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MG TD Midget 1950

Hudson Pacemaker 1951, o

grande campeão

• COBERTURA

Circuito Imperial – Teresópolis, RJ

Vencendo estradas, cortando serras

Um radiante céu, de um azul
profundo, quase irreal, só visto
mesmo nas montanhas durante
o inverno, emoldurou o principal
evento comemorativo dos 40
anos do Veteran Car Club do
Brasil – Rio de Janeiro, o mais
antigo clube de veículos antigos
de todo o Brasil.

A festa, chamada de Circuito
Imperial e composta de dois
eventos integrados e paralelos,
aconteceu em Teresópolis,
Região Serrana Fluminense entre
os dias 4 e 7 de setembro, mas
contemplou também outros
municípios da região,
principalmente as vizinhas

Petrópolis e Nova Friburgo.

O rally, que começou na sexta feira, percorreu em dois dias cerca de 540 quilômetros, em
estradas com pisos de todos os tipos. No primeiro dia o roteiro foi no sentido Nova Friburgo,
passando também por Sumidouro. No segundo dia, a prova seguiu na direção contrária, descendo
a serra no sentido a Itaipava, passando também por Areal e São José do Vale do Rio Preto.

Por se tratar de um rally de regularidade, o que contou não foi
a velocidade, na média de 60 quilômetros por hora, mas sim o
cumprimento do percurso nos horários pré-determinados pela
organização.

Foram ao todo 31 veículos, dos mais raros e caros, como os
importados Torino 380 W 1967, a Alfa Romeo Giulia Spyder
1963, ou MG TD Midget 1950, até os os nacionais Volkswagen
TL 1973 e o Corcel Coupé 1974. Alías, este carro, pilotado por
Camila Thais de Souza e co-pilotado por Alexandra Barcellos,
foi o campeão na categoria “coupe des dames cartier”,
especialmente para mulheres, desbancando os outros dois
representantes de peso: um Porsche 912 1968 e um Jaguar E-
Type 1967.

Na categoria “A” para veículos
das décadas de 1920 a 1940,
o grande vencedor foi o Ford A
Speedster 1929, da dupla
Alexandre Murad e Caique Pereira. O charmosíssimo bólido foi
adaptado pelo próprio Murad, a partir de uma carcaça dada por
seu pai.

Mas a grande campeã foi a dupla gaúcha Rogério Franz e Mário
Nardi. A bordo de um lindo Hudson Pacemaker 1951 vieram
rodando desde Porto Alegre, especialmente para participar da
prova, percorrendo um total de 1.700 quilômetros. Depois da longa

viagem, o automóvel americano, com quase 60 anos, ainda teve fôlego de sobra para vencer a
prova.

Exposição

Complementando o Circuito
Imperial, cerca de 100 automóveis,
permaneceram em exposição
durante todo o final de semana,
para o deleite dos aficionados.
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O presidente da FBVA,

Henrique Thielmann (c),
presidiu os trabalhos

Estiveram presentes
representantes de diversos
clubes

No alto, o Land Rover de

Milton Tesserolli. Abaixo, um

Karmann Ghia 1968

João Pedro Gazineu (e) e Portuga

Tavares, colunistas do Portal

Maxicar

Entre os modelos mais raros, o
Rolls Royce Corniche Conversível
1968, o Cadillac Sedan 1938, o
Oldsmobile Sedanet 1946, o Buick
Eight Super 1946, o Ford Roadster
1939, o De Soto Coupé Special de
Luxe 1948 e o mais espetacular de
todos: o Jaguar Mark IV 1948, com
sua pintura saia e blusa e seus
enormes faróis.

Mais a industria brasileira também
foi muito bem representada, com
excelentes exemplares do
Karmann Ghia, do SP2, do Landau e Galaxie, do Opala, do Fusca
(destaque para o 1953 preto) e diversas outros modelos.

Entre os utilitários, chamou a atenção o Land Rover Série I Carawagon
1970 do empresário de Petrópolis, Milton Tesserolli. A bordo deste

veículo inglês, Milton fez uma expedição à Cordilheira dos Andes em 1983, aventura que acaba de
repetir, 25 anos depois, novamente com o mesmo carro.

No final da tarde de sábado, as máquinas participantes do rally jutantaram-se aos clássicos em
exposição, nos jardins do Teresópolis Gol Club.

Eleições na FBVA

Durante o encontro

aconteceu uma

assembleia da

Federação

Brasileira de

Veículos Antigos,

que contou com a

participação de

diretores regionais

e de

representantes de

diversos clubes. Na

pauta, as próximas

eleições da

entidade, que

excepcionalmente

desta vez não

acontecerão

durante Brazil Fiat

Classics Show , em Araxá e sim durante o Encontro do

Nordeste, que será realizado nos dias 1º e 2 de

novembro, em Salvador-BA. Segundo o atual

presidente da FBVA, Henrique Thielmann, o local foi

escolhido com o objetivo de criar uma maior integração

entre os clubes federados do Nordeste, com os das

outras regiões do país. A FBVA tem hoje 8o clubes

filiados.

Isso ocorreu

porque a atual

diretoria, tomou

posse fora do

calendário oficial,

devido ao

falecimento do

antigo presidente,

José Aurélio

Affonso.

Na reunião foi

determinado o dia 10 de outubro como a data limite

para a presentação das chapas concorrentes que

deverão ser compostas por 1 presidente e 4 vice-

presidentes (técnico, administrativo, jurídico e

financeiro). O mandato da nova diretoria terá início em

13 de janeiro de 2009, terminando em 2012, durante o

feriado de Corpus Christi.

  VENCEDORES DO RALLY  

COUPE DES DAMES CARTIER

1ª Colocação [Ford Corcel Luxo, 1974]

Camila Thais de Souza / Alexandra Barcellos

2ª Colocação [Porsche 912, 1968]

Marina Alencar / Ana Maria Amaral

3ª Colocação [Jaguar E-Type, 1967]

Eileen Andrade / Beatriz Andrade

RALLY MAN

Classe A (de 1931 a 1945)

1ª Colocação [Ford A-Speedster, 1929]

Alexandre Murad / Caíque Pereira

Classe B (de 1946 a 1960)

1ª Colocação [Hudson Pacemaker Coupé, 1951]

Rogério Franz / Mario Nardi

2ª Colocação [Jaguar XK 120, 1950]

Roberto Dieckmann / Branca Euler

3ª Colocação [Jaguar XK 120 Coupé, 1953]

Fernando Afonso /Marcela

Classe C (de 1961 a 1975)

1ª Colocação [MG B conversível, 1974]

Gilbert D’Orey Landsberg / Maria Raquel Landsberg

2ª Colocação [Alfa Romeo Spider Dueto, 1968]

Wanderley Natali 

3ª Colocação [BMW 2002TI, 1970]

James Mendonça / Rodrigo Moura Castro

GERAL

1ª Colocação [Hudson Pacemaker Coupé, 1951]

Rogério Franz / Mario Nardi

2ª Colocação [MG B conversível, 1974]

Gilbert D’Orey Landsberg / Maria Raquel Landsberg

3ª Colocação [Alfa Romeo Spider Dueto, 1968]

Wanderley Natali

Veículos Individuais Diversas Rally de Regularidade

Da esquerda para a direita: Buick Eight Super, 1946, Oldsmobile Sedanet 1946, Caddilac Sedan 1938,

Ford Custom Club Coupe 1949, La Salle Sedan 1939 e Jaguar Mark IV 1948


