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• COBERTURA Ultima atualização: 27/08/2012 

12º Encontro de Veículos Antigos do Volks Clube de Teresópolis – RJ

Para matar as saudades...

Evento serrano estreou seu novo local

O Bel Air 1956 foi uma das atrações do encontro anual na Serra Fluminense

Fluminenses, mineiros e capixabas apaixonados por carros antigos puderam neste fim de semana matar
as saudades do encontro anual do Volks Clube de Teresópolis, que não acontecia havia dois anos. Agora
de “casa nova” a 12ª edição do tradicional evento aconteceu na Praça Olímpica, na região central da
cidade serrana e agradou bastante os expositores.

Os fuscas foram muito bem representados, com exemplares de diversos anos

Como não poderia deixar de ser, a estrela principal da festa foi o Fusca e a sua “família” de derivados.
Nessa linha, foram premiados diversos exemplares. Caso do 1300 L 1979 Bege Jamaica, de Maxwell
Castro, que além de impecável, tem uma história daquelas: o carro foi comprado zero quilômetro por seu
sogro e permaneceu na família durante alguns anos, sendo então vendido. Maxwell reencontrou o carro
depois de vários anos e não teve dúvida em recompra-lo. Mas seu estado de conservação era péssimo.
Maxwell resolveu então adquirir outro 1300L do mesmo ano, da cor Amarelo Primavera para servir de
doador de peças. Mas o segundo carro estava em muito bom estado e ele acabou desistindo da idéia.
Resultado: o ex-carro de seu sogro foi restaurado de outra forma e hoje Maxwell é o feliz proprietário de
dois 1300L quase idênticos.
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Os dois 1300L 1980 de Maxwell são diferentes apenas na cor. Até o interior marrom é igual

Outros destaques da família VW foram os dois 1600 Zé do Caixão — um verde fabricado em 1969 e um
Branco Lótus de 1970; o Karmann Ghia 1966 com pintura saia e blusa amarela e preta de Roberto
Frazão e a Brasília 1980 marinho de José Augusto.

Ao longo de sua história, o Fusca emprestou sua mecânica a diversos automóveis fora-de-série
nacionais. E três desses “primos” dos Fusca presentes ao evento também foram contemplados com
troféus: os MP Lafers de Walter Inácio e de Orlando dos Santos e a Réplica de Porsche 356 de Sérgio
Canário. Fabricado pela Envemo nos anos 1980 e batizado pela fábrica de Super 90, está réplica é
considerada uma das melhores de todo o mundo, tendo sido aprovada pelos próprios diretores da
Porsche durante um evento na Alemanha na época de seu lançamento. O Super 90 é hoje muito
procurado e valorizado por colecionadores.

Ao lado,o casal
Sérgio e Doris

Canário ao lado do

Envemo Super 90:

entre as melhores

réplicas do Porsche

356 já fabricadas 

Abaixo, os VWs

1600, apelidados

de "Zé do Caixão" e

"Volks de 4 Portas".
Interessante o

detalhes dos faróis,

retangulares no

1969 e duplos

redondos no 1970

Mas é claro que não só de Volkswagens refrigerados a ar foi feito o 12º Encontro de Veículos Antigos do
Volks Clube de Teresópolis. Foi muito elogiada a alta qualidade tanto dos demais modelos nacionais,
quanto dos importados.

Rodando desde Vitória-ES, veio o Opala de Luxo de Fernando Menezes, presidente do Veteran Car
Clube daquela cidade. Já Ivo Moreira, do Rio de Janeiro, nos apresentou seu raro SS 1972, recém
restaurado. Também do Espírito Santo, mas dessa vez de Cachoeiro do Itapemirim (terra-natal de
Roberto Carlos), o casal Fernando Ayub e Sandra e o Corcel vermelho 1973. Comprado zero quilômetro
quando ainda nem eram casados, o Corcel os conduziu à lua de mel e logicamente é ainda hoje a paixão
do casal, que possui outros carros antigos. Quanta história o tem esse Ford!
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Acima, os casais Moreira e Ayub: em comum, o automóvel antigo como laço de união.

Abaixo os belos Passats de Waldir e Henrique, que aparecem no detalhe. Pai e filho dividem a mesma paixão

Muito bacana quando pai e filho dividem a mesma paixão. Caso de Henrique Moraes — o filho — e
Waldir — o pai. Sempre muito unidos, ao lado de toda a família, os teresopolitanos tiveram o privilégio de
ver seus dois Passats no rol dos melhores da festa: o azul, um GTS 1983 e o vermelho um GTS Pointer
1989 (aliás, entre os últimos exemplares fabricados). Lindos automóveis!

