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Os Mavericks deram as boas-vindas

Dano Moral: puro Rock dos anos

1970

 

 

 

 

 

• COBERTURA

Encontro Anual do Clube Carioca de Autos Antigos – Rio de Janeiro, RJ

Uma festa a altura dos 15 anos

O Karmann Ghia 1966 é um verdadeiro "papa-prêmios"

Um dos mais simpáticos clubes de automóveis antigos do Rio de Janeiro está completando 15 anos. O
local escolhido para a festa de comemoração desta data tão significativa foi o charmoso Shopping Cittá
América, na Barra da Tijuca, onde acontecem também seus encontros mensais.

Estamos falando do Clube Carioca de Autos Antigos, que no último
domingo, 22 de novembro, reuniu sócios, amigos e simpatizantes em
seu encontro anual que contou com a participação de mais de 100
automóveis antigos, vindos não só da própria capital, mas também de
diversas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro, como Nova
Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Duque de Caxias, Niterói, São
Gonçalo, entre outras.

Puro Rock!

Como já se tornou tradição, o tom
da festa foi dado pela competente
banda Dano Moral, que trouxe na
bagagem os grandes clássicos do
Rock’n Roll dos anos 1970. Não

faltou Led Zeppelin, Chicago, América, Supertramp e Pink Floyd, para a
alegria dos fãs do grupo, que aproveitou a oportunidade para gravar
imagens para seu primeiro DVD.

Brasileirinhos

No estacionamento frontal do shopping da Avenida das Américas uma
exposição de clássicos automotivos do século passado. Já na entrada,
o visitante era “recebido” por um quarteto de Mavericks de encher os olhos de quem gosta de carros
“musculosos”. Ainda entre os nacionais, estiveram presentes nada menos que cinco Miuras, cena difícil de
se ver já que o esportivo nacional lançado em 1977 é tremendamente raro atualmente. Outro esportivo
brasileiro que marcou época, o Santa Matilde 4.1, foi representando por dois exemplares: um conversível da
segunda geração e um coupê da primeira, este pertencente ao engenheiro Antônio Penaforte, o projetista
desta máquina que ainda hoje é sonho de consumo de quem realmente gosta de automóvel.
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Dodge Brothers 1933, Mustang 1969 e Borgward Isabella 1958

Antônio Carlos Piperno entrega o

"Troféu Guru" a Fernando e Fátima
Barenco

Cena rara: quatro miuras juntos

E o que dizer do belíssimo Karmann Ghia 1966 (foto principal) com pintura saia-e-blusa de Roberto Frazão,
um verdadeiro “papa-prêmios” nos encontros? Ou do Monza S/R 1986 em estado de novo? Ou do Galaxie
500 1967, o “top de linha” brasileiro de todos os tempos? Ou do Aero Willys 1962 (apelidado de “bolinha”
pelos colecionadores) que veio da serra de Nova Friburgo?

Além-mar

Entre a “legião estrangeira”
carros realmente
representativos. Rogério
Carvalho, um dos mais
antigos sócios do Clube
Carioca de Autos Antigos
trouxe seu Dodge Brothers
1933, um carro de configuração interessante: um coupê de dois lugares com o famigerado “banco da sogra”.
Segundo ele, este é o único exemplar no Brasil e um dos únicos de todo mundo. Igualmente raro é o
Borgward Isabella Combi (com “C” mesmo!) 1958. De fabricação alemã, este é o único Isabella SW
restaurado no Brasil e orgulho de Sandro Zgur, seu proprietário. Já conhecido pelos antigomobilistas
cariocas, veio de Niterói o Ford Zodiac que foi inteiramente restaurado, após ter sido abandonado ao relento
por anos.

Mas o importado que chamou mais a atenção
do público foi um americano dos anos 1960, um
carro que ocupa um lugar especial no imaginário
de qualquer antigomobilista e símbolo máximo
da geração “Pony Car” (carros “pequenos” para
os padrões norte-americanos e com potentes
motores): o Mustang Fastback 1969 de Cláudio
Plachta foi comprado em péssimo estado e
restaurado até o último parafuso. O resultado é
um carro em estado de novo.

Durante o evento foram sorteados diversos
brindes: bonés, revistas automotivas, maletas
de ferramentas, além de almoços em
restaurantes do shopping. Foram premiados
automóveis nas categorias nacionais,
importados e modificados.

Homenagem especial

O Portal Maxicar, com muito orgulho, foi agraciado com o “Troféu
Guru”, pelos serviços prestados ao desenvolvimento do antigomobilismo
brasileiro. Criado em 1987 pelo Clube Carioca de Autos Antigos, este
prêmio até hoje somente havia sido concedido ao antigomobilista
Edson Ferreira e ao ex-presidente da Federação Brasileira de Veículos
Antigos, José Aurélio Affonso, ambos já falecidos.

Com muitas dificuldades, o presidente do Clube Carioca — Antônio
Carlos Piperno — e Leandro Carvalho, realizaram uma ótima festa de
aniversário, a altura da simpatia e importância da entidade para o
antigomobilismo carioca e brasileiro. Parabéns, afinal não é todo dia
que se completa 15 anos!

Texto e fotos: Equipe do Portal Maxicar
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