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Os realizadores do evento: a partir da esquerda, Edson

Luiz e Elizete Martins (Fuscamania) e Geraldo de

Oliveira

• COBERTURA

1º Encontro de Veículos Antigos de São Pedro da Aldeia

Começando com o pé direito!

A presença de público foi expressiva

A praça da secular e pequenina Igreja dos Jesuítas, em São Pedro da Aldeia ganhou um colorido e uma
alegria diferentes, no último domingo, 2 de maio. Famílias, crianças, jovens, casais e também a turma da
“melhor idade” compareceram em grande número para ver de perto as máquinas do passado e prestigiar
esse novo encontro de automóveis antigos da Região dos Lagos, que em sua primeira edição não poderia
ter tido melhor resultado.

Foram cerca de 150 automóveis, vindos de cidades
vizinhas, como Araruama, Cabo Frio e Iguaba, e
também de municípios mais distantes como
Petrópolis, Macaé, Rio das Ostras, Campos,
Teresópolis, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Rio de
Janeiro.

Depois de praticamente uma semana inteira de
chuva no Estado, o sol voltou com força total na
véspera do evento, fazendo com que muitos
antigomobilistas aproveitassem o feriado do Dia do
Trabalhador (sábado), para lotar as pousadas da
cidade e curtir todas as belezas naturais que a
região tem a oferecer aos turistas, principalmente
as praias.

Idealizado por Geraldo de Oliveira e organizado pelo
Fusca Mania Clube, da vizinha Cabo Frio, o 1º
Encontro de Veículos Antigos de São Pedro da
Aldeia contou com parceria da Prefeitura Municipal,
além da adesão dos empresários locais que deram
um grande apoio para o êxito da festa.

No centro da
praça, diversas barracas onde era possível encontrar desde peças
para automóveis antigos até artesanato, passando por acessórios
automotivos, doces, bordados, bijuterias e alimentos (destaque para
os deliciosos bolinhos de bacalhau, que fizeram grande sucesso!).
Aos antigomobilistas inscritos foi oferecido um churrasco, preparado
por um legítimo gaúcho vestido a caráter. As inscrições foram
gratuitas, bastando ao expositor levar 2 quilos de alimentos não
perecíveis.

Como não poderia deixar de ser, os “fuscamaníacos” compareceram
em grande número, mostrando modelos do Besouro das mais
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Um autêntico gaúcho preparou o
churrasco

À esquerda, Clelson Marques (de chapéu) e sua família. À direita, Marcos

Canedo e sua filha

diversas épocas, alguns bastante raros e outros bem curiosos. Entre
os raros, destacamos o 1950 Split do Sr. Luiz Gonzaga, exemplar do
primeiro ano de venda do modelo no Brasil, época em que a própria
Volkswagen ainda não estava instalada aqui e o Fusca era importado
de forma independente pela Brasmotor (empresa que hoje detém as
marcas Brastemp e Cônsul). Outra preciosidade VW foi o alemão
Conversível fabricado em 1974 e que foi importado recentemente.

Luiz Gonzaga e seu 1950, o Fusca Limousine e o Fusca + Carreta de Paulo Mota

Entre os curiosos, o Fusca preto limousine, o conversível brasileiro encurtado com pintura artística no
capô e o sempre sensação Fusca 1970 + carreta, pertencente a Paulo Mota, de Araruama.

Ao lado da igreja, três incrementadas pick-ups ao melhor estilo hot rod fizeram com que as câmeras
digitais não parassem de trabalhar um minuto, todas em busca dos melhores ângulos e poses. Os mais
velhos certamente fizeram uma verdadeira viagem ao passado, apreciando os carros americanos que
antigamente povoavam nossas ruas como Ford A 1929, Chevrolet Bel Air 1953 e Impala 1964. Outro Ford
que se destacou, mas esse um legítimo europeu, foi o Zodiac 1963 de Augusto Mosca, morador de
Niterói. Falando em Europeus, o que dizer dos dois exemplares da tradicionalíssima marca Mercedes
Benz, ambas vindas de Búzios? A 220 S, fabricada em 1952, remete ao pós-guerra, quando a Alemanha
tentava se reerguer. Já a conversível SL 280 traz de volta os loucos anos 1970.

