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• COBERTURA

XV Encontro Paulista de Autos Antigos – Águas de Lindóia –SP

A capital brasileira do antigomobilismo

Em destaque o Cord 810 1936. Eleito o melhor automóvel em exposição

A pequena e bucólica Águas de Lindóia, no interior paulista, mais uma vez se transformou na capital brasileira do
antigomobilismo brasileiro. Como acontece todos os anos, durante 6 dias, — de 16 a 21 de abril — os saudosistas
aficionados pelos veículos de ontem puderam ver de perto seus objetos de desejo, que encheram de cores e formas a Praça
Adhemar de Barros e suas imediações, no coração da cidade.

Em meio a cerca de 200 stands, era possível encontrar desde aquela pecinha que faltava para manter o automóvel antigo
100% original, até um super clássico esportivo inteirinho, recém importado dos Estados Unidos e Europa (alguns realmente
raros e caros!). Tinha de tudo para a alegria dessa gente doida por tudo que lembre o que passou: acessórios, pneus,
tapeçaria, rodas e calotas, brinquedos antigos, quadros, móveis e objetos de decoração, miniaturas, revistas, livros,
adesivos, fotografias... itens para todos os gostos, necessidades e bolsos!

Visão parcial da Praça Adhemar de Barros
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Acima, o Fusca de Fortaleza. Abaixo, Gaspar e

seu Buick

Simca Jangada e o Dauphine de Nelsinho

Veio gente de todo o Brasil! De Teresina, pela terceira vez chegaram rodando três automóveis, pertencentes ao Clube do
Carro antigo do Piauí: o Chevrolet Bel Air 1953, guiado por José Ailton Veras; o Fusca 1962, dirigido por Benedito Portela; e
o Aero Willys 1962, de Francisco das Chagas Fontes Neves. Na “Viagem dos Sonhos”, como eles a chamam, os “anciãos
sobre rodas” percorreram bravamente cerca de 2.300 quilômetros.

Diretamente de Fortaleza, o Fusca 1979 de Dennis Wolfgang Orcioli fez
bonito, percorrendo os 2.900 quilômetros que saparam a capital do Ceará do
circuito das águas de São Paulo em 5 dias. Dennis decidiu expor o carro no
estado em que chegou — bastante empoeirado e sujo — para chamar a
atenção para a façanha de seu VW com mais de 30 anos.

Figura já folclórica em Águas de Lindóia, o empresário do ramo hoteleiro
Antônio Gaspar fez questão de pôr na estrada novamente o seu vistoso Buick
Le Sabre conversível 1971, desde Goiânia-GO. Dentro do carrão americano,
dando as boas vindas aos curiosos, dois manequins fantasiados e nas
proximidades, trajando um chapéu de vaqueiro, seu orgulhoso proprietário,
sempre disposto a ser fotografado. Na traseira do Buick uma frase curiosa:
“R$ 180.000 é o meu valor. Mas não estou a venda”, sugerindo sutilmente que
alguém lhe fizesse essa proposta.

Formigueiro

Foi impressionante a quantidade de público no domingo, 18 de abril. Os
moradores das cidades vizinhas (Lindóia, Monte Sião, Itapira, Serra Negra,
Mogi Mirim, entre outras) fazem deste encontro uma opção de lazer e lotam
as cercanias da Praça Adhemar de Barros, tornando difícil o simples ato de
caminhar. Às 3 da tarde, o pórtico do encontro visto de longe parecia um
verdadeiro formigueiro humano, com gente a perder de vista.

Como atração para os visitantes, o show de Elvinho, o competente cover de
Elvis Presley, que fez um estrondoso sucesso, principalmente entre as mulheres. No repertório, os eternos clássicos que
imortalizaram o “Rei do Rock”.

