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• COBERTURA Ultima atualização:16/07/2012 

11º Encontro de Veículos Antigos de Campos dos Goytacazes - RJ

Testemunhas oculares da história

Campos reuniu clássicos fabricados entre as décadas de 1920 a 1990

Muita "água ja rolou" desde a fabricação deste Ford Modelo A 1929

Ok! Plageamos o slogan do célebre Repórter Esso para o título dessa reportagem. Mas foi a frase que
nos veio à cabeça enquanto conferíamos as fotos que tiramos durante os três dias da 11ª edição do
Encontro de Veículos Antigos de Campos dos Goytacazes-RJ, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de
julho.

Você já parou pensar quantos fatos históricos um automóvel como o Ford A 1929 da imagem principal
dessa matéria já presenciou ao longo dos mais de 80 anos de sua existência? “Nasceu” durante a
Grande Depressão americana. Cerca de uma década após veio a II Guerra Mundial. Depois Guerra da
Coréia, do Vietnã, corrida espacial, crise mundial do petróleo, Guerra Fria entre Estados Unidos e União
Soviética... No Brasil, a Era Vargas, os “50 anos em 5” de Juscelino, o Regime Militar, o Cruzado e
outros planos econômicos, a ascensão de Lula...
E isso só foi possível porque alguém se dispôs a conserva-lo ao longo de todo esse período. E, de uma
forma ou de outra, assim aconteceu com todos veículos em exposição no agradável jardim do Liceu das
Artes. Originais de fábrica ou restaurados, bastante antigos ou nem tanto, são testemunhas oculares de
suas épocas. Como dizem: “quem possui um automóvel antigo, possui um pedaço da história”. É a mais
pura verdade!
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Fabricio mantém impecáveis e originais seus automóveis dos anos 1980 e 90

Ai abre-se a discussão sobre a participação de automóveis mais modernos nesse tipo de evento. Caso
da coleção do jovem Fabrício Pessanha, que levou a exposição seis automóveis impecáveis e originais
fabricados entre meados dos anos 1980 e início dos 1990: Passat GTS Pointer 1986, Escort XR3 1988,
Gol Star 1.8 1989, Santana GLS 1990, Voyage Sport 1993 e Parati GLS 1994. Para os mais puristas,
eles não deveriam estar ali. Mas há de se levar em consideração que para que eles cheguem a ter a “vida
longa” do nosso Fordinho 1929, é necessário que alguém desde já os conserve, como Fabricio vem
fazendo de forma admirável. O tema é realmente polêmico!

Com todo merecimento, o Plymouth 1934 de César foi eleito o melhor do evento.
No detalhe a bela carroceria roadster com volante do lado direito e traseira em forma de embarcação

Voltando aos mais antigos, o colecionador César Emanuel Gomes Dias levou ao evento um modelo
raríssimo. O Plymouth Speester Runabolt 1934 é uma legítima “baratinha”, com parabrisa baixo e sem
capota de lona. O charme adicional fica por conta do volante do lado direito — apesar de ser um
automóvel americano — e a traseira em forma de barco. Merecidamente, recebeu o prêmio de “melhor do
evento”. Morador de Campos e apaixonado por automóveis dos anos 1940 e 50, César é empresário do
ramo de transportes e nas horas vagas restaura seus próprios automóveis. Apesar de autodidata, seus
amigos contam que ele opera verdadeiros milagres na hora de recuperar um clássico.
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Ao lado, Chevrolet 3100

1956, debutando em
eventos depois da

restauração.

Abaixo, Dodge WC,
Ford F100 e Chevrolet

Brasil

No quesito Pick-ups, Campos estava bastante rico e variado. A pick-up Chevrolet 3100 vermelha
fabricada em 1956 — modelo que no Brasil recebeu o curioso apelido de “Martha Rocha” em alusão à
famosa miss — estava estreando em eventos, após uma criteriosa restauração, que a deixou em estado
de nova. Nas mesmas condições de conservação, uma Dodge WC 1946. A Ford F3 1951 com carroceria
de madeira, parecia estar em fase final de restauração, já que lhe faltavam alguns detalhes. Fazendo
bonito entre as importadas, uma belíssima Chevrolet Brasil 1962 e uma Ford F100 bege de 1960.