Três pick-ups americanas, Chevroler Bel Air e Ford A 1929

Entre os nacionais, alguns exemplares chamaram muito a nossa atenção: o Maverick 1977 LDO com
“toques esportivos”, pertence a Clelson Marques, de São Pedro da Aldeia. Muito orgulhoso de sua
máquina, ele nos falou da satisfação de guia-la tranqüilamente pelas estradas, recebendo o elogio e o
sorriso das pessoas, ao ver um veículo tão bem conservado.

Outro brasileiro que chamou a
atenção pelo estado de
conservação foi o Monza S/R
1986 de Marcos Canedo, do
Rio de Janeiro. Sua paixão pelo
esportivo é tanta, que ele
mandou fazer uma miniatura
artesanal toda em papel.
Trabalho perfeito!

Já o antigomobilista de Volta
Redonda, André Luiz
compareceu a bordo de uma

verdadeira “mosca branca de olhos azuis”, como costumam falar os mais aficionados por automóveis.
Também pudera! Seu Santa Matilde 4.1 fabricado em 1992 é um daqueles carros que se houve falar, mas
poucos têm a oportunidade de ver de perto. É que a partir de 1991 sua produção foi praticamente
encerrada, sendo fabricados apenas pouquíssimas unidades sob encomenda em 1992, 1995 e um único
em 1997. O coupê de André tem algumas diferenças em relação aos SM mais antigos, como o desenho
da grade dianteira e o formato da traseira.

O LTD da Coca-Cola, o raríssimo Santa Matilde de André e a turma animada do "Amigos do MP Lafer"

Ainda no rol dos automóveis curiosos está o Ford LTD 1974 de Claudio Leal. Ele ganhou o carro em uma
promoção da Coca-Cola realizada há cerca de 2 anos e que tinha como personagem o ex-jogador de
futebol "Biro-Biro". É um carro customizado pela famosa oficina Batistinha, de São Paulo.

O 1° Encontro de Veículos Antigos de São Pedro da Aldeia contou com a presença de
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O prefeito de São

Pedro da Aldeia,
Carlindo Filho

representantes de diversos clubes: Antigos do Rio, Auto Reliquias Clube de São
Gonçalo, Rio Minas Clube, AGMH Antigomobilistas, Maverick Clube do Rio de Janeiro,
Associação de Veículos Antigos de Itaboraí, Antigos de Itaipu, Búzios Clube de
Veículos Antigos, além dos Amigos do MP Lafer do Rio de Janeiro, que levaram 6
carros para o encontro. A festa contou ainda com a presença de representantes de
alguns motoclubes.

Em seu discurso, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlindo Filho, se mostrou muito
satisfeito com o resultado do evento e reafirmou seu compromisso de dar um apoio
ainda maior para a realização da segunda edição, que acontece no ano que vem.

Texto, fotos e vídeo: Equipe Portal Maxicar

 

 Automóveis  Momentos

COMENTÁRIOS PARA ESTA MATÉRIA

Data: 4/5/2010
Nome: CLAUDIO MAZZONI
Email: desktop@barbacena.com.br
Mensagem: Parabéns aos amigos do FUSCAMANIACOS DE CABO FRIO, e de São
Pedro, uma grande confraternização foi realizada, e com certeza vc FORNECERAM O
PALCO E FIZERAM A FESTA.
Abs CLAUDIO

Data: 4/5/2010
Nome: ROBSON LUIZ
Email: 
Mensagem: Parabens os organizadores, deveriam fazer sempre esse envento na
cidade que anda muito esquecida na regiao dos lagos.

Data: 4/5/2010
Nome: Gustavo
Email: 
Mensagem: Excelente o encontro ! Sem falar na simpatia do pessoal do Fuscamania
!
Abração dos Antigos de Itaipu.

Data: 4/5/2010
Nome: PAULO MOTA ( FUSCA+CARRETA)
Email: paulomota1214@hotmail.com
Mensagem: M A R A V I L H O S O 
Sao Pedro da Aldeia está de parabens pela parceria com o FUSCAMANIA, evento
lindissimo a qual só se via AMIGOS SE ABRAÇANDO E SORRIDENTES COM TANTOS
CARROS LINDISSIMOS E UM DIA MARAVILHOSO E TODOS QUE ALI SE ENCONTRAM
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ESTAVAM EM SANTA PAZ.