À erquerda o "formigueiro humano". À direita, o show de Elvinho

De acordo com a organização do evento, foram 400 veículos em exposição, além de outros 300 a venda. Números inferiores
aos do ano passado, quando o XIV Encontro Paulista bateu seu próprio recorde, com cerca de 1.000 inscritos, segundo os
números oficiais, sendo 750 em exposição e 250 a venda. Curiosamente, notou-se certa falta não dos veículos importados,
mais raros e sofisticados, mas sim dos nacionais. Não que eles não estivessem presentes e não fossem a maioria, mas
era perceptível a redução do número de exemplares de determinados modelos em relação ao ano passado, como Opalas,
Fuscas e seus derivados, DKWs, Simcas, FNMs, Pumas, Corcéis, Mavericks e Galaxies. Diminuiu a quantidade, mas
manteve-se em alta a qualidade.

Vamos então começar falando de indústria nacional.
De cair o queixo o estado de conservação do Simca
Jangada 1965 em dois tons de azul. Este é o
primeiro Station Wagon brasileiro e um dos mais
raros modelos fabricados pela extinta montadora
francesa, cuja filial brasileira foi comprada pela
Chrysler em 1968. Um pouco mais à frente, o recém
restaurado Willys Dauphine 1962, o ancestral do
Gordini, com motor de apenas 32 hps e câmbio de
somente três marchas. O carrinho é o ultimo projeto
de restauração do colecionador Nelson Casemiro
Filho, de Limeira-SP, que mantém uma invejável coleção composta principalmente de carros brasileiros da década de 1960
(inclusive um Gordini de cada ano de fabricação). Nelsinho, como é conhecido, tem um site especialmente dedicado à sua
coleção. Confira!

Mopars Nacionais

Chargers, os Mopars brasileiros e Dodge 1800 SE

Ainda no campo dos brasileiros, esteve bem servido o setor dos Dodges, os “Mopars Nacionais”, com ótimos
representantes da primeira e segunda fases da montadora americana por aqui. Chargers eram vários, chamando bastante a
atenção três exemplares de 1971, o primeiro ano de fabricação, todos impecáveis exibindo suas enormes grades cromadas.
É fato que a raridade de um automóvel antigo é inversamente proporcional ao sucesso que ele fez na época em que estava
a venda. Um bom exemplo disso é o Dodge Charger LS, fracasso de vendas em seu tempo, com seu estilo espartano e
sem as faixas esportivas, ele é hoje um dos mais raros modelos da linha. Havia um em Lindóia, na cor prata, de

http://www.joiacar.com.br/


21/03/2015 Maxicar.com.br - O seu portal de veículos antigos

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/90136aguasdelindoia2010_c.asp 3/255

Dodge Charger americano 1968

Rosset e seu Malzoni GT 1978

O primeiro Gol com placas pretas do
Brasil

Dois Fuscas zero quilômetro

restauração primorosa.

Da segunda fase, um Dodge Le Baron Bege 1979, original de fábrica e sem qualquer
restauração e ainda com os selos de controle de qualidade da fábrica afixados nos
vidros. Meio deslocado entre os grandalhões, um Dodge 1800 1975 SE, a versão
esportiva do modelo, criada para concorrer com Corcel GT e Chevette GP.

E no meio da dessa “turma”, dois legítimos Mopars americanos: Charger 1968 — sonho
de 9 entre cada 10 admiradores de “muscle cars”  — e Plymouth Cuda 1970, outro ícone
do hemisfério norte.

Foras-de-série

Spyder, assim foi chamado o primeiro Puma Conversível, lançado
em 1971, rebatizado depois de GTS. O exemplar em exibição em
Águas de Lindóia, preserva todos os itens originais da versão, como
as entradas de ar com molduras pretas, bolhas nos faróis, bancos
em tecido tipo bucle e painel imitação de madeira. Subindo a rua um
pouquinho, estava lá um fora-de-série brasileiro bem pouco
conhecido: o Malzoni GT 1978. Não confundir com GT Malzoni,
projetado no início dos anos 1960, por Rino Malzoni. Este é uma
criação de Kiko, seu filho, e teve somente cerca de 15 unidades
fabricadas. Pertencente a Newton Rosset, de São Paulo, foi
encontrado em péssimo estado de conservação. Colecionador de
esportivos brasileiros, foi o próprio Rosset quem restaurou
inteiramente o carro em oficina montada em sua casa, deixando
para terceiros somente a capotaria. Trabalho de primeira!

