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• COBERTURA EXCLUSIVA

XI Encontro de Veículos Antigos de São João Del Rei - MG

Puro encanto ao som da “Maria
Fumaça”

Sábado, 22 de setembro. Uma belíssima
manhã de sol em São João Del Rei. No
Complexo Ferroviário o público presente
começa a juntar-se à beira dos trilhos. Ao
longe já se escuta o antigo trem a vapor se
aproximando, a caminho de mais uma
viagem à vizinha Tiradentes. São 10 horas e
10 minutos. A “Maria Fumaça” aproxima-se
da rotunda. Um longo silvo de seu apito. Dos
vagões, os turistas saúdam o evento, os
automóveis e seus expositores. Para quem é
de fora e não está habituado, a emocionante
cena chega a dar um nó na garganta! O
presidente da ASVA, Cláudio José Ferreira
anuncia oficialmente aberto o XI Encontro de
Veículos Antigos.

E foi neste clima que transcorreram os dois dias
da festa. O local é simplesmente encantador! Um
privilégio para esses sortudos antigomobilistas
mineiros e para os participantes de outras cidades
e estados. Em meio a trilhos, locomotivas
centenárias e prédios que contam muito da história
do Brasil, automóveis das mais variadas marcas
modelos e épocas criam um cenário perfeito.

A qualidade dos veículos expostos (cerca de 200),
importados e nacionais surpreendeu os visitantes.
Eleito o melhor veículo do evento, o raro

Oldsmobile Super 88 — e seu famoso motor Rocket — que acaba de ser restaurado. A seu
lado a jardineira International 1937, uma verdadeira obra de arte, que será tema de uma matéria
especial aqui no Portal Maxicar. Na entrada do evento, um Fiat 1927 dava às boas vindas aos
expositores. Um Ford Zephyr europeu 1965 despertava a curiosidade.

Entre os nacionais, alguns automóveis chamavam a
atenção por seu estado de conservação. É o caso do
Corcel GT XP 1972 vermelho e preto; do Puma GTB S2
1983, eleito o Destaque Nacional; do Simca Chambord
1963 de Marcelo Vianna, um dos maiores especialistas na
marca em todo o Brasil; do Fusca 1300 L 1978 com
apenas 40 mil quilometros rodados.

Os hots também marcaram presença. Destaque para a
pick-up Chevrolet “Marta Rocha” 1954, o Ford Modelo A 1931 (melhor hot) e o Ford Tudor 1934.

O evento marcou a 1ª exposição de bicicletas antigas, com direito inclusive a uma feira de
peças exclusiva para as “magrelas”. A pretensão do ASVA é criar futuramente um clube só para
elas.

Do alto, pendurado por um guincho, um Chevrolet 1927, o primeiro caminhão da cidade vizinha
de Barroso. Recentemente adquirido pelo antigomobilista Ecir Maciel, após anos de
negociações com seu antigo proprietário, passara por uma completa restauração que trará de
volta sua beleza e originalidade.

Na noite de sábado a Associação São Joanense de
Veículos Antigos ofereceu um animado e bem organizado
coquetel, seguido de jantar para os expositores. Mais uma
vez o cenário era o destaque: em meio a trilhos,
locomotivas, vagões e carros clássicos, os convidados se

divertiram ao som de Mário Noia e sua banda.
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Estava presente o presidente da Federação Brasileira de
Veículos Antigos, Henrique Thielmann, que premiou o
ASVA com uma placa comemorativa e também foi
agraciado com uma. Em seu emocionado discurso,
Thielmann falou sobre eventos, clubes e placa preta.
Lembrou também que sua primeira participação em um
encontro de veículos antigos aconteceu em São João Del
Rei, quando em 1999 trouxe um Maverick que acabara de
restaurar.

A festa de confraternização serviu também para anunciar mudanças na diretoria do Clube.
Como presidente Cláudio José Ferreira dará lugar a Aline Maria Sacramento. Como vice-
presidente, Marcelo Wagner Oliveira substitui Ecir Maciel. Foram sorteadas camisetas
exclusivas do Portal Maxicar entre os expositores. Entre as estampas, Fusca Conversível 1963,
Opala SS e Bel Air 1955.

Muitos expositores aproveitaram o encontro para dar um inesquecível
passeio até Tiradentes na Maria Fumaça que duas vezes por dia passava
dentro do evento. Alguns visitaram também o Museu do Automóvel da
Estrada Real, no distrito de Bichinho.

A feira de peças, assim como o restaurante e quiosques de artesanato,
funcionaram dentro da antiga estação da Rede Ferroviária.

Quem já esteve presente em anos anteriores, se surpreendeu com a rodovia que liga Barbacena
a São João Del Rei. Totalmente reformada pelo Governo Federal, foi entregue à população no
mês passado. No lugar de buracos e falta de sinalização, um asfalto liso, faixas e muitas
placas. Um incentivo a mais ao turismo da “Capital Brasileira da Cultura 2007”.

...E a montagem virou camiseta

Ao chegar a São João Del Rei na sexta-feira a noite para a cobertura do

evento, a equipe do Portal Maxicar teve uma agradável surpresa. A partir da

montagem fotográfica que o site fez para divulgar o encontro, onde aparece

um Impala 1960 ao lado de uma “Maria Fumaça”, a diretoria da ASVA criou a

estampa da camiseta do encontro. Aproveitamos a oportunidade para

agradecer e dizer que f icamos realmente lisonjeados.

Premiados

Destaque do Evento

• Oldsmobile, 1959 - Dr. Pinheiro Varginha – MG

Destaques Importados

• Ford A, 1929 - Luiz Fernando Cabral - São Lourenço – MG

• Mercury Cougar, 1967 - Frederico Assunção - S. Brás Suassiu– MG

Destaque Esportivo Nacional

• Puma GTB S2, 1983 - Paulo Góis - Belo Horizonte – MG

Destaques Nacionais

• Karmann Ghia, 1968 - Túlio - 3 Pontas – MG

• Pickup Chevrolet C14, 1970 - Raimundo Gonçalves - Lavras – MG

Destaques Hot

• Pickup GMC, 1957 - Márcio de Moro - Belo Horizonte -MG

• Pickup Ford A, 1931 Antônio Carlos Ferreira - Belo Horizonte -MG

Destaque Jeep

• Jeep Ford, 1977 - Paulo Nascimento - São João Del Rei – MG

Destaque Rural

• Rural Willys, 1966 - Cláudio Marcio Campos - Barbacena - MG
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