Corvette Stingray 1972, Camaro Type LT 1974, Impala SS 1963, Chevrolet Fleetline 1947 e de Luxe com
carroceria Sedanet 1949 foram alguns dos outros norte-americanos em destaque.
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O Brasinca Uirapuru de Mônica e Manoel Paiva foi eleito o melhor nacional. 
Foram fabricadas poucas unidades desse superesportivo nacional

Como não poderia deixar de ser, o prêmio de “Melhor Nacional” foi para o Brasinca 4200 GT — ou
Uirapuru — pertencente ao casal Mônica e Manoel Paiva. Um dos mais raros e admirados foras-de-série
nacionais, ele possui chassi exclusivo e carroceria de aço — diferente da maioria dos esportivos da
época, que era de fibra de vidro — com o mesmo motor de 6 cilindros da pick-up Chevrolet Brasil,
equipado com três carburadores ingleses SU, o que amplia a potência para cerca de 160 cv. 
E outros brasileiros foram merecidamente premiados, entre eles: VW TL 1974 de Marcelo Braz e Brasília
1980 de Alexandre Thomaz — ambos na versão de quatro portas; Opala Coupe 1974 da rara e exótica
cor “Rosa Pantera”; Jeep CJ 1954.

Ao lado, o casal
Thomaz, de Niterói,

abraçam a Brasilia 4

portas 1980

Abaixo, Marcelo Braz
e seu TL —, que veio

rodando de
Cachoeiro do

Itapemirim-ES — e o
belo Opala rosa

pantera.

Quem chegou a Campos dos Goytacazes na sexta-feira, 13, foi recebido com um coquetel de boas
vindas oferecido pela organização no restaurado do Palace Hotel. A abertura oficial do evento aconteceu
às 3 da tarde de sábado, 14, com a presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Petróleo, Marcelo Neves Barreto e do presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, Henrique
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Thielmann. Fez parte da solenidade a apresentação da Banda Oficial da Polícia Militar.

Ao lado, a
apresentação da

Banda da Polícia Militar
durante a abertura

oficial 

Abaixo, momento do
coquetel e

homenagem do
Veteran Car Clube do

Rio de Janeiro ao Rio
Minas Clube de

Veículos Antigos. A
partir da esquerda,
Roberto Rusch —

presidente do VCC-RJ;
Fabiano Castro e

Ricardo Deslandes —
vice-presidente e

presidente do Rio
Minas Clube de

Veículos Antigos

O jantar de congraçamento teve início às 8 horas da noite, na casa noturna “Oba!”. O Rio Minas Clube —
organizador do evento — prestou algumas homenagens e foi também homenageado pelos presidentes
dos diversos clubes presentes, entre eles Veteran Car Clube de Juiz de Fora, Veteran Car Clube do Rio
de Janeiro, Volks Clube de Teresópolis e Nictheroy Clube de Veículos Antigos.

Cerca de 200 veículos fizeram parte da festa campista. Cada um com sua época, seu estilo, suas
características, seu estado de conservação. Mas todos com algo em comum: são testemunhas oculares
da história.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos Abertura Oficial

Coquetel Jantar Premiação

 

Automóveis Premiados - Importados
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NORIVAN 0
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Mônica Paiva 0

Fusca 1977

Mercedes Benz CE, 1978

Chevrolet De Luxe
Sedanet, 1947

João Alexandre e Ana Pickup Dodge WC, 1947

Marcio Balasteiro Pickup Chevrolet, 1956

Marcelo Berek Camaro, 1967

Omar Amaya Mercedes Benz CE, 1978

Luciano Nemer Mercedes Benz 220 S, 1962

Manoel David Chevrolet De Luxe Sedanet, 1947

Frederico Chevrolet Fleetline, 1947

Roberto Ruschi Chevrolet Corvette, 1972

Heitor neves Chevrolet Camaro Type LT, 1974

Melhor Nacional do Evento

Mônica Paiva Brasinca Uirapuru, 1966

Melhor do Evento

Emanuel César Plymouth Speedster Runabolt, 1934

Automóveis Premiados - Nacionais

Marcelo Braz TL 4 portas, 1974

André Araujo Opala Coupe, 1974

José Carlos Puma GTS, 1977

Marcos Rios F85 Jeep

Augusto Sanches Jeep, 1954

Alexandre Thomaz Brasília 4 portas, 1980

Sergio Castro Fusca 1300, 1977

Lauro Tesch Brasília 4 portas, 1979

 

