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• COBERTURA Ultima atualização: 21/05/2012 

1º Raid da Mantiqueira, MG

Pelos caminhos do Circuito das Águas

Clássicos percorreram 190 quilômetros, com largada em São Lourenço

A prova contou com a participação de 28 automóveis, a maioria importados, como este Corvette 1975, o grande

vencedor

“Automóvel ‘nasceu’ para rodar. Seu ‘habitat natural’ são as ruas e estradas e não encapado e sobre
cavaletes dentro de uma garagem”. Defensoras dessa filosofia, 28 duplas de antigomobilistas
participaram no último final de semana — de 18 e 19 de maio — da primeira edição do Raid da
Mantiqueira, que aconteceu na belíssima região do Circuito das Águas de Minas Gerais,
estrategicamente localizada no meio do caminho entre as capitais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo, o que propiciou a participação de duplas dos três estados.

A movimentação teve início no final da tarde de sexta-feira, 18, com a chegada dos participantes ao Hotel
Serra Verde, no município de Pouso Alto. Em seguida foi feita a adesivagem dos automóveis
participantes, à base de água e detergente, para não prejudicar as impecáveis pinturas das
“preciosidades”. Mais tarde, durante um jantar no próprio hotel, foram repassadas todas informações aos
competidores, durante o “breafing”, que já aguardavam com ansiedade a realização da prova na manhã do
dia seguinte.
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A largada

A largada aconteceu pontualmente às 9h21 em frente ao famoso Parque das Águas de São Lourenço. O
intervalo entre a saída de cada concorrente foi de 1 minuto. A manhã estava linda e fria, com aquela
incrível atmosfera e luminosidade típicas do outono. Foram percorridos cerca de 190 quilômetros durante
a prova de regularidade dividida em quatro categorias: automóveis fabricados até 1955; de 1956 a 1970;
de 1971 a 1987; e “futuros clássicos” — para automóveis que não se enquadravam em nenhuma das
categorias anteriores e foram selecionados a critério da organização. Ao se inscrever, a dupla
participante poderia escolher a média de velocidade entre baixa ou alta.

A concentração

aconteceu em São
Lourenço (ao lado).

De lá, os

competidores
seguiram em
direção a Caxambu,

onde foi servido um
lanche (abaixo)

O primeiro destino foi o Parque das Águas da vizinha Caxambu (com uma rápida passada por Baependi),
onde foi servido um “breakfast”. Dali, os competidores seguiram para Lambari, distante cerca de 65
quilômetros, onde foi realizado o primeiro “prime” às margens do enorme Lago Guanabara. Em seguida,
foi servido um almoço no suntuoso Cassino do Lago que, segundo a história, funcionou apenas na noite
de sua inauguração — em 24 de abril de 1911 — tendo sido definitivamente fechado no dia seguinte por
questões políticas.
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Em Lambari os automóveis atrairam muitos moradores para o Cassino do Lago

Próxima parada: Carmo de Minas. Ali os automóveis estacionaram na praça central para a degustação
de café produzido na região. Por onde quer que tenha passado, o Raid da Mantiqueira foi recebido com
simpatia e também admiração e curiosidade pelos moradores da região. Afinal, não é todo dia que se
tem a oportunidade vêr nas ruas automóveis importados da estirpe dos Jaguares E-Type, MK 2 e XJ6; do
Corvette Stingray, do Porsche 911 Carrera; do conversível inglês MGA; do BMW 2002 Targa; e do
“classudo” La Salle Conversível 1939 — o mais antigo automóvel do evento. O evento contou também
com a participação de alguns clássicos nacionais: Dodge 1800, Karmann Ghia TC, Ford F100, Fusca,
Santa Matilde Coupê, além de um Puma “Tubarão” versão Rallye, com motor 2100 com cerca de 140 cv.

Na prova de slalom os competidores demostraram toda a sua habilidade ao volante. O mais rápido foi o
Camaro Type LT 1974, na foto abaixo, momentos após sua arrancada. Ao fundo outros competidores
aguardavam a sua vez
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Zig-zag

A ultima parte do raid foi justamente a mais emocionante. A prova de slalom aconteceu no final da tarde,
na rodovia MG 450, já no sentido de volta a São Lourenço. Num trecho da estrada fechado ao trânsito —
com o apoio do Corpo de Bombeiros para o caso de haver qualquer emergência — os competidores
largaram “com o pé embaixo” com intervalos de um minuto. Cada um teve que “zig-zaguear” no menor
tempo possível por uma série de cones colocados no centro da pista. A adrenalina foi às alturas! O
sucesso foi tanto, que foi dado um prêmio especial não previsto ao vencedor nesta categoria, Paulo
Monerat com o Camaro Type LT 1974.

