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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização: 06/05/2013 

XIII Encontro de Veículos Antigos de Nova Friburgo - RJ

Habemus Landau!

Maior atração foi o carro que serviu o Papa João Paulo II 

durante sua primeira visita ao Brasil, em 1980

Insira seu e-mail:
 ok

Cadastre-se e receba
nossos boletins
informativos. 

É GRÁTIS!

Dodge Magnum , 1979 
Cultuado nacional. Ao mesmo

tempo clássico e esportivo!
R$60.000,00

Caravan (Opala) , 1991 
Nunca restaurada. Com DUTs
desde zero km. R$ 39.000,00

Fusca, 1995
“Itamar” da cor da moda, com
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Castelo Branco comprou o automóvel em sua cidade,

Teresópolis

João Paulo II teve o Landau à sua disposição durante dois dias. Uma plaqueta de bronze afixada na traseira lembra o fato

Ele tinha apenas um ano de idade quando aconteceu a primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, em
1980. Na época pertencia ao Governo do Estado (tem ainda hoje a plaqueta com o número de patrimônio).
Foi escolhido para servir exclusivamente ao Sumo Pontífice durante sua estada de dois dias no Rio de
Janeiro. Para isso, recebeu algumas pequenas melhorias: bancos de couro, um radiador com maior
capacidade — para não haver o risco de superaquecimento do motor nas calorentas ruas cariocas — e alças
e apoios para pés para os passageiros do banco traseiro. Fixadas nos paralamas dianteiros por suportes
duas bandeirinhas, ao estilo dos automóveis de chefes de estado: de um lado a do Brasil (preservada até
hoje); do outro a do Vaticano (que acabou se perdendo e foi substituída por uma réplica).

E lá se vão 33 anos... Desde desses seus “15
minutos de fama”, o Ford Landau preto fabricado
em 1979 teve alguns poucos proprietários —
estima-se quatro — o último foi o colecionador José
Aurélio Affonso, presidente da Federação Brasileira
de Veículos Antigos, morto em 2006. Há apenas 3
meses, o carro foi adquirido dos herdeiro de Aurélio
pelo também colecionador Sérgio Castelo Branco.
Havia ficado parado durante os últimos 5 anos.
Estava em boas condições, mas precisou de uma
verdadeira faxina.
— Tive muitas dificuldades para tirar as várias
camadas de poeira acumulada. Para voltar a ficar
bonito, foi necessário um polimento caprichado. A
pintura estava boa, já que o carro havia sido pintado
pouco antes da morte de José Aurélio. — nos
contou Sérgio.

Os bancos de couro também exigiram um bom
trabalho de hidratação, já que ficaram
completamente ressecados, quebradiços ao toque.

E dentre os cerca de 200 veículos em exposição no
XIII Encontro de Veículos Antigos de Nova Friburgo

– RJ, o “Landau de João Paulo II” foi mesmo a grande atração. Todos queriam ver de perto e fotografar o
carro no qual andou o mais querido e carismático Papa dos últimos tempos. O carro exibe na traseira uma
plaqueta de bronze, falando sobre isso,
— Pretendo levar o carro a um bom número de eventos. Sem vaidade pessoal, acho que assim as pessoas,
além de o admirarem, conhecem também um pouco da história. — comentou Sérgio.

O evento aconteceu nos dias 4 e 5 de maio, no belíssimo Nova Friburgo Country Clube e entre as demais 199
“beldades” em exposição, havia muitos carros realmente dignos de admiração. Logo na entrada da área
coberta o famoso La Salle 1939 de José Candido Murici, veículo com o qual participa de vários eventos,
sempre rodando, chova ou faça sol. No currículo do belo Conversível, longas viagens por todo o Brasil.

La Salle 1939, Oldsmobile Série 76 Sedanet 1946 e Plymouth Cranbrook 1951

Já o antigomobilista “prata da casa” Matheus Albernaz levou para o evento três automóveis recém e
impecavelmente restaurados lá mesmo em Nova Friburgo e que nos foram mostrados pelo mecânico Carlos
Henrique Stroligo, orgulhoso de ter participado de todos os projetos.
- Jeep CJ3 1954, uma das primeiras versões civis do Jeep, ainda com motor Huricane de 4 cilindros, como nas
versões militares.
- Plymouth Cranbrook 1951, a versão para o mercado latino-americano do Dodge Kingsway, vendida somente
na América Latina. Foi produzido também na Austrália.
- Chevrolet National 1928, modelo inclusive montado no Brasil pelo sistema CKD (as peças vinham
encaixotadas dos EUA).

Carlos Henrique nos explicou que este modelo
possui uma incomum bomba de gasolina a
vácuo, já que o tanque de combustível fica na
traseira e este precisa ser bombeado até o
motor de quatro cilindros. Mas o que nos
chamou mais a atenção foi um curioso acessório

somente 25 mil quilômetros. R$
21.000,00

Opel Olympia, 1968
Raro, perfeito estado e placa do

ano. R$22.000,00

DKW Vemaguet, 1965
Da versão popular "Pracinha", para

término de restauração. Preço
R$9.000,00

Bianco Tarpan , 1980
Da raríssima versão conversível.
Apenas 8 unidades fabricadas

Opala, 1978
Seis “canecos” 4100, com ar

condicionado e direção
hidráulica.R$ 20.000,00
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Carlos Henrique é o mecãnico responsável pelo Chevrolet 1928.

