
adversários. Mantendo o ritmo na reta Mucho Fon cruzou o disco com meio 
corpo de vantagem sobre Hubli, com Royal Class próximo em terceiro. 
 
Hermínio Machado apresentou seu pupilo em excelente condições, registrando 
o tempo de 1m43s8/10 para a distância. 
 
Assista a vitória no replay https://youtu.be/p0_pla-zqqQ 
 
Esta foi a quarta vitória do Capela, Casablanca & Cia. neste clássico. Antes 
Argus (1979), Conde Vic (2011) e o próprio Mucho Fon (2017) haviam 
triunfado. 
 
Olho no Lô perde o segundo no último pulo em prova clássica  
 
Em destacada atuação o potro Olho No Lô (Tokay e Flecha Azurra, por 
Confidential Talk, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca) perdeu no detalhe a dupla no Clássico Presidente Antenor 
Granja Abreu em 1.600 metros, para potros de 3 anos. Participando ativamente 
de toda a prova que foi vencida com facilidade por Dessert, Olho no Lô foi 
ultrapassado apenas nos metros finais por Aragano. Ferro e Fogo foi o quarto, 
com Obinophone (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), em atuação apagada, 
no complemento do marcador. 
 
Confira o clássico no replay https://youtu.be/XqdhijVDp-8 
 
Odin deixa escapar nos metros finais nova vitória 
 
Em preparação para a tríplice coroa o três anos Odin (Tokay e Guria Mimada, 
por Romarin, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com o Stud VSB) perdeu no detalhe páreo para 
produtos de 3 anos até duas vitórias. Corrido no meio do pelotão, Odin foi 
acionado na curva por Claudinei Farias e nos cem metros finais ultrapassou o 
ganhador clássico Fogo Supremo que liderava a prova. Quando parecia o 
vencedor foi surpreendido pela atropelada da potranca Gulo Dice, o azar do 
páreo, que corrida na expectativa superou o filho de Tokay por meio corpo. 
 
Odin deverá ser inscrito para participar do Clássico Carlos Drug, em 1.600 
metros, no dia 18 de janeiro, último páreo preparatório para a tríplice coroa, 
prova em que também deverão ser inscritos seus companheiros de haras 
Obinophone e Olho no Lô.  
 
 

https://youtu.be/p0_pla-zqqQ
https://youtu.be/XqdhijVDp-8


 
Contagem regressiva para a vitória 500 do Casablanca & Cia. Faltam 5 
Contagem regressiva para a vitória 500 do Capela. Faltam 6 
 
Faltam 5 vitórias para o Casablanca e 6 para o Capela alcançarem a marca de 
500. 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 495 

Vitórias Clássicas – 141 (28,48%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 138 (record) 

  
Hexacampeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 

2002, 2006, 2017 e 2018) 
  

21 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 494 

Vitórias Clássicas - 67 
  
Tricampeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011, 2017 e 2018) 

Bicampeão 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, 2 no Cristal e 1 em Campos 

  
  
  
  
  

  

 


