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Um dos organizadores, Daniel Netto, ao lado de Jorge

Borboleta, de Juiz de Fora, MG

EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização: 27/05/2013 

1º Encontro de Veículos Antigos de Paraíba do Sul - RJ

Com muita “sombra e água fresca”!

Sucesso da primeira edição superou a expectativa até dos organizadores

Evento aconteceu no bem arborizado Parque das Águas Salutaris

A primeira edição de um encontro de veículos antigos é sempre uma grande incógnita. Quantas inscrições teremos? Será que esse local é o
mais adequado? Será que estamos fazendo uma boa divulgação? Como será a participação de antigomobilistas de outras cidades? Essas são
algumas das perguntas que os organizadores sempre se fazem!

Por outro lado, os antigomobilistas que se dispõem a ir, sempre têm aquela pontinha de dúvida — principalmente os que moram mais longe:
“Vai valer a pena fazer essa viagem?”. Eles já sabem pela prática que às vezes um evento precisa de algumas edições para ficar conhecido e
alcançar maior sucesso.

Aconteceu no último final de semana o 1º Encontro de Veículos Antigos de Paraíba do Sul,
cidade fluminense com cerca de 45 mil habitantes, localizada próxima à divisa entre o Rio de
Janeiro e Minas Gerais. Sem medo de exagerar, podemos afirmar que o evento superou as
mais otimistas expectativas, não apenas de expositores e do público visitante, mas também
da própria diretoria da recém fundada Associação de Veículos Antigos de Paraíba do Sul —
AVA-PS e dos demais envolvidos na empreitada.

A falta de experiência não impediu que os organizadores fizessem tudo certinho desde o
início. Para começar procuraram a Associação de Veículos Antigos de Juiz de Fora — que
anualmente realiza um grande encontro beneficente naquela cidade. Seu presidente, Jorge
“Borboleta” Levi, deu boas dicas e transmitiu sua experiência. Se tornou o “padrinho” do novo
clube e do evento. Outras parcerias também foram fundamentais. O Portal Maxicar, por
exemplo, teve o prazer de apoiar a festa, através de sua divulgação. 
Além disso, foi feito um grande trabalho de divulgação pela AVA-PS, através da visita a
outros eventos, que iam acontecendo nos meses anteriores.

O resultado foi a participação de mais de 300 veículos, vindos de um grande número de
municípios, principalmente através das caravanas de clubes, algumas com um número representativo de membros, caso do Nictheroy Clube
de Veículos Antigos, Clube de Antiguidades Mecânicas de Volta Redonda e Clube do Opala de Petrópolis. Mas outras cidades também
estavam muito bem representadas: Rio de Janeiro, Teresópolis, Duque de Caxias, Japeri, Três Rios, Barra Mansa, Vassouras, Mendes,
Engenheiro Paulo de Frontin, Valença, Sapucaia, Paty do Alferes e Miguel Pereira, todas do Rio de Janeiro; e ainda Juiz de Fora e Barbacena,
em Minas Gerais.
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Ao lado, a alegria dos membros

Nictheroy Clube de Véiculos

Antigos.

Abaixo,  alguns dos automóveis

do clube, que compareceu com
grande caravana

Obviamente que nem todos conseguiram receber os tradicionais kits de participação — composto de camiseta, certificado e troféu. Os 100
que foram confeccionados não deram nem para a saída e se esgotaram rapidamente. Mas ninguém se importou. Não faltou para ninguém a
calorosa recepção.

Em exposição, automóveis bastante representativos da indústria nacional, além de clássicos americanos e europeus de diversas épocas.
Começando pelos brasileiros, como não se admirar com os dois Aero Willys “Bolinha”, um preto e um branco, fabricados respectivamente em
1960 e 1961? O modelo é a primeira versão do Aero brasileiro, cujo projeto é o original inteiramente americano fabricado aqui até 1962,
quando deu lugar a um projeto inteiramente novo, da Willys Overland do Brasil.
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Acima, a dupla de Aeros "Bolinha".

Dificil dizer qual o mais bonito.

Ao lado o concorrente, Simca
Chambord 1964

Outro ícone brasileiro dos anos 1960, o Simca Chambord com seu motor Aquilon V8 concorria com próprio Aero no segmento de automóveis
médios e mais luxuosos. Desta mesma época, diversos Fuscas, DKW e Rural. Aliás, era grande o número de veículos 4X4, principalmente os
da linha Willys. Além das Rurais, Jeeps e pick-ups F75. Alguns desses veículos pertencem ao mais jovem membro da AVA-PS, José Guilherme
Martins de Castro, hoje com apenas 13 anos. Aos seis, ele fez com que seu pai desse início à coleção, com a compra de um Opala.

