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O sol inesperado na manhã de domingo fez com fosse boa a presença

de público no Parque de Exposições de Itaipava

• COBERTURA Ultima atualização: 26/09/2011 

XII Encontro de Automóveis Antigos de Itaipava – Petrópolis, RJ

Apesar da chuva...

Mercedes-Benz 280S pertencente ao homenageado Wilson Saraiva

A frente fria que atingiu a região Sudeste no último final de semana, 25 e 26 de setembro, prejudicou o
sucesso daquela que prometia ser a melhor edição do Encontro de Automóveis Antigos de Itaipava, em
Petrópolis-RJ. Depois de vários dias de sol, a “virada” do tempo aconteceu na tarde de sexta-feira (24) e
atingiu todo o estado do Rio de Janeiro e também Minas Gerais. E o imprevisto fez com que muitos
colecionadores desistissem de participar do evento, o que é compreensível. Afinal, normalmente os
antigomobilistas não gostam de pôr suas “preciosidades sobre rodas” na estrada quando o tempo esta
chuvoso!

Reivindicação antiga dos
antigomobilistas petropolitanos,
após 11 anos, o Encontro de
Itaipava aconteceu pela primeira
vez no Parque de Exposições, a
maior área de lazer a céu aberto
da cidade serrana, localizado no
coração de seu distrito mais
charmoso e badalado. Durante
seus nove primeiros anos, o
evento aconteceu nas
dependências de um auto-center,
tendo sido realizado no
estacionamento de um conhecido
shopping da região nas edições
de 2009 e 2010.

E como era de se esperar,
realmente a “nova casa” agradou
bastante a quem apostou na
melhora do tempo e se dispos a

participar. Além de fácil acesso, o Parque de exposições dispõe de ótima infraestrutura, além de espaço
de sobra para abrigar um mega encontro de automóveis antigos.

No sábado (25) a presença de expositores foi reduzida por conta da chuva que começou com pancadas
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esparças pela manhã, se intensificando a tarde, o que fez com que grande parte dos expositores de
sábado não retornasse no dia seguinte.

Wilson Saraiva (e), ao lado da esposa Fátima, é homenageado por Gilberto Nassif e Marcelo Barros

Domingo (26), apesar da chuva intensa na região central de Petrópolis, quem compareceu ao encontro
pôde curtir inclusive momentos de sol em Itaipava, que tem o clima mais seco como sua característica.
Somados os dois dias, o XII Encontro de Automóveis Antigos de Itaipava computou a presença de cerca
de 150 veículos em exposição.

O antigomobilista carioca Wilson Saraiva foi homenageado pelos organizadores Gilberto Nassif e Marcelo
Bastos. Proprietário de um belíssimo Mercedes Benz 280S 1972, Saraiva é sócio e ex-presidente do
Veteran Car Clube do Brasil – Rio de Janeiro.

Samuel e seu filho Bruno, ao lado do gracioso Anglia, que possui guardadas as placas laranjas sem letras

dos anos 1960

Uma das maiores atrações ficou por conta de um pequeno “estreante” de origem inglesa. Recém
restaurado pela empresa especializada AMV Restaurações, o Ford Anglia 1948 pertencente a Gilson
Cordeiro Leal participou pela primeira vez de um encontro de carros antigos. Impossibilitado de levá-lo ao
evento, Gilson incumbiu seu irmão Samuel da tarefa. E como todo carro antigo que se preze, este
também tem por trás uma bela história envolvida, contada com orgulho pelo próprio Samuel: 
— Este Anglia pertencia ao proprietário de uma oficina de radiadores no bairro da Castelânea, aqui
mesmo em Petrópolis. Desde que eu era garoto sempre tive o desejo de comprá-lo, mas seu proprietário
nunca concordou em me vender. Com a sua morte, recebi há uns dois anos um telefonema de sua viúva,
finalmente me oferecendo o carro. Na ocasião não tinha condições de compra-lo. Então, para que não
perdêssemos a oportunidade, meu irmão Gilson acabaou ficando com ele. Levamos mais ou menos um
ano restaurando. Muitas peças tivemos que importar. Os pneus, por exemplo, tivemos que comprar na
Índia.

De fato, o Ford Anglia foi muito vendido na Índia, já que o país foi uma colonia da Inglaterra até 1947, um
ano antes da fabricação deste exemplar. O Anglia foi produzido de 1940 a 1967, tendo passado por
diversas gerações ao longo dos anos, sendo famoso “Anglia voador”, da saga de Harry Potter.
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Ao lado, o militar
Chevrolet Sedan
1938.

Abaixo, Jaguar XJ6
1974, Mustang
Conversível 1966 e

Lincoln Continental
1977

Outros detaques importados foram: o Citroën Traction Avant 1949, também recém restaurado,
pertencente ao colecionador Célio Pavão; o grandalhão Lincoln Continental 1977; o Mustang Conversível
1966; o “classudo” Jaguar XJ6 1974; e o Chevrolet Militar 1938.