Data: 4/5/2010
Nome: Gustavo
Email: 
Mensagem: Quase esqueci.
O stand do Fuscamania contando a história do Fusca foi uma das melhores idéias que
já vi em encontros. Afinal, nem todo mundo que frequenta é especialista e história
preservada é história contada.
Abraços,

Data: 4/5/2010
Nome: Claudio Leal (Araruama
Email: lealvir@yahoo.com.br
Mensagem: Parabéns aos amigos organizadores do grande evento em São Pedro da
Aldeia,obrigado aos simpatizantes que compareceram,em especial ao Prefeito e
Empresários pelo apoio e aos que passaram o todo o dia CLIKANDO o GÁLAXIE LANDAU
da CocaCola de minha propriedade.Esperamos anciosos pelo ano que vem.GRANDE
ABRAÇOS A TODOS.....!

Data: 4/5/2010
Nome: Antonio Jose Borges
Email: antoniojoseborges@ig.com.br
Mensagem: Pena que não pude comparecer. Mas tenho certeza que foi muito bom
pela fotos e apoio do grupo de amigos do Fuscamania de Cabo Frio, essa turma é
D+++ Parabéns a todos pela bela organização.

Antonio Borges
Vice-Presidente 
Portal do Fusca de BH 

Data: 4/5/2010
Nome: fernando
Email: rezende.lf@bol.com.br
Mensagem: Parabéns pelo evento, de fato pelo que pude ver pelo site, deixou-me
triste por não poder ter visto essas maravilhas de perto. Mando o meu abraço em
especial para o Marcos proprietário do Monza s/r, estive um dia antes do evento em
seu Lava Jato, que por sinal é show de bola no encantado, o carro é de uma
perfeição na conservação e na originalidade. Um grande abraço a todos !!!!

Fernando (focus)

Data: 4/5/2010
Nome: Elizete Martins
Email: elizete_cf@hotmail.com
Mensagem: Valeu pessoal!!
Muito obrigada á todos que nos prestigiaram neste
dia maravilhoso, sol, churrasco, alegria, paz e antigomobilismo.
Obrigada ao Portal Maxicar pela honrosa presença no
Evento, e por esta matéria sensacional.
Um grande abraço e até setembro em Cabo Frio.
Elizete e Edson (Fuscamania)

Data: 5/5/2010
Nome: Juliano Dalla Rosa
Email: clubedofuscapocos@yahoo.com.br
Mensagem: Parabens pelo evento..
Excelente nivel..

Destaque para as familias presente ao evento.. muito bom

Abs

Juliano D. Rosa
Clube do Fusca de Pocos de Caldas - MG

Data: 5/5/2010
Nome: Francisco Paz - Amigos do MP Lafer - RJ
Email: flpaz@uol.com.br
Mensagem: Parabéns a todos que organizaram o encontro. Deu tudo certo a
começar pelo dia de sol maravilhoso. Os Amigos do MP Lafer, agradecemos a
receptividade e o carinho que nos foi dispensado pela organização do evento.
Parabéns ao Fuscamania pela iniciativa e já estamos nos preparando para o próximo
ano. Vamos levar mais MPs ao encontro. Parabéns também ao Portal Maxicar pela
cobertura do evento. A matéria ficou show.

Francisco Paz (Amigos do MP Lafer - RJ)
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Data: 5/5/2010
Nome: Edson Luiz
Email: elam1@uol.com.br
Mensagem: Faço valer as palavras da minha esposa Elizete, e muito mais, a todos os
amigos antigomobilistas presentes, e aos que não puderam participar da nossa festa
por algum motivo, o meu abraço, e que DEUS nos ilumine para que agente possa
levantar juntos esta bandeira. 
Ao casal Fernando e Fátima, os meus sinceros aplausos pela excelente cobertura.

"Fuscamania de Cabo Frio"
Edson Luiz 

Data: 5/5/2010
Nome: Vinicius (Fusca Ócre Marajó 1974)
Email: vinny_bello1988@hotmail.com
Mensagem: Muito bom o evento. Todos os organizadores estão de parabéns. Ano
passado participei do de Cabo Frio e esse ano no de São Pedro. Obrigado a todos.

Data: 5/5/2010
Nome: ROBERTO FRAZÃO
Email: roberto.frazao@ig.com.br
Mensagem: Alem do maravilhoso evento, figuei surpreso com a cidade que eu não
conhecia, é linda e aconchegante.
A todos organizadores, moradores e ao prefeito parabens!