 

Comentários (16)
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· 139 semanas atrás

Desta vez não foi possível ir. Mas, temos certeza de que foi tão bom quanto ao do ano
passado. Parabéns aos organizadores e a Fernando e Fátima pela cobertura. 
Plinio e Cida

· 139 semanas atrás

Que grande surpresa esse evento, veículos interessantíssimos, com variedade incrível!!!
Parabéns aos organizadores e participantes!!! A cobertura não ficou atrás, as fotos
estão muito boas! No próximo final de semana, é a vez da Posse, em Petrópolis-RJ,
estarei lá para ver de perto.

· 139 semanas atrás

Parabéns ao Rio Minas Clube de Veículos Antigos por este belíssimo encontro de
Campos - RJ e pela sensacional recepção aos visitantes. Parabéns Fernando e Fatima
pela excelente cobertura.

· 139 semanas atrás

QUE PENA NAO PUDE ESTA PRESENTE EM TÃO BELO EVENTO, MAS GOSTARIA DE
PARABENIZAR, AOS AMIGOS DO RIO MINAS, E AOS AMIGOS DO MAXICAR, 
UM GRANDE ABRAÇO A TODOS 

NORIVAN CAMPANA 
AVAL-LEOPOLDINA-MG

· 139 semanas atrás

7 pessoas curtiram isso.Curtir Compartilhar
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Parabéns aos amigos do Rio Minas pelo belo evento....................Parabéns pela
cobertura Fátima & Fernando.

· 139 semanas atrás

Muito boa a matéria, ótima e completa, parabéns mesmo, sou de Campos e expus um
dos esportivos da década de 90 também, o Escort xr3 1991 vermelho, que está ao lado
do de Fabrício, estão de parabéns mesmo, fico feliz de ter um encontro muito bem
organizado em minha cidade e dar tanta repercussão assim!!! Obrigado Maxicar!!!

· 139 semanas atrás

Parabéns aos amigos de Campos dos Goytacazes pelo belissimo e ecletico evento,
muito bonito ver carros mais antigos convivendo armonicamente com as "maquinas" das
decadas de 80 e 90, parabéns ao amigo Fabricio Pessanha por nos mostrar suas
maravilhas... Infelizmente não pude ir, mas curti o máximo que pude pelas belas fotos
dos amigos Fatima e Fernando! Que cobertura hem, Parabéns!!! Grande abraço e até a
próxima.

· 139 semanas atrás

Excelente festa em um ambiente descontraído e alegre. Parabéns ao Rio Minas, ao
Ricardo, ao Fabiano e a todos que participaram da bela organização do evento. 
Fátima e Fernando sempre clicando os melhores lances da festa. Parabéns pela
cobertura. 
um abraço a todos 
Augusto - Nictheroy Clube de Veiculos Antigos

· 139 semanas atrás

Parabéns ao Fabiano e toda equipe envolvida nesse evento, ao Rio Minas e a Prefeitura
de Campos, uma recepção maravilhosa um evento nota 10. Fernando e Fatima, linda a
cobertura, parabéns. 

Abraços a Todos 

Alexandre Thomaz 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos

· 139 semanas atrás

Gostaria de parabenizar os organizadores do evento , embora não pude estar presente
, mas aconpanhei pelas fotos e espero o ano seguinte participar , Gostaria tambem
comentar sobre os veiculos nacionais expostos ( como Gol , escort, santana, parati ...)
que são muito discriminados pela idade , digo isso pois possuo um gol GTI 1991 todo
original e sou barrado em muitos eventos em SP . no entanto achei de muito bacana
um evento como esse abrir espaço para os veiculos de um futuro proximo . 
um grande abraço a todos 