Apaixonado por carros antigos desde

muito pequeno, José Guilherme (C) foi

homenageado com o mais jovem

antigomobilista da AVA-PS. A seu lado,
os pais e membros do clube.

Abaixo, alguns dos vários utilitários da

Willys presentes ao evento.
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Antonio ao lado de seu Filho, Marcelo. Embora não pareça,

o Caravelle 1964 é conversível

Por falar em Opala, era realmente grande a quantidade desse modelo que arrebanha a cada dia mais fãs. E até entre esses fãs causou
estranheza o impecável exemplar SS de 4 cilindros fabricado em 1976 e que exibia abaixo da vigia traseira o grande letreiro com texto vazado
escrito “Opala”. Muitos se perguntavam: “Para quê colocar isso no carro?”. O que poucos sabem é que trata-se de um item original dos
primeiros exemplares da versão SS daquele ano. O detalhe foi logo abolido pela Chevrolet devido ao enorme número de críticas, e quem
adquiriu um exemplar com o aplique tratou logo de retirar. Resultado: hoje é um detalhe raríssimo, que só valoriza o carro que ainda o possui.

Um raro Opala SS com inscrição na traseira. Faixa foi questionada
pelos clientes na época

A "Família Galaxie" e seus cromados em profusão. Em primeiro plano um LTD, a seu lado
um Galaxie e um Landau

Karmann Ghia, Variant, Brasília (inclusive uma rara 4 portas), Santa Matilde, SP2, Gordini, Corcel, Galaxie, Itamarati, Dodge Charger,
Maverick, Puma, Passat, MP Lafer, Monza, Gol... brasileiros para todos os gostos.

Vamos abrir o parágrafo dos importadosfalando de um roadster francês
muitíssimo raro no Brasil. O magnífico Renault Caravelle 1964 foi adquirido
zero km pelo senhor Antonio Pinto de Souza quando ele ainda estava na
Faculdade. Ao longo de todos esses anos, o carro apenas teve a cor
alterada. Todo o restante permaneceu original. Com motor traseiro 1.1, foi
pena que não pudemos fotografar o carro sem a capota. Ele partiu da vizinha
Três Rios com a capota rígida, que requer um local para ser guardada se
retirada. Segundo Antonio, existem somente dois exemplares no Brasil.

Quem gosta dos clássicos Chevrolet dos anos 1950 e 60 não pode se
queixar de jeito nenhum. A começar pelos dois Bel Air fabricados em 1951 e
1956. De 1959, o Bel Air com sua extravagante traseira “asa de gaivota”. De
1963, um Impala jamais restaurado.

Mas dentre
os
Chevrolets,
o de história
mais curiosa
é o Sport
Coupe 1961
pertencente
ao
colecionador Júnior Pimentel, de Barbacena-MG. O automóvel havia
permanecido guardado em uma garagem de Belo Horizonte durante vários
anos, antes de ser comprado em julho do ano passado. Precisava de pintura
nova e uma revisão mecânica completa. Júnior não teve dúvida: com a de
Jésus — seu pai que é mecânico — e do sobrinho Eduardo Henrique, pôs
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Projeto em família: Júnior (d) restaurou seu Impala em casa, 

com a ajuda do pai e do sobrinho.

ele mesmo a mão na massa, fazendo tudo o que foi necessário para
recuperar o Impala na garagem de sua casa. Foram meses de trabalho, nos
finais de semana e até altas horas da noite.

Não podiam faltar os simpáticos e populares Fordinhos Modelo A fabricados
entre 1928 e 1931. O Lincoln Continental com seu motor V8 de 7 litros
causou admiração por suas avantajadas linhas típicas dos anos 1970. Mais
esportivos, o Oldsmobile F85 1968 e o Mustang Match 1 1973.

Da Europa, os “classudos” alemães da Mercedes-Benz e o revolucionário
francês Citröen DS 19, com sua suspensão pneumática.

Vários automóveis permaneceram em área coberta

Deixamos para falar no final sobre o ponto alto do evento: o local onde foi realizado e que foi decisivo para o sucesso alcançado. O Parque
das Águas Salutaris permaneceu abandonado e fechado ao publico durante anos. Chegou-se ao cúmulo de fazer ali uma criação clandestina
de vacas e porcos. No início de 2013 a prefeitura municipal deu início ao processo de recuperação de seus belos jardins, das fontes de água
mineral e do antigo galpão da companhia de águas Salutaris, marca famosa no passado.