Comunista

Os jornalistas Jason Vogel (e) e Flávio Gomes, respectivamente navegador e piloto do carro alemão oriental

A dupla de jornalistas especializados Flávio Gomes (piloto) e Jason Vogel (navegador) formaram a mais
inusitada equipe do raid. A bordo de um Trabant azul, carinhosamente apelidado de “Gerdolino”,
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Emilio Lousada, ao lado de sua esposa e
navegadora, comemora a vitoria de seu Corvette
1975

completaram todo o percurso sem qualquer problema, ficando em 10º lugar na classificação geral.
Fabricado na antiga Alemanha Oriental, os Trabants eram equipados com motores do 2 cilindros e
apenas 26 cv. De acordo com Gomes, o simpático carrinho venceu com desenvoltura os cerca de 300
quilômetros da viagem entre São Paulo e Pouso Alto.

Dupla de peso

Jan Balder e Miguel Crispim: juntos, de volta às pistas a bordo de um bólido histórico

Entre as duplas participantes, a mais ilustre foi sem dúvida a composta pelos amigos e ex-companheiros
de equipe Jan Balder (piloto) e Miguel Crispim (navegador). A simples presença de ambos já seria motivo
de orgulho em qualquer evento. Mas eles foram além: participaram a bordo do histórico GT Malzoni nº 7,
pilotado pelo próprio Balder e por Emerson Fittipaldi, nas Mil Milhas de 1966. O carro fazia parte da
Equipe Brasil, que participou da prova realizada em Interlagos, e que tinha como preparador de motores
Crispim. Foram ao todo 5 carros — três Malzonis e duas carreteras DKW — todos remanescentes da
Equipe DKW, que naquela ocasião já não participava mais das corridas.

DKW-VW

O Raid da Mantiqueira teve ainda a participação de outro
profissional do passado. O ex-piloto Newton Alves foi
campeão carioca de Fórmula Vee em 1967. Correu
também de forma independente com DKWs. E foi
justamente a bordo de um DKW Belcar que ele participou
do raid. Projetado por ele, o carro tem carroceria com
peso bem aliviado, além da ausência de forrações. Em
baixo do capô um motor de 1000 cc do VW Gol,
devidamente provido de turbo e nitro. Segundo ele, com
esses recursos o carro já atingiu os 212 km/h. Newton
recebeu uma homenagem especial.

A festa foi encerrada com o jantar de premiação, que
aconteceu sábado a noite no restaurante do Hotel Serra
Verde. O 1º Raid da Mantiqueira teve como realizadores
Fernando Gonçalves e seu filho Rodrigo e direção de
prova de José Rodrigo Otávio, com o apoio do Veteran Car
Clube do Brasil – RJ e da Federação Brasileira de

Veículos Antigos.

CONFIRA AQUI A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/RESULTSfinal%20(2).pdf
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Logar

Hércules Moura. 0

RelatarResponder

Alexandre Thomaz 0

RelatarResponder

orientalcenter 0

RelatarResponder

Vicente 0

RelatarResponder

Zé Rodrigo 0

RelatarResponder

Texto: Fernando Barenco

Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Breafing/Adesivagem Prova

Slalom Jantar/Premiação

Comentários (5)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 147 semanas atrás

É um evento absolutamente fantástico. Movimenta cultura, sonhos, realizações e
cidades com história e recordações ímpares. Parabéns, sempre sempre.

· 147 semanas atrás

Tenho certeza que foi um espetáculo, parabéns a todos os organizadores e
participantes. 

Abraços 
Alexandre Thomaz 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos

· 147 semanas atrás

ano que vem estou la e não perca o encontro de carros antigos na cidade de Passa
Quatro-MG neste final de semana

· 147 semanas atrás

Evento inesquecível. José Rodrigo Octavio, Fernando Gonçalves e Rodrigo Gonçalves
estão de parabéns. E vem mais coisa por aí, outros rallies semelhantes serão
organizados por este trio. O 1o Raid da Mantiqueira ficará para sempre na memória dos
que participaram. 

E meus também parabéns ao Portal Maxicar pela cobertura e maravilhosas fotos do meu
carro. 

Luiz Vicente Miranda (Porsche 914 laranja #39)

· 147 semanas atrás

Maravilha de texto e fotos Fernando. No próximo vou botar um gps no seu carro para
voces navegarem junto com os outros. A partir de agora começaremos os planos para
o II Raid :-) 
Abração, 
Zé Rodrigo 

PS: Voce não deve ter visto, mas o primeiro lugar no prime foi o Paulo Lomba com o
Puma. Por conta do problema dos gps`s o nome do Monerat saiu como se o tempo dele
fosse o mais baixo. 
Após a correção da apuração foi que os tempos verdadeiros apareceram. Por isto que
fiz aquele email hoje para todos.

16 pessoas curtiram isso.Curtir Compartilhar
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Digite o texto aqui!

Nome Email Website (opcional)

Comentar como Visitante, ou logar:

Mostrar junto aos seus comentários. Não mostrado publicamente. Se você tem um website, linke para

ele aqui.

Enviar Comentário

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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