O primeiro Placa Preta

Chegando aos anos 80, tivemos a satisfação de ver entre os “colecionáveis” o Gol de
Aroldo Rocha, vindo de Goiânia-GO. Trata-se do primeiro exemplar do modelo a receber
placas pretas no Brasil, no ano em que o campeão de vendas da Volkswagen completa
30 anos. Este automóvel, foi tema de recente reportagem, aqui no Portal Maxicar.

Na ala dos Chevrolets, destaque para o Opala Comodoro 1979, a Caravan SS 1980 e
dois Chevettes: um quatro portas e um Hatch, ambos com placas pretas.

Odometros zerados

Quem gosta de Fuscas (e
quem não gosta?) ficou
admirado com os dois
exemplares zero quilômetro, ambos do mesmo proprietário. O
1986 é o exemplar número 013 dos 850 fabricados na
chamada Última Série, quando a VW encerrou a produção do
Sedan pela primeira vez. O 1996 pertence a Série Ouro, que
selou o fim do “besouro” no Brasil.

Selvagem

Mas o automóvel brasileiro que causou verdadeiro “frison”
entre os antigomobilistas foi sem dúvida alguma o Onça 1967.
Projetado por Rino Malzoni sob encomenda da Fábrica

Nacional de Motores, foram fabricados como protótipos apenas algumas unidades. Hoje restam somente quatro com
paradeiros conhecidos. Este vermelho, pertence a um único dono, que o ganhou de seu pai quando ingressou na faculdade.
Foi restaurado por Ricardo Oppi e recebeu no XV Encontro Paulista de Autos Antigos o Prêmio José Everardo Cosme, o
“The Best Nacional”. Sobre este automóvel, que simboliza uma parte importante da história da indústria nacional, e sua
restauração, há muito o que dizer. Por isso será o tema de uma reportagem especial do Portal Maxicar, que irá ao ar nos
próximos dias.

FNM Onça. Um dos quatro exemplares conhecidos

http://www.maxicar.com.br/old/reporter/3010gol30anos.asp
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Nelson Geraidine e seu Biscayne

1963

Máquinas quentes

Foi particularmente marcante a presença dos Hot Rods em Águas de Lindóia 2010. Carros e pick-ups com seus reluzentes
coloridos, acessórios modernos e motores possantes de roncos inconfundíveis. O grande vencedor na categoria foi o Ford
1932 amarelo que, preparado por Donizete Costalonga de Santo André-SP, homenageia o mago americano dos veículos
customizados, Boyd Coddington, mortoem 2008. Boyd ficou conhecido no Brasil, através de uma série de programas no
canal por assinatura Discovery Channel.

À esquerda Ford 1932 com a placa em homenagem a Boyd Coddington. À direita, a belíssima C10

Outra premiada foi a pick-up Chevrolet C-10 1975 de Paulo Sérgio Furigo. Vinda de Mogi Mirim, o prêmio foi mais do que
merecido, já que está entre as mais belas customizadas de seu modelo em todo o Brasil.

Além-mar

Foi expressiva a participação de estrangeiros estreantes em eventos no Brasil. O “boom” das importações de automóveis
com mais de 30 anos, que começou há cerca de 3 anos com a baixa cotação do dólar e que resiste até hoje — superando
até mesmo a crise econômica mundial do ano passado — vem mostrando que no geral, os colecionadores tem optado
mesmo por aqueles modelos mais famosos e comuns (e conseqüentemente mais baratos em seus países de origem),
como Mustangs, Porsches, Impalas, Corvettes (estava lá o já tradicional “circulo”, com cerca de uma dúzia de exemplares
de diversos anos) e enormes automóveis norte-americanos da década de 1970 que acabaram de completar a idade mínima
para a importação, sobretudo Cadillacs e Lincolns.

Cadillac e Linconl dos anos 1970. O "circulo de Corvettes"

Falando em Impalas, merece destaque um Chevrolet espartano que fez bela presença entre seus pares “tops de linha”. O
Biscayne 1963, pertencente ao simpático antigomobilista Nelson Geraidine é um automóvel nunca restaurado e que
preserva inclusive pintura e interior originais. Foi rodando desde Barra Mansa-RJ e levantou a discussão sobre a premiação
de uma categoria especial de carros originais de fábrica, sem nenhum restauro.