E a prefeitura optou por fazer a reinauguração do Parque justamente durante o Encontro de Veículos Antigos. No sábado a tarde estiveram
presentes ao local o prefeito Márcio de Abreu Oliveira — o Marcinho, parte de seu secretariado e alguns vereadores. Durante a cerimônia foi
assinado o decreto de desapropriação da sede da Salutaris.

O prefeito de Paraíba do Sul reinaugurou o Parque das Águas Salutaris durante a realização do evento

Todos — antigomobilistas e público visitante que lotou o espaço principalmente no domingo — puderam usufruir literalmente de “sombra e
água fresca”, várias opções de alimentação boa e barata, banheiros limpos, área de lazer, espaço de folga para expor seu veículo,
estacionamento amplo para quem preferiu ir de automóvel moderno, feira de peças, artesanato e barracas beneficentes.

A exemplo de Araxá, Águas de Lindóia, Caxambu e Poços de Caldas, Paraíba do Sul tem o grande privilégio de ter à sua disposição um
maravilhoso parque para a realização de seus encontros de autos antigos. Ganham os antigomobilistas, ganha a população da cidade com a
presença dos turistas, ganha a prefeitura com a arrecadação de tributos e ganha a nova AVA-PS que tem nas mãos um evento com potencial
para se tornar um dos mais importantes do Rio de Janeiro.

Texto: Fernando Barenco 

Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco
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Comentários (35)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 95 semanas atrás

Evento maravilhoso, local altamente agradável, pessoas simpáticas, encontro com grandes amigos, parabéns aos
amigos de Paraíba do Sul pela organização do 1˚ Encontro de Veículos Antigos que realmente já nasceu Grande. 

Alexandre Thomaz 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos

1 resposta · ativo 95 semanas atrás

· 95 semanas atrás

Obrigado Alexandre pela Presença dos Amigos do Nictheroy!!! Foi muito Bom receber vocês aqui!!! um Forte Abraço

· 95 semanas atrás

Grandioso evento. Com certeza será um evento q ficara na agenda para os próximos anos poder prestigiar. O parque
é um local maravilhoso tanto como os amigos que fizemos lá. 
Parabéns a todos que participaram direta e indiretamente para o sucesso do evento. 

Júlio Vitorelli 
Clube de Autos Antigos de Congonhas - Caac

1 resposta · ativo 95 semanas atrás

· 95 semanas atrás

Olá Julio!!! Obrigado pela Presença!!! Com Certeza estarei com vocês aí em Congonhas dia 14!!! Um Forte Abraço

· 95 semanas atrás

Boa noite amigos,esse evento já tem calendário fixo ?

1 resposta · ativo 95 semanas atrás

· 95 semanas atrás

Olá Eduardo!!! Foi o 1º Encontro e ficamos muito feliz com o Resultado. Não esperávamos tantos Amigos!!! Com
Certeza no Ano que vem será na mesma época. Um Forte Abraço!!!

· 95 semanas atrás

Bacana ver um clube recem fundado fazer um evento tão significativo como este. 

24 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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Parabéns a toda a turma de Paraíba do Sul pelo belo trabalho que certamente terá continuidade por muitos anos. 
Um forte abraço a todos 
Augusto Mósca 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos

1 resposta · ativo 95 semanas atrás

· 95 semanas atrás

Oh Presidente!!! Obrigado pelo Elogio!!! Com certeza ano que vem teremos mais!!! O espaço do Nictheroy Clube já
está Reservado!!! Obrigado pela Ligação!!! Vocês são demais!!! Um Forte Abraço

· 95 semanas atrás

Parabenizamos a todos os organizadores pelo belo evento. O lugar escolhido é perfeito para esse tipo de encontro e
com certeza se tornará um dos grandes eventos do gênero do interior do Estado do Rio de Janeiro. 
Parabéns ao público que compareceu em massa para prestigiar os expositores. 
Ano que vem com certeza estaremos presentes. 

Amigos do MP Lafer

1 resposta · ativo 95 semanas atrás

· 95 semanas atrás

Francisco, Obrigado pela Presença dos Amigos do MP Lafer!!! Sem vocês o Nosso Evento não seria igual!!! Foi bom
ter vocês aqui!!! Ano que vem terá mais!!! Um Forte Abraço

· 95 semanas atrás

Obrigado pela Presença de Todos os Amigos Antigomobilistas aqui no Encontro!!! Fico Muito Feliz pelo Resultado do
Encontro, 314 Veículos Antigos!!! Ano que vem com certeza teremos novamente!!! Um Abração

· 95 semanas atrás

O CLUBE DO OPALA DE PETRÓPOLIS, parabéns a todos os organizadores do encontro! 
Muito feliz a escolha do local onde fora realizado o evento, agradecemos pela iniciativa e fazemos votos para que se
torne um evento de referencia no interior do estado do Rio de Janeiro. 
Agradecemos em especial a cada membro do COP pelo apoio ao encontro. até ano que vem!!!!!!!!!!!!!!!!