FRAZÃO
AUTO RELIQUIAS CLUBE DE SÃO GONÇALO

Data: 5/5/2010
Nome: Armando Loureiro de Almeida
Email: alachevette73@ig.com.br
Mensagem: Parabéns à equipe que recebeu maravilhosamente todos os expositores,
especialmente ao Edson e Elizete. O encontro foi
maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de rever amigos e
todos se sentiram à vontade. Armando (AGMH Antigomobilistas).- 

Data: 6/5/2010
Nome: Marcos Canedo
Email: marquinho.carwash@gmail.com
Mensagem: Caros amigos

É sempre um prazer colocar o carro na estrada para participar de um evento, gostaria
de parabenizar a equipe e agradecer a oportunidade de participar do evento!
Parabéns também a excelente cobertura feita pelo Fernando e Fátima do Portal
Maxicar, que como sempre procuram elevar o setor antigomobilista!
Abraços

Data: 6/5/2010
Nome: Henrique Moraes
Email: lhsmoraes@ibest.com.br
Mensagem: Parabéns ao Fernando e a Fátima pela cobertura maravilhosa.
Aos organizadores e colaboradores deixo meu agradecimento e o incentivo de que foi
um encontro muito agradável. Como prometido anteriormente, saimos com os nossos
passats(GTS 83 E POINTER VERMELHO) da cidade de Teresópolis, num domingo lindo,
estrada perfeita, enfim, encaixe perfeito com o evento. Como sempre tenho dito em
meus comentários, a familia, a simplicidade, a vontade de fazer, sempre prevalecerão
sobre as vaidades. PERFEITO!!
O povo, o alvo da exposição, compareceu em peso, com muita simpatia, respeito,
educação e alegria. Nunca vi tirarem tantas fotos dos passats como desta vez. Com
muita satisfação e respeito, fomos requisitados para abrir os carros de várias formas,
inclusive o que ressalto: Crianças pediram para sentar no banco e fotografarem
"dirigindo". Este é o nosso intuito, a verdadeira razão de nos deslocarmos de tão
longe. LEVEMOS ADIANTE, EM OUTROS ENCONTROS ESTA ALEGRIA!
PARABÉNS SÃO PEDRO DA ALDEIA! PARABÉNS A TODOS!

Data: 6/5/2010
Nome: Margarete Cerqueira
Email: 
Mensagem: Parabéns Edson e Elizete pelo sucesso de mais um evento! 
Que Deus os abençoe e multiplique as possibilidades para que novos encontros
aconteçam! 
Grande abraço.

Data: 6/5/2010
Nome: Paulo Henrique Gomes Lima
Email: phtecsegjf@yahoo.com.br
Mensagem: parabens para o pessoal do fuscamania, não pude participar do evento,
mais aqui de juiz de fora torci para o sucesso de voces. espero que nos encontremos
nos proximos eventos, inclusive cabo frio.
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Data: 6/5/2010
Nome: Sâmia Cristina
Email: Samialinda28@hotmail.com
Mensagem: Quero parabenizar a tds do Fuscamania 
Pois foi um evento sensacional , familiar onde tds podiam passar seu domingo feliz
com sua famila , um evento de qualidade e dedicação 
Parabens mesmo a Elizete A promotora de Eventos voce foi espetacular como Primeiro
Evaspa foi muito bom , ja imagino o segundo como sera mais uma fez Parabens foi
Espetacular...

Data: 6/5/2010
Nome: ANA CRISTINA ROBLEDO
Email: ANA.BLEDO@HOTMAIL.COM
Mensagem: PARABÉNS A TODOS OS ORGANIZADORES E PARTICIPANTES DESTE
GRANDE EVENTO MARAVILHOSO....!!! ADOREI!!!

Data: 8/5/2010
Nome: Clelson / Clara
Email: clelsonmarques@yahoo.com.br
Mensagem: Oi Pessoal,
Ficamos muito felizes pela realização do 1 encontro de veiculos antigos em São Pedro
da aldeia que foi um sucesso.

Tivemos o total apoio da população regional, da Prefeitura, do Padre, dos
comerciantes, dos clubes e associações de véículos antigose.

Nossos agradecimentos a todos em especial ao Fernando e a Fátima pela cobertura
do evento.