Entre os nacionais, o Karmann Ghia 1968 do carioca Raul Euler Ferreira; o Fusca 1970 com interior na
cor “vermelho turim” de José Cristóvão; o Santa Matilde 1986; o Gordini 1963 com placas pretas; o Aero
Willys 1967; o DKW Belcar 1966; e o raro Puma GT 1970, cuja produção naquele ano foi de apenas 202
exemplares.

Ao lado, alguns
Opalas do plantel do

Clube do Opala de
Petrópolis..

Abaixo, um belo trio
vermelho de
nacionais: Gordini

1963, Karmann Ghia
1968 de Raul Euler e
Puma GT 1970

A turma do Clube do Opala de Petrópolis (COP) marcou grande presença e aproveitou a estiagem até
para fazer um descontraído churrasquinho. O encontro contou com a participação de antigomobilistas
das cidades fluminenses de Teresópolis, Três Rios, Rio de Janeiro, Niterói, Areal e São José do Vale do
Rio Preto. De Minas Gerais vieram antigomobilistas de Juiz de Fora e Barbacena.

Ano que vem, com a providencial colaboração de “São Pedro”, o Encontro de Automóveis Antigos de
Itaipava, poderá mostrar todo o seu potencial nessa nova fase.

Texto e fotos: Equipe do Portal Maxicar
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Comentários (16)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 181 semanas atrás

Parabéns aos organizadores pela iniciativa. O local escolhido é o de melhor localização
e beleza da região. Torcemos para que o evento se repita nos próximos anos, com
melhor sorte nas condições climáticas. Certamente será um sucesso. Devido ao mau
tempo, compareci apenas no domingo e fiquei até surpreso com o número de veículos,
pois esperava menos carros expostos devido às circunstâncias. Mas o sol até "deu as
caras" e pudemos ver alguns belos exemplares, como os mostrados nesta cobertura. 

Quanto ao preço da inscrição cobrado, reclamação de alguns comentários anteriores,
estava certíssimo o colega de Barbacena, quando disse: "Quem já organizou um evento
sabe a bagaça que é. E se chover, quem cobre os prejuízos?" R$20,00 foi uma taxa
justíssima. Espero participar no próximo ano.

· 181 semanas atrás

Estive la no domingo e ate que o tempo ajudou,ate a hora que eu estive la não
choveu.o evento foi legal, mais senti falta de muitos carros que esteve no evento do
ano passado que foi no estacionamento do shop.achei muito bom tinha muito mais
carros e carros lindos.espero que ano que vem seja bem melhor.abraços.

· 181 semanas atrás

Confesso que "viajo" nessas coberturas dos diversos encontros pelo país e que só com
o árduo trabalho dos colaboradores é que podemos ter uma idéia das preciosidades que
se espalham pelo país. 
No entanto tem um detalhe que me incomoda em quase todas as coberturas
fotográficas - as fitas plásticas que isolam os carros e que aparecem em inúmeras
fotos. Elas estão sempre em primeiro plano, nos melhores ângulos, mas deixo a lamúria
para se pensar em alguma alternativa. 
Em locais onde há espaço suficiente, afastar o carro da fita já seria positivo (para a
foto) mas afastaria o visitante dos veículos. 
Colocar a fita a um palmo do chão já seria suficiente para manter o público isolado, mas
não impediria que os mais afoitos se aproximassem "perigosamente" . 
Deixo o tema para ser pensado.

· 181 semanas atrás

Parabéns para as duas equipes : uma que é o Gilberto e Marcelo que juntos considero
uns apaixonados por antigos e craques em promover eventos do gênero , além de eu
ser amigo e cliente deles.............outra , que é esse casal maravilhoso , Fátima e
Fernando , que admiro demais , principalmente pela simpatia e humildade , e que sei
que fernando é um apaixonado por SANTA MATILDE , e aproveito para lhe agardecer da
moral que sempre me dá nos eventos de postar sempre lindas fotos de mimhas SM`S,
no caso desse último encontro que eu estava com a SM 86 BRANCA PLACA IAY 0008.
OBRIGADO É POUCO PARA VCS FÁTIMA E FERNANDO , FIQUEM SEMPRE COM DEUS
MEUS AMIGOS.

1 resposta · ativo 181 semanas atrás

· 181 semanas atrás

Obrigado pela preseça e no Museu Conde de Linhares levo seu trofeo de
destaque,parabéns. 
Abraços Marcelo e Gilberto.

· 181 semanas atrás

Deve mesmo ter sido muito gostoso o evento, gostaria de ter ido mas o fato da data
ter sido a mesma do 21° Aniversário do Auto Relíquias me impediu de subir a serra, alías
não só a mim mas a muitos outros antigomobilistas de Niterói e região, pois o Auto

25Share
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Relíquias realiza seu evento anual na mesma data desde sua fundação, tomara que no
ano que vem essa data mude, pois isso será bom para todos e principalmente para o
antigomobilismo e todos nós vamos poder subir a serra para prestigiar esse que é sem
dúvida um belíssimo evento. 