No detalhe, o curioso acessório de época.

de época preso a seu estribo. Separado em três
bujoezinhos nas cores branca, azul e vermelha,
servia para armazenar reservas de água,
gasolina e óleo em longas viagens.

Mas teve muito mais: Chevrolets Sport Coupe
1941, Styleline Sedan 1952 e Bel Air 1957;
Camaros RS Conversível 1967 e Type LT 1974;
Mercury Marquis 1972; Pick-up Ford Ranchero
GT 1979; Corvettes 1969 e 1989; Mustang
Fastback 1968, entre outros importados.

Não podemos esquecer do bem preservado
caminhão de bombeiros da marca Magirus-Deutz
1956 e sua escada com 37,2 metros.

Ao lado, momento da

grande presença de

público, principalmente na

ensolarada manhã de

domingo na Serra.

Abaixo, Camaro Type LT

1974, Bel Air 1957 e Ford

Ranchero GT 1979

Na linha dos nacionais destaque para os Opalas de vários anos e modelos, de quatro e seis “canecos”. Havia
iImpecáveis exemplares Coupê fabricados em 1987 e 88, derradeiros anos de produção desta versão. A linha
Opala continuou sendo fabricada na versão Sedan até 1992.

Acima, as concorrentes

Ford F100 e Chevrolet

Brasil; e o Opala Coupê

1987.
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Ao lado o DKW Sedan

1959, dando as boas

vindas a expositores e

visitantes no portão

principal do Nova

Friburgo Country Clube

Lado a lado, duas grandes concorrentes nos anos 1950 e 1960 — rivalidade que se mantém até hoje quando
se trata de pick-ups. A Ford F100, com motor V8 é um modelo de origem norte americana, fabricada no Brasil
a partir de 1957. O exemplar de Friburgo foi fabricado em 1960. Já a Chevrolet 3100 Brasil tem motor de 6
cilindros em Linha e é um projeto genuinamente nacional. Foi fabricada de 1958 a 1964, quando foi
substituída pela C10.

Os "Quadrados" da linha VW exibem seus motores muito bem tratados

Bem na entrada do Nova Friburgo Country Clube, dando as boas vindas aos visitantes, o DKW Sedan 1959
do presidente da ACANF, Walter Inácio da Silva. Diversos exemplares impecáveis da “geração quadrada” da
Volkswagen, aqueles modelos fabricados entre os anos 1980 e 90 — Passat, Gol, Saveiro, Parati e Voyage —
e que fazem a cabeça dos antigomobilistas mais jovens.

Mas o grande destaque nacional (tirando o Landau do Papa, é
claro!) ficou por conta do Brasinca GT 4200 Uirapuru 1966.
Quem já havia ouvido falar, ficava feliz ao ver de perto um
esportivo tão raro, com um número de remanescentes que dá
para contar nos dedos. Quem não conhecia, ficava admirado
de conhecer um pouco de sua história, escrita em um banner
ou contada por seu próprio proprietário, José Manoel de Paiva,
de Niterói-RJ.

Na noite de sábado os antigomobilistas puderam se
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Paiva e seu Uirapuru: fora-de-série nacional

confraternizar no animado baile com música ao vivo que
aconteceu em um dos salões do próprio Country. A Diretoria da
ACANF aproveitou a oportunidade para homenagear e ser
também homenageada pelos diversos clubes presentes ao
evento este ano: Rio Minas Clube de Veículos Antigos, Veteran
Car Clube do Brasil – RJ, Volks Clube de Teresópolis, Auto
Relíquias de São Gonçalo-RJ, Puma Clube do Rio de Janeiro,
Clube do Karmann Ghia do Rio de Janeiro, entre outros.

Bastante rica a exposição de bicicletas. Entre os tradicionais
modelos estrangeiros como Phillips, Hercules, Splendid e
Humber, uma nacional se sobressaiu, com dois exemplares
presentes. Fabricadas somente entre 1956 e 1957 as Bicicletas
Rivera eram equipadas com um avançado sistema de
suspensão das duas rodas. E esta inovação tornou a produção
cara, dificultando a concorrência com outras marcas. Foram
fabricadas somente 2.657 Riveras, o que as torna hoje
raríssimas.

Acima, momentos da festa de

confraternização.

Ao lado dois exemplares da

rara bicicleta brasileira Rivera,

fabricada somente durante

cerca de um ano

O final de semana ensolarado ajudou a tornar o encontro um sucesso. Foi grande a presença de público,
principalmente domingo. Marca registrada do evento de Nova Friburgo é o cafezinho servido como cortesia,
que agrada a expositores e público, ajudando a embalar e aquecer os bate-papos sobre essas máquinas que
sempre nos encantam.

Texto: Fernando Barenco

Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos Confraternização
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