1 resposta · ativo 94 semanas atrás

· 94 semanas atrás

OHHH COP!!! OBRIGADO PELA PRESENÇA!!! MUITO FELIZ COM A PRESENÇA DOS VIZINHOS E QUE GOSTAM DE
OPALAS COMO EU!!! OBRIGADO!!! ESTOU DEVENDO UMA VISITA A VOCÊS!!! UM ABRAÇÃO

· 95 semanas atrás

A primeira sensação era de estar num evento já consagrado, tarimbado, tamanha organização. Foi incrivelmente
prazeroso participar deste evento e poder contribuir com um pedacinho da festa com nosso clube que é o CAAVR, de
Volta Redonda. 
O sucesso se deve a todos que com muito suor e determinação fizeram o evento acontecer, tanto os entes
municipais, quantos o organizadores. 
Parabéns a todos e com certeza nossa participação no próximo será muito maior. 
Sérgio Carraca ( Aero Willys 1960 bege)

1 resposta · ativo 94 semanas atrás

· 94 semanas atrás

O SERGIO, O SUCESSO É NOSSO!!! OBRIGADO PELA PRESENÇA!!! OBRIGADO POR NOS BRINDAR COM O SEU AERO
WILLYS ZERO KM!!! MUITO LINDO!!! UM ABRAÇÃO A TODOS DO CAAVR!!!

· 95 semanas atrás

Parabéns aos organizadores, evento de uma organização espetacular, ao amigo Daniel um muito obrigado pela
atenção, nos levou ao hotel, nos apresentou alguns pontos da cidade, é realmente de uma simpatia sem igual. 
Adorei o lugar, o evento, aos companheiros antigomobilistas, estava tudo muito bom, com certeza vou voltar nos
próximos. 
Um grande abraço a Fernando e Fátima Barenco, obrigado por compartilhar com todos o meu carinho pelo meu
Impala.

1 resposta · ativo 94 semanas atrás
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· 94 semanas atrás

OH JUNIOR!!! DA PRÓXIMA VEZ CHEGA MAIS CEDO, SOOOOO!!! VIM A 50KM/H NÃO DÁ...!!! KKKKK!!!! MUITO
OBRIGADO PELA SUA PRESENÇA, DO SEU PAI E SOBRINHO!!! FOI BOM TER VOCÊS AQUI!!! PREVÊ ESTAREI EM
BARBACENA!!! UM ABRAÇÃO!!!

· 95 semanas atrás

Espetacular !!!!! Show !!!! Daniel e toda sua equipe , vocês estão de PARABÉNS PELO SUCESSO !!! E parabenizar
também o poder público de Paraíba do Sul em reativar essa maravilha de parque e abrir as portas para um eventos
desses, não tinha como não certo !!!__Abraço.__Rodrigo Basílio __Leopoldina-MG

1 resposta · ativo 94 semanas atrás

· 94 semanas atrás

OHHH RODRIGO!!! SÓ FALTOU VOCÊ!!! RAPAZ E NÃO É QUE VOCÊ TEVE AÍ EM LEOPOLDINA COM UM IRMÃOZÃO
MEU, O FRANCISCO!!! EM UM CAMINHÃO!!! UM ABRAÇÃO!!!

· 95 semanas atrás

Quero parabenizar o MIMI o Daniel e toda sua equipe, por esta grande evento maravilhoso. 
JOEL VIEIRA AVA JF

1 resposta · ativo 94 semanas atrás

· 94 semanas atrás

OBRIGADO JOEL!!! EM JULHO ESTAREMOS JUNTOS AÍ NO AVA-JF!!! VOU VER SE VOU NA QUINTA PARA AJUDAR OS
PADRINHOS!!! UM ABRAÇÃO!!!

· 95 semanas atrás

Parabéns a AVA-PS pela organização do evento, ao nosso amigo e padrinho da AVA – PS Jorge Borboleta que mais
uma vez incentiva o antigomobilismo, como também ao Fernando do Maxicar pelo apoio e belíssima cobertura. Que
este evento se perpetue. 
Guilherme Ramos 
AGMH Antigomobilistas

1 resposta · ativo 94 semanas atrás

· 94 semanas atrás

OLÁ GUILHERME DO AGMH!!! OBRIGADO!!! NO PROXIMO TEM QUE TER A PRESENÇA DO AGMH!!! UM ABRAÇÃO!!