Esportivos

A turma mais jovem, é claro, curtiu mesmo os esportivos, americanos e europeus. Além
dos Corvettes e Porsches já citados acima, foi possível babar sobre De Tomaso
Pantera, Lamborghini Urraco, BMW 2002 Alpina, Maserati Ghibli, Jaguar E-Type, Ferrari
512 BB Coupê, sem contar com os inúmeros super carros (antigos ou não) espalhados
pelos stands de empresas especializadas em restauração e importação.

Pesados

Caminhões antigos, finamente restaurados, levaram as câmeras digitais a trabalharem
freneticamente. Nacionais históricos como os FêNêMê 11.000 são o retrato de um país
nos primórdios de sua industrialização. Já os norte-americanos Kenworth dos anos
1970, vistos normalmente apenas no cinema, impressionaram pelo gigantismo, sendo
verdadeiras casas sobre rodas.

Lamborghini Urraco, BMW 2002 Alpina e caminhão Kenworth

Monte Carlo

Presente em Águas de Lindóia o Volvo Amazon 122S 1967,
pertencente a Luiz César Ramos Pereira, que competiu em
janeiro de 2010 do tradicionalíssimo Rally de Monte Carlo.
Após 99 edições, esta foi a primeira vez uma dupla brasileira
participou desta prova internacional. Luiz César teve como
navegador João Eduardo Alves da Motta. O Portal Maxicar

http://www.maxicar.com.br/old/reporter/65398brasileiromontecarlo.asp
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Volvo Amazon

Cord 810, 1936. The Best

publicou uma reportagem especial sobre essa façanha
tupiniquim.

Vende-se!

Entre os automóveis a venda, era possível encontrar de tudo,
entre as três centenas de opções. Do nacional para
restauração a preço módico, a super carros como Ferrari,
Lamborghini e Aston Martin recém chegados e a venda nos
stands dos próprios importadores. Interessante ver de perto,
por exemplo, o Packard Dietrich, com seu espetacular motor
V12 (estamos falando de 1933!), ou o pequeno esportivo inglês
Austin Healey 1958 (este estava em exposição, mudando-se
depois para um stand de vendas).

Nobreza

Como em anos anteriores, o pequeno “vale” da Praça
Adhemar de Barros, cercado por uma pequena elevação, foi
escolhido para sediar o “reino” dos mais nobres automóveis
em exposição. O eleito “The Best 2010” foi o magnífico Cord
810 1936. Automóvel de luxo e revolucionário em sua época,
o Cord tinha entre suas principais características a tração
traseira e os faróis escamoteáveis. Foram fabricados apenas
1400 unidades, havendo pouquíssimos no Brasil. Seu design
arrojado e diferente para os padrões americanos de seu
tempo, o tornam um dos mais belos automóveis de todos os
tempos. O branco de Águas de Lindóia acaba de ser importado e fez sua estréia no evento.

Mas a disputa pelo prêmio máximo deve ter sido bastante apertada e dado um trabalhão para os avaliadores, já que o 810
estava rodeado de autênticas jóias raras e qualquer uma delas merecia essa glória. Alguns exemplos: 
• Rambler Custom 1957 – Fabricado pela extinta American Motors Company, foi adquirido pelo atual proprietário em 2004 e
teve sua restauração concluída somente este ano. Um estreante em eventos. 
• Tatraplan T87, 1947 – Não se trata de um carro de luxo, mas bastante curioso: fabricado na antiga Tchecoslováquia,
possui motor de oito cilindros traseiro refrigerado a ar, separado do abitáculo de passageiros por um grosso vidro. Na tampa
do motor, uma grande barbatana tem função aerodinâmica. Na dianteira, um estranho terceiro farol. 
• Bentley S3, 1963 – Ao lado do Rolls Royce, é o símbolo máximo do requinte e do status britânico. O exemplar em
exposição tem o volante do lado direito, como todo inglês que se preze! 
• Dodge Custom Royal Conversível 1957 — modelo típico da escola americana do final dos anos 1950, a era de ouro dos
cromados, das linhas angulosas e dos exageros, que começaram a perder a força em 1960.
• Riley Cabriolet 1950 – um esportivo de luxo de origem inglesa. A Riley é uma das mais antigas fabricas de automóveis do
mundo. Começou no final do Século XIX fabricando bicicletas e foi extinta em 1969. Segundo informações, o conversível
presente neste encontro é o único do Brasil.
• Facel Vega HK 500, 1958 – Podemos considera-lo um “Mopar” francês, já que este coupê esportivo tem de fábrica a
mecânica Chrysler V8. Único exemplar restaurado no Brasil, foi premiado em Araxá em 2008.