Abraços a todos 

Alexandre Thomaz

· 181 semanas atrás

Parabéns aos amigos Marcelo e Nassif, pelo excelente evento, nós aqui de Barbacena
MG, saimos bem cedo no Domingo, chegamos em Itaipava por volta das 10horas, e
pudemos curtir sem chuva tudo que o evento pode oferecer, eu particularmente pude
rever alguns amigos, bater um bom papo e apreciar raridades que nunca tinha visto,
sem falar a bela recepção que tivemos ao chegar (coisa cada vez mais difícil de ver nos
eventos). Em suma foi um ótimo passeio na presença de boas pessoas. Ano que vem
estaremos de volta. 

Aos amigos Fernando e Fátima, a mágica está em suas mãos, basta somente apontar a
direção da varinha. 
Grande e forte abraço 
Claudio Mazzoni - Barbacena MG

· 181 semanas atrás

Amigos Gilberto e Marcelo. 
Boa noite. 
Lamento muito não ter podido comparecer ao evento promovido por vocês, do qual eu
sempre participo,mas neste eu me achava acamado sem condições de me locomover
até Itaipava. 
Mais torci muito para que o evento fosse um sucesso, pelo visto nas fotos o foi. 
Espero que no ano que vem estejamos mais uma vez juntos. 
Um abraço e parabéns. 
Sérgio Canário.

1 resposta · ativo 181 semanas atrás

· 181 semanas atrás

Sentimos sua falta assim como de muitos outros que não puderam participar do
evento devido ao mau tempo e a combinação de datas mas em Maio estaremos
juntos como nos anos anteriores,abraços meu amigo. 
Marcelo e Gilberto

· 181 semanas atrás

Maxi car sempre mandando ver nas coberturas de eventos!!! muito bom mesmo!!! 
contamos com vcs no anual do lowbugs em!!! novembro na lagoa - RJ

· 181 semanas atrás

Agradeço a presença dos amigos e as mensagens de carinho mesmo das pessoas que
não puderam vir ao evento,respondendo a alguns comentários o mau tempo no final de
semana principalmente no sábado afugentou muitos visitantes e grandes carros não
compareçeram devido a chuva a fita amarela realmente não é a melhor solução de
isolamento mas é uma pequena garantia aos proprietário dos veículos de ficarem um
pouco isolado em relação a data eu pedi desculpas pessoalmente ao presidente do
Clube Autos e Relíquias pois a nossa data oficial é no final de maio mas com as chuvas
que assolaram nossa região em janeiro a cidade ficou "paralisada" para qualque tipo de
evento,no mes de agosto o presidente da Fundação de Turismo nos convidou a utilizar
pela primeira vez o Parque Municipal nesta data com isso não poderiamos deixar passar
a oportunidade e no ano de 2012 voltaremos ao Parque no mes de maio contando com
a presença de todos antigomobilistas da região pois o espaço é muito grande conto
com vocês obrigado e até breve.

· 181 semanas atrás

Qualquer e vento que reuna pelo menos 3 carros antigos já vale, qualquer iniciativa em
preservar a memória do automóvel num país que os governantes se lixam para a classe
( a iniciativa do Ministério dos Transportes em desalojar o museu de Brasília é infame)
sempre é válida,mesmo os que não puderam ir contaram com a ótima cobertura do
casal Barenco, na minha opinião foi ótimo,local aprazível,criançada podendo se esbaldar
e os adultos tb, abraços ao nassif e ao barros pela organização,é só marcar que as
Mercedes sobem a serra com prazer! //////Maluhy.
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Mostrar junto aos seus comentários. Não mostrado publicamente. Se você tem um website, linke para

ele aqui.

Enviar Comentário

· 181 semanas atrás

Perdão,Nassif e Bastos!

1 resposta · ativo 181 semanas atrás

· 181 semanas atrás

Em maio vamos encher o Parque com muito brilho e lotado de amigos como você
obigado por tudo.

· 181 semanas atrás

Senhores, não fui muito feliz com minha visita. Fui no sábado, cheguei por volta das
10:00 h, muita chuva, poucos carros, nada de comércio de pulgas (não sei se
normalmente não tem mesmo), o que nos distrai bastante, saí por cerca de 14:00 h
completamente chateado. Ví mais carro sendo vendido que exposto ! Belo, lindo local, a
muito não via um parque tão bonito, até comentei com minha esposa, mas para o ano
que vem, vejam se arrumam um local coberto, pelo menos para os carros, para não
afastar os visitantes. Andei mais de 320 KM (ida e volta) e não valeu a pena !!

1 resposta · ativo 181 semanas atrás

· 181 semanas atrás

Olá Julio agradeço sua participação mas eu não tenho como brigar com a natureza
em uma ocasião eu rodei 1200 Km ida e volta(Aguas de Lindoia) e fiquei os quatro
dias debaixo de chuva espero que não aconteça com você,em maio não costuma
chover em Itaipava quem sabe você volta e aproveite melhor um evento em um belo
parque ao céu aberto.

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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