· 95 semanas atrás

Parabéns e felicidades, a AVA - Paraíba do Sul, pela realização deste grandioso evento, nós da SOCIEDADE DO
CARRO ANTIGO DE BARBACENA, fomos muito bem recebidos por toda equipe de organização, principalmente pelo mais
novo amigo, o Daniel. Local espetacular, grandes amigos, dia de sol e humildade, são a melhor receita para o sucesso
de qualquer coisa. Um grande e fortíssimo abraço do amigo. 
Claudio Mazzoni - SCAB

1 resposta · ativo 94 semanas atrás

· 94 semanas atrás

OHHHH MAZZZZZONI!!! OBRIGADO PELA PRESENÇA NA PRESSSSÃOOOOOOO!!! JÁ MARCOU A DATA DO ENCONTRO
DE BARBACENA??????????? ESTAREMOS JUNTOS!!! UM ABRAÇÃO!!!

· 95 semanas atrás

Belíssimo evento, parabéns a todos os organizadores, ao amigo Borboleta e ao Casal Maxicar, muitas felicidades ao
novo grupo, AVA-PS, com certeza no próximo ano marcaremos nossa presença. 

Elizete Martins - AFUVA-CF- (Fuscamania de Cabo Frio).

1 resposta · ativo 94 semanas atrás

· 94 semanas atrás

OBRIGADO ELIZETE!!! NO PROXIMO TEM QUE TER A PRESENÇA DO FUSCAMANIA DO PESSOAL QUE TEM AS
MELHORES PRAIAS DO MUNDO, NO QUINTAL DE CASA!!! UM ABRAÇÃO!!!
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· 95 semanas atrás

Parabens pelo 1º encontro anual AVA - PS, fikei satisfeito e surpreso pois tinha muitos carros da familia vw e de
maior proporção o fusca, fui com meu fuskinha 61, obrigado a todos clube Paraiba do Sul pelo evento e pela
organização. 

Eduardo Noronha, fundador do vw clube - volta redonda - rj.

1 resposta · ativo 94 semanas atrás

· 94 semanas atrás

OBRIGADO EDUARDO!!! SUA PRESENÇA FOI MUITO IMPORTANTE PARA O EVENTO!!! ANO QUE VEM TEM MAIS!!! UM
ABRAÇÃO!!!

· 94 semanas atrás

Fiquei orglhoso de saber que minha cidade tem pessoas que podem fazer a diferença e organizar uma festa dessa
grandiosidade. Parabens ao Mimi e a Selma que fizeram abrilhantar o nome de Paraiba do Sul. 
Vou mostrar aos meus amigos aqui de Vitória/ES que amam esses eventos. 

Parabens a todos os que participaram.

· 94 semanas atrás

OHHH JOSÉ RICARDO!!! OBRIGADO!!! OBRIGADO PELA PRESENÇA!!! JÁ CONVIDA OS AMIGOS DE VITÓRIA PARA O ANO
QUE VEM!!! UM ABRAÇÃO!!!

· 94 semanas atrás

Parabéns aos Membros da Ava PS, por tão belo evento, parabéns tambem a Fernando e Fátima por bela cobertura 

Grande Abraço 

Aval Associação de Veiculos Antigos de Leopldina

1 resposta · ativo 90 semanas atrás

· 90 semanas atrás

OBRIGADO AVAL... 
NA VERDADE, TIRAMOS VÁRIAS IDÉIAS DO ENCONTRO DE VOCÊS, EM SETEMBRO DE 2012. 

UM ABRAÇÃO!!!

· 93 semanas atrás

Evento maravilhoso! 
Cidade agradável, local adequado, público interessado e gentil, carros maravilhosos, organização extremamente
competente e preocupada em fazer o melhor para todos, ou seja, receita do sucesso. 
Parabéns a todos! 
Daniel e todos do AVA-PS, um grande abraço. 
Henrique Moraes e Waldir, Passat de Teresópolis.

1 resposta · ativo 90 semanas atrás

· 90 semanas atrás

OHHH HENRIQUE E WALDIR!!! 
OBRIGADO PELA PRESENÇA DE VOCÊS E TODA A FAMÍLIA!!! OBRIGADO POR NOS BRINDAR COM A PRESENÇA DO
PASSAT " ZERO 'Km"!!!!!!! AGORA QUERO CONHECER O PASSAT VERMELHO... 
UM ABRAÇÃO!!!
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