Confira abaixo a lista completa de premiados, nas categorias Originais e Hots.

http://www.maxicar.com.br/old/reporter/65398brasileiromontecarlo.asp
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O presidente da FBVA, Henrique
Thielmann

A Assembleia contou com com a
participação de representantes dos
clubes afiliados

Em sentido horário: Dodge Custom Royal, Facel Vega, Tatraplan T87 e Riley Cabriolet. No centro, Rabler
Custom

E assim se deu o mais esperado encontro de automóveis antigos do Brasil. Um evento pitoresco, onde se conhece gente
interessante e onde é possível ouvir histórias curiosas em cada esquina, cujo personagem principal é sempre o automóvel.
Então, para encerrar esta cobertura vamos narrar uma bem divertida, ouvida numa roda de bate-papo:
Segunda-feira, dia 19, aconteceu a 1ª etapa do II Campeonato Brasileiro de Regularidade, com saída do Hotel Magestic.
Como sempre acontece, havia no percurso da prova vários pontos de aferição. Num desses pontos, próximo ao fiscal de
prova, havia por acaso, um guarda de trânsito. Na passagem de cada automóvel, o fiscal como de praxe, anotava o tempo
na planilha, enquanto o policial observava de longe, sem entender o que estava acontecendo. A cena se repetiu diversas
vezes, até que inconformado, o guarda pediu que um participante encostasse, com ar de autoridade. 
— O que está acontecendo? Porque que cada vez que passa um carro aquele rapaz anota? — perguntou.
— Estamos participando de um rally de regularidade e temos que cumprir a risca os tempos médios da prova. Sempre que
passamos num posto de verificação, o fiscal de prova anota o tempo. Quem fizer os melhores tempos médios, ganha a
prova. Neste momento estamos perdendo minutos preciosos, aqui, conversando com o senhor. — explicou o piloto.
— Ok, ok! Está liberado! — respondeu o guarda, sem saber onde enfiar a cara.

Texto e fotos: Portal Maxicar

Assembléia da FBVA

Como em anos anteriores, aconteceu durante o XV Encontro Paulista uma assembléia Geral

Ordinária da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Na pauta de discussões, além da prestação

de contas de 2009, o II Campeonato Brasileiro de Regularidade da FBVA e novidades a respeito da

polêmica placa preta.

Na abertura, o presidente da entidade, Henrique Thielmann, pois em votação o balanço do ano

passado e lembrou que a FBVA conta atualmente com 87 clubes afiliados. Em seguida, foi divulgado

o calendário oficial do II Campeonato Brasileiro de Regularidade — agora chancelado pela

Confederação Brasileira de automobilismo (CBA) —, que teve sua primeira etapa em Águas de

Lindóia:

- 2ª etapa - de 29 de julho a 1° de agosto – Juiz de Fora, MG

- 3ª etapa – 27 a 29 de agosto – Porto Alegre, RS

- 4ª etapa – 26 a 28 de novembro – Brasília, DF

Em seguida Thielmann fez um pequeno balanço a respeito do atual momento da placa preta,

lembrando que, apesar de a maioria dos automóveis antigos com PP estarem de acordo com a

legislação, ainda há muitas irregularidades, envolvendo não apenas clubes independentes, mas

também os chamados “federados”. Lembrou que a FBVA não tem o poder de polícia para cassar

placas pretas irregulares e afirmou que f ica impossível punir automóveis irregulares que o próprio

Detran autorizou. Para Thielmann, é preciso buscar melhorias na legislação que já existe. Informou

que a FBVA está em constante diálogo junto ao Denatran já há dois anos, buscando uma saída

moralizadora.