O Dart 1975 parece realmente um carro novo. Foi eleito o Melhor Nacional

Com máxima justiça, o Melhor Nacional foi o Dodge Dart de Luxo 1975 de Sérgio Castelo Branco. O
automóvel parece que acaba de sair da concessionária, de tão novinho. Sérgio nos contou que quando o
adquiriu, ele já estava em muito boas condições. No entanto, o carro passou por um caprichado
processo de restauração que durou quatro anos. O volante esportivo e o câmbio no assoalho são de
fábrica, comprovados por documentos. O único item personalizado é o escapamento duplo, estilo
Charger, que realmente deu um charme todo especial ao clássico.
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Cintra e seu Gordini duas portas: potência de sobra. No detalhe o emblema personalizado do capô

Na categoria “hots” o grande contemplado foi o ex-piloto e hoje restaurador/preparador Nelson Cintra.
Com motor AP 1.9 alimentado por um carburador Weber 40, caixa de Kombi com relação de SP2, chassi
tubular na dianteira e de VW na traseira e freios a disco nas quatro rodas, o Gordini 1964 atinge
facilmente os 180 kms/h. Nelson nos contou que o bólido foi salvo do ferro velho. Ganhou a carroceria
quando adquiriu alguns Gordinis no Sul do Brasil há alguns anos. Esteticamente, o Renault/Willys
também tem diversas diferenças: as quatro portas se transformaram em duas, só que maiores. Outro
detalhe interessante é a dupla extra de faróis. Os bancos são do Audi, o volante de um Fiat com
preparação Abarth, o teto solar herdado de um Jaguar... Tudo projetado e executado por Cintra em sua
oficina em Petrópolis-RJ, que no lugar do tradicional emblema do capô, colocou um “By Cintra – Rio”.
— Há peças de pelo menos uma dúzia de modelos nesse carro! — se diverte Cintra. 
O Gordini “brabo” foi premiado também no recente encontro de Hot Rods realizado em Águas de Lindóia.

Na categoria Importados, o eleito foi o Oldsmobile 4 Door Sedan Dynamic 1946 — modelo comumente
chamado no Brasil de Sedanete, por causa de sua traseira “fastback”. O belíssimo americano é o xodó
de Roberto Ruschi, presidente do Veteran Car Clube do Rio de Janeiro.

Acima, o
Oldsmobile
Dynamic de
Roberto Ruschi.

Ao lado os dois
Mercedes Benz, a
conversível e a
clássica

Entre os europeus premiados dois belíssimos exemplares da renomada marca Mercedes-Benz — para
os entusiastas, o melhor carro do mundo. O modelo esportivo a SL 280 de Orlando dos Santos (o
mesmo do MP Lafer citado lá em cima). Fabricado em 1982, o esportivo ficou famoso como o carro da
série americana de TV Casal 20, exibida durante vários anos no Brasil. O modelo clássico, a 280S 1971,
de Wilson Saraiva.
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Vasconcelos teve quatro de seus carros premiados. Em primeiro plano, o Austin MK2 1300 1968. Modelo

bastante raro

Mas em termos de premiação, não teve mesmo para ninguém: o colecionador de Teresópolis Antonio
Vasconcelos levou ao evento seis automóveis e saiu de lá com nada menos que quatro troféus: Jeep
militar Willys MB 1942; Ford A Tudor 1929, Ford A Phaeton 1929 e Austin MK 2 1300 1968. Somente
não foram premiados o Fusca 1962 e o Mercedes Benz 170S 1950. Mas também mereciam!
Vasconcelos nos explicou que procura restaurar seus automóveis o mais dentro possível do padrão
original possível e que roda normalmente com eles para evitar defeitos, já que carros pouco usados tem
maior tendência a falhas.
— Só não instalo nenhum tipo de acessório. Gosto dos carros como saíram de fábrica.

Em sentido horário: (1 e 2) - dois momentos da apresentação de dança. (3) -  em nome da FBVA, Wilson

Saraiva (d) homenageia Joel Seixas, presidente do Volks Clube de Teresópolis. (4) - Jantar de confraternização

O ponto alto da programação social foi o coquetel e jantar oferecido aos expositores e seus
acompanhantes nos salões do famoso Hotel Alpina. Ao som de música ao vivo, os convidados dançaram
e houve apresentações especiais de uma academia de dança local. Os representantes dos clubes
presentes, prestaram homenagens ao Volks Clube de Teresópolis: Veteran Car Clube de Juiz de Fora -
MG, Veteran Car Clube do Rio de Janeiro - RJ, Veteran Car Clube de Vitória – ES, Veteran Car Clube de
Cachoeiro do Itapemirim – ES, Associação de Carros Antigos de Nova Fribrugo – RJ, Rio Minas Clube de
Veículos Antigos – RJ, além da Federação Brasileira de Veículos Antigos.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco
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· 134 semanas atrás

Belo encontro. Pena que o preço cobrado de inscrição estava um pouco demais caro.

1 resposta · ativo 133 semanas atrás

· 133 semanas atrás

R$ 40,00 pratas... deixa de ser tio patinhas!!!

· 134 semanas atrás

Foi com muito orgulho que eu eminha esposa comparecemos ao evento e tivemos o
prazer de reencontrar com vcs Fernando e Fatima atenciosos , gentis e com a simpatia
de sempre e com uma ótima cobertura do evento . rever Elizio e Rosangela , Anibal e
Dione, para confraternizar e passar ótimos momentos , no que por si só já valeu a
ida.Bom encontro , boa organização , bom evento ou seja um fim de semana perfeito. 

