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Em sentido horário a partir do alto: Maverciks GT,

Cadillac 1949, Fusca 71 com motor AP 1.9 e Mustang

Conversível, 1965

• COBERTURA

2° Encontro Interclubes de Automóveis Antigos do Estado do Rio de Janeiro

“A estrela é o automóvel antigo!”

Antigomobilistas do Rio de Janeiro e diversas cidades do interior do estado reuniram-se no último
sábado, 17 de janeiro, para prestigiar o 2° Encontro Interclubes de Automóveis Antigos, que
obteve enorme sucesso em sua primeira edição, em novembro de 2008.

Co-organizado por quase 20 clubes sob a direção da Associação dos Clubes de Veículos e
Antiguidades Mecânicas do Estado do Rio de Janeiro (ACVAMERJ), o evento aconteceu no Clube
Marapendi, na Barra Tijuca.

Reunindo mais 100 automóveis, fabricados
entre as décadas de 1920 e 1990, chamou a
atenção do público visitante o alto nível de
qualidade e raridade dos veículos expostos:
Cadillac Club Coupe 1949, Porsche 911 1970,
Corvette Stingray 1972, Mercedes Benz 220S
1956, Mustang Conversível 1965, Chevrolet Bel
Air 1953, Mercury Eight 1948 e Dodge
Kingsway 1950 foram algumas das
preciosidades importadas.

De fabricação brasileira, alguns Mavericks GT
e Opalas (para o deleite de quem gosta de
automóveis “musculosos”), SP2, Pumas,
Santa Matildes, Miuras e Karmann Ghias
(representando os esportivos nacionais),
Galaxies e Landaus (um luxo!) e vários
Fuscas — originais e modificados —
destacando-se o 1971 de Cláudio Buzzani,

que apesar da aparência bastante original, escondia sob o capô um potente motor AP 1.9
turbinado, fazendo com que o carro atinja facilmente os 170 quilômetros por hora.

Um dos organizadores do encontro, Carlos Henrique Novaes de Brito destacou o fato de não haver a
cobrança de nenhum tipo de taxa dos expositores. Segundo ele, as estrelas deste tipo de evento
são sempre os automóveis e o Interclubes vem cumprindo seu objetivo principal que é o de unir
cada vez mais os antigomobilistas fluminenses das mais diversas correntes.

Para Carlos Vieira Reis, outro organizador da festa, o Clube
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Ailton de Andrede Silva (c) entrega

um troféu a Fernando e Fátima
Barenco, do Portal Maxicar

Marapendi foi um verdadeiro “achado”, prestando-se
perfeitamente para este tipo de evento, pois conta com cerca
de 200 mil metros quadrados de área verde, sombra para os
veículos, infraestrutura completa, com restaurantes,
lanchonetes e banheiros, além de ficar em um ponto central da
Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, com fácil acesso
pela Linha Amarela.

Homenagem

O Portal Maxicar foi surpreendido com uma homenagem feita
pelo Clube dos Besouros Cinquentões, de Niterói, através de
seu presidente, Ailton de Andrade Silva. O Portal Maxicar
sente-se orgulhoso pela lembrança e reconhecimento!

Encontros Itinerantes

Representantes dos diversos clubes responsáveis pela realização do evento

Durante rápida reunião ocorrida no próprio local do evento e que reuniu os representantes dos mais
diversos clubes envolvidos, ficou decidido que o Encontro Interclubes acontecerá a princípio sempre
no 3° sábado de cada mês (exceto em fevereiro, quando o 3° sábado será em pleno Carnaval). E
com o objetivo de valorizar os clubes do interior, serão realizados ao longo de 2009 “encontros
itinerantes” a cada 3 meses em diversos municípios, sendo o primeiro deles em Niterói, no dia 21
de março, cujo local será a Fortaleza de Santa Cruz ou a Orla de Jurujuba. Aguarde detalhes e
novidades sobre o assunto aqui no Portal Maxicar.

Portanto, o 3° Encontro Interclubes de Automóveis Antigos do Rio de Janeiro, acontecerá no dia 14
de fevereiro, sábado, no Clube Marapendi. 

 Automóveis  Momentos