Tratou-se na Assembléia também de assuntos ligados a importação de automóveis antigos, com

mais de 30 anos, cujos processos passam obrigatoriamente pelo aval da FBVA.

 

 Automóveis  Momentos

 Assembléia FBVA  Feira de peças

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE PREMIADOS!

VEÍCULOS ORIGINAIS HOT RODS

RESULTADO 
II Campeonato Brasileiro de Regularidade FBVA!

RESULTADO DA 1º ETAPA PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/Pontua%E7%E3o%20Campeonato_2010.pdf
http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/Resultados%20FBVA%20-%20%C1guas%20de%20Lind%F3ia2010.pdf
http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/Premiado%20HOT%20RODS_2010.pdf
http://www.maxicar.com.br/old/shop/cdseventos/cdseventos.asp#lind
http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/Lista%20de%20Premiados%20Lindoia%202010%20(1).pdf
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COMENTÁRIOS PARA ESTA MATÉRIA

Data: 22/4/2010
Nome: Ricardo Castellões
Email: careca@wnetrj.com.br
Mensagem: Parabéns. Espetacular a organização de vcs. Não sou colecionador, mas profundo
admirador por quem trata seus carros dessa maneira. Possuo um Mustang 1995 e trato dele também
com muito carinho. Em Juiz de fora pretendo comparecer. Se possível gostaria de ser lembrado.
Grato,
Ricardo (Rio de Janeiro)

Data: 22/4/2010
Nome: nelsonc. geraidine
Email: ncgeraidine@terra.com.br
Mensagem: amigo fernando:
como sempre as suas reportagem é dez,
sobre sobre o que voce falou em tipo de premiação eu acho que vai dar certo, pois o Songa e o
Sr.Eugenio estavam comentado sobre isso diante do meu Biscayne.
Agora,só errou no meu nome que não só voce que erra, a Teresa errou de outro jeito
o certo é NELSON GERAIDINE, morou?
Um abraço
nelson

Data: 22/4/2010
Nome: Fernando Gameleira
Email: presidente@veteran.com.br
Mensagem: Prezado Fernando, parabéns pela belíssima cobertura. 

Grande abraço,

Fernando Gameleira
PRESIDENTE VCCB-RJ

Data: 23/4/2010
Nome: Songa
Email: abiela@terra.com.br
Mensagem: aê filho... e pensar que teve gente que reclamou do The Best !!! Som contar os 30
Mustangs, 18 Corvettes e 26 Cadillacs !!! Opalas e Fuscas eram em bem menos número !!! Afinal, quem
é raro mesmo ?? rsrsrsrsrsrsrsrsr
Parabéns pela matéria.

Data: 23/4/2010
Nome: PJS RESTAURAÇÕES (PEDROCA)
Email: pedroca@carroantigopjs.com
Mensagem: caro Fernando parabems pela bela materia,estamos esperando ,mais materia .abs

Data: 23/4/2010
Nome: José Netto
Email: 
Mensagem: Um evento maravilhoso, digno de primeiro mundo. Ano que vem vou levar um carro meu....
Como sempre o Fernando Barenco se supera a cada ano, mal o evento acabou e a reportagem entra no
ar, perfeita...
Poderia ter mais carros nacionais, que estão sumindo pelo fato de não serem tão valorizados (não estou
falando em valor monetário, porque todos sabemos que é mais difícil uma restauração de um nacional
dentros dos padrões originais, do que um importado, onde se compra tudo nos EUA, mais barato que as
peças daqui).
O que me refiro é que as pessoas de um modo geral nem ligam para os nacionais, comprovei isso em
Lindóia, onde a área de nacionais estava quase sem público, e a de importados, lotada. Mas os grandes
clubes e agremiações fazem o mesmo, e um nacional só vai á premiação por ter a categoria especícica.
Notei também muita vistoria para premiação feita em poucos segundos, pois o proprietário era