Renato Carneiro de Sousa

· 139 semanas atrás

Realmente estive lá e pude conferir o nível do evento. O Fabiano, Rio Minas, soube
como poucos recepcionar os convidados. Tudo muito bem programado e organizado.
Parabéns ao grupo pelo excelente evento. Quanto aos carros expostos, posso dizer que
sempre abrilhantam o local. O que seria dos carros da década de 50, 60, 70, se alguns
"loucos" não os conservassem? O Fabrício é um camarada amigo que tem esta linda
coleção e nos brindou neste evento. Acho que devemos ter a consciência do perfil de
cada evento. Eu mesmo tenho um golf gti 95, guardado sob capas, esperando os anos
passarem para colocá-lo em exposição. É uma tarefa muito árdua, pois manter o carro
em boas condições é dificílimo, pois ele anda muito pouco. Estes carros fizeram história
não só para o País, mas para algumas gerações. Um jovem com 20, 30 ou 40 anos
curtiu e se recorda destes carros. Por isto sou apaixonado pelo passat. Ano que vem o
meu passat GTS 83 estará com placa preta. 
Sou a favor da democratização controlada nos eventos. Acho que devemos ter
espaços para tudo que envolva o antigomobilismo, mas com certas preocupações, pois
não devemos desvirtuar a essência do antigomobilismo. Devemos nos preocupar com o
principal da festa, ou seja, o público. 
Parabéns ao Fernando e Fátima, pois o Maxicar é espetacular. A cobertura do evento
vejo que é muito trabalhosa, mas o resultado final é maravilhoso. Não passa em branco
aos olhos destes dois. 
Saudações a todos dos passats de Teresópolis.
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· 139 semanas atrás

Faz bem a alma curtir um evento como esse 11º Encontro de Campos, ser recebido por
todos especialmente o Fabiano com todo carinho, atenção e fidalguia. 
Parabens pela organização no todo (local do evento, coquetel e jantar e etc.) e a
graça do Senhor permitindo um tempo muito bom. 
Fernando e Fátima nas dando uma panoramica com suas fotos maravilhosas, e
cobertura excelente, quem não pode estar lá se sente presente com a mesma. 
Abraços, 
Paiva

· 139 semanas atrás

Quero agradecer a todos os meus amigos pelos de incentivo, isto demonstra a
satisfação pelo nosso trabalho e organização. Não esquecendo também de agradecer a
Prefeitura Municipal de Campos pelo total apoio. 

A Fátima e ao Fernando o meu muito obrigado pela brilhante cobertura, pelas belas
fotos, enfim por vocês terem nos presenteado com as matérias. Parabéns ao Maxicar. 

Fabiano Castro e Rogéria.

· 139 semanas atrás

Fátima e Fernando, parabéns pelos belos registros e pela cobertura. Fabiano parabéns
pelo empenho, organização e o sucesso do evento em mais este ano. Ricardo
Deslandes parabéns pela forma transparente e íntegra em presidir nosso Clube. Estamos
honrados em fazer parte desta "família"! 
Grande abraço a todos e até breve! 

Gissa Bifano e Fábio

· 139 semanas atrás

repito os parabens a todos e os elogios aos evento citados anteriormente . realmente a
forma acolhedora como todos fomos recebidos surpreendeu . concordo com o sr
henrique moraes , se nosso carro nao se encontra na definiçao proposta de antigo
vamo conserva lo se possivel conter a ansiedade de expo los em determinados eventos
que o tempo se encarregara do resto . os nacionais estarao cada vez mais mostrando
seu valor tambem . quantao ao maxicar tive a oportunidade de cumprimentar
pessoalmente o fernando que acabava de estacionar seu belo fusca branco q o
trouxera da tao longe petropolis . ( premio pro mais distante q foi rodando tambem eh
uma ideia incentivadora ein ) acrescento aqui q um evento desse ainda nos proporciona
outra grande satisafaçao q eh de pegar uma estrada ao volante dessas maquinas que
fica melhor em boas companhias como foi meu caso . abçs . andre.bastos 
abracos , andre.bastos

· 137 semanas atrás

Estive no 11° Encontro de Carros Antigos realizado na cidade vizinha de Campos dos
Goytacazes nos dias 13/07 a 15/07, como sou um dos admiradores desse tipo de
raridade, fiquei encantado de ver essas relíquias expostas no encontro. 
Uma amostra dessa grandeza não poderia ser feita só uma vez por ano, pois uma vez é
pouco para se deliciar dos lindos carros antigos. 
Parabéns ao Sr. Fabiano, quanto também aos demais organizadores pela preparação do
evento, pelo trabalho, organização e brilho. 

São João da Barra/RJ

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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