Um grande abraço Eduardo e Barbara.

· 134 semanas atrás

Infelizmente não pude comparecer, mas a cobertura do Maxicar, como sempre, nos dá
boa ideia de como foi. Muitos carros bacanas num lindo final de semana. 

Conheci o Dodge Dart premiado no encontro da Posse, em julho passado, e sem dúvida
merece prêmio mesmo, parabéns a seu proprietário!

· 134 semanas atrás

O texto acima diz que a principal estrela da festa foi o Fusca e sua família. Acho que as
principais estrelas da festa são sempre o casal Fernando e Fátima Barenco, que
conseguem repassar para todo o Brasil os belos momentos vividos aí Teresópolis e em
tantos outros encontros por esse país. Parabéns ao Volks Clube de Teresópolis pelo
grande evento e à sempre brilhante cobertura do Maxicar . Um abraço a todos. Jorge
Filho. Belo Horizonte.

· 134 semanas atrás

Prezados Fernando e Fátima, 
Muito obrigado pelas palavras carinhosas e gentis. 
Tenho muito orgulho do pai que tenho e encontrei por intermédio dos carros antigos
uma maneira muito agradável de permanecer junto aos meus familiares. Esta é a minha
grande vaidade, ter uma família unida. 
Os passats são paixões que preservamos com dedicação e nostalgia. Quando entro
neste passat gts 83 vejo a figura honesta e firme do meu pai ao lado da minha doce
mãe, pois tiveram um exemplar quando eu ainda era criança. Por isto, como gozamos
de saúde, graças a Deus, vamos nos divertindo de forma saudável. 
O Fernando e a Fátima foram grandes amizades que adquirimos neste meio, pois formam
um casal simpático, educado e competente. Suas lentes conseguem captar muito além
dos brilhos cromados, captam o brilho dos olhos. 
Muito obrigado, 
sds. 
Henrique Moraes

· 134 semanas atrás

O Nictheroy Clube de Veículos Antigos parabeniza o VolksClube de Teresópolis por mas
esse brilhante encontro na serra, parabéns Joel e sua diretoria. 

A diretoria

· 134 semanas atrás

10 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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Mostrar junto aos seus comentários. Não mostrado publicamente. Se você tem um website, linke para

ele aqui.

Enviar Comentário

Lindo encontro na Serra. Parabéns ao VolksClube de Teresópolis. E falar o que da
cobertura do Portal Maxicar? Esse sim é a ELITE dos portais em cobertura de eventos
para antigomobilistas. 
Fátima e Fernando Barenco: simplicidade, elegância, simpatia, carinho, atenção e
competência. Resultado: queridos e admirados por todos nós. E sempre a melhor
terapia. Mais uma vez: VALEU!!!!

1 resposta · ativo 134 semanas atrás

· 134 semanas atrás

Esqueci de dizer que senti falta de não estar com vocês no jantar dançante. Adorei
todas as fotos (espetaculares, tipo filme slow motion, show!) e nossos parceiros,
Elísio e Rô, Aníbal e Dione, nossa (minha) nova dupla linda do "Kar amarelo", e, claro,
meu casal "20". Mias zilhões de bjssss.

· 134 semanas atrás

O Auto Relíquias parabeniza ao VolksClube pelo belo evento.Fátima e Fernando a
cobertura esta maravilhosa como sempre,um grande abraço ao Joel e sua diretoria.

· 134 semanas atrás

GOSTARIA DE PARABENIZAR O VOLKSCLUBE DE TERESÓPOLIS PELO ÓTIMO EVENTO. 

MANO JOEL, VOCÊ FOI INCANSÁVEL, PARABÉNS PELO ÓTIMO EVENTO E MARAVILHOSA
RECEPÇÃO NO JANTAR DANÇANTE. 

AO SITE MAXICAR- FERNANDO E FÁTIMA - PARABÉNS PELA ÓTIMA COBERTURA. 

ABRAÇOS 
AMAURY CARVALHO 
SÃO PEDRO DA ALDEIA

· 134 semanas atrás

Agradeço a todos os Antigomobilistas e participantes do 12º ENCONTRO DE VEÍCULOS
ANTIGOS DE TERESÓPOLIS por nos prestigiarem e pedimos desculpas por algumas
falhas. 
Ao casal Fernando e Fátima muito obrigado pela divulgação e belíssima cobertura. 
Abraços a todos 
Joel Seixas

· 133 semanas atrás

Prezado Fernando 
Obrigado pelas belas palavras, sobre o meu carro, foram mais de 4 anos de trabalho .
Aqui esta categoria de CARROS ESPECIAIS nao e bem reconhecida, so que estes carros
dao mais trabalho de fazer do que os originais, ja restaurei dezenas de carros originais
e esta foi a minha primeira que entrei nesta area.

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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