Clelson / Clara
Maverick 1977 LDO (Maverick Club RJ)

Data: 8/5/2010
Nome: Leonardo OLIVEIRA
Email: oliveira9653@yahoo.com.br
Mensagem: PERFEITO PARA A FAMÍLIA!

Fiquei muito orgulhoso com o Evento! A Região dos Lagos sempre pediu um Encontro
de Veículos Antigos, e São Pedro da Aldeia fornece uma Paisagem que combina com
os antigomobilistas.
As fotos das miniatruras na mala do meu Fusquinha fizeram a minha família muito feliz.
PARABÉNS MAXICAR! PARABÉNS SÃO PEDRO DA ALDEIA!

Data: 10/5/2010
Nome: FERNANDO RAMALHO
Email: jferama@bol.com.br
Mensagem: ESTOU MUITO FELIZ POR TER PARTICIPADO DESTE EVENTO DA MELHOR
QUALIDADE, PARABENS AOS ORGANIZADORES, FOI UM DIA MARAVILHOSO, MUITO
TEMPO NÃO PASSAVA UM DIA TÃO TRANQUILO ASSIM E COM GENTE COM O SORRISO
ESTAMPADO NO ROSTO.

OBRIGADO

FERNANDO (RIO MINAS - MACAÉ)

Data: 10/5/2010
Nome: GLAUBEX
Email: glaubervcars@ig.com.br
Mensagem: Parabéns aos organizadores do evento,a cidade merece,sou de Niterói e
sempre frequentava os encontros la e no Rj.Agora resido aqui e gostei demais,tirei
apenas 323 fotos,muita gente no evento,varias familias,crianças,casais,um belo
domingo de sol com muitas Raridades!Obrigado á todos por acreditarem na cidade e
colocarem no calendario o Encontro aqui!!!

Data: 10/5/2010
Nome: Pierry de Salles Mello
Email: pierry.mello@gmail.com
Mensagem: Um dos melhores encontros que eu já fui na vida,parabéns equipe
FUSCAMANIA DE CABO FRIO!Em nome do Antigos do Rio agradeço a recepção de
vocês!Muito sucesso!

Data: 15/5/2010
Nome: geraldo de oliveira
Email: deoliveirageraldo@yahoo,com.br
Mensagem: meus sinceros agradecimentos a todos que compareceram ao evento em
são pedro da aldeia. fui feliz na escolha do fuscamania pra fazer a parceria. não
poderia deixar de citar auto reliquias de são gonçalo que foi parceito em 2001, 2002 e
2003 quando fiz os encontros no posto estrela do mar. graças a todos voçes pude
realizar meu sonho realizando o primeiro encontro em s.p.a. só preparamos o palco,
voces foram os verdadeiros artistas. parabens ao fernando e esposa pela exelente
cobertura. já estou trabalhando para o segundo encontro se DEUS quizer. e.t. os
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moradores da região dos lagos já estão cobrando o segundo encontro. um forte
abraço fraternal.

Data: 16/5/2010
Nome: VIRGILIO FELIX
Email: virgiliofilho.filho@bol.com.br
Mensagem: Olá gostaria de parabenizar pela festa, onde também participei com a
minha MOTO CB 400 ANO 84 PRETA, sendo a primeira vez em que participo, esperando
sempre está ajudando para outros eventos. Espero poder ser convidado para outros
eventos. deixando aqui meus cumprimentos a todos..um abraço.

Data: 17/5/2010
Nome: jorge borboleta
Email: 
Mensagem: parabens aos meus amigos do fuscamania e ao paulo mota pelo sucesso
do evento

Data: 20/5/2010
Nome: SYDNEY FERREIRA
Email: SYDNEYMERCEDES1973@HOTMAIL.COM
Mensagem: PARABENS PELO EVENTO. SYDNEY

Data: 26/5/2010
Nome: 
Email: 
Mensagem: 

Data: 7/6/2010
Nome: Lourenço Menezes
Email: 
Mensagem: Ano que vem não perco de jeito nenhum!!!

Data: 24/10/2010
Nome: eva fernandes
Email: eva.sgfernandes@hotmail.com
Mensagem: ola gostaria de parabenizar a onde participei do evento com o meu fusca
conversivel, adorei este evento, espero que tenha outro mais rapido, um forte abraço
a todos que faz parte desta equipe maravilhosa. ass. eva
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