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

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/27559918_teresopolis_0712_c.asp 1/5

• COBERTURA Ultima atualização:09/07/2012 

XXX Exposição de Automóveis Antigos de Teresópolis – RJ

A vez dos “Mavecos”

Modelo da Ford foi o grande destaque do evento

O Maverick de Marcelo Pfister, recebeu o Troféu Robson Ferreira

Depois de dias e dias e dias de sol, acompanhado até mesmo de um certo calorzinho — fenômeno que
os meteorologistas convencionaram chamar de “veranico” — o domingo, 8 de julho, amanheceu bem feio
na Serra Fluminense, embora ainda não estivesse chovendo. Mas não feio o suficiente para tirar a
animação dos antigomobilistas que acabaram lotando o Parque Regadas e suas imediações, para
prestigiar a 30ª edição do mais antigo encontro de automóveis antigos atualmente no Brasil.

Presentes antigomobilistas de todo o Sudeste, incluindo São Paulo e Espírito Santo, que na companhia
de suas famílias e amigos resolveram subir as montanhas de Teresópolis e curtir um pouco de seu típico
friozinho e calor humano.

Como em todo evento democrático que se preze, foi possível ver de perto veículos que abrangeram um
grande leque de épocas e estilos. Dos clássicos americanos dos anos 1940 e 50 como Dodge Kingsway
Station Wagon, Ford Sedan, Chevrolet Styleline e Bel Air; a europeus como Morris Oxford e Mini Cooper
(esse com volante do lado direito), além de um gracioso Fiat 850 Sport. Incluindo também outros mais
modernos, como veremos a seguir.

 

 

 

 

 

Cera
automotiva
Carnaúba,
Nxt, Sintetica,
Selante
Parcelamos
em 3X s/juros,
confira

DécadasDe A a Z Categorias  Ok Modelo:  Ok

http://www.maxicar.com.br/old/clubes/clubesbrasil.asp
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioformnovo.asp
http://www.maxicar.com.br/old/reporter/reporter.asp
http://www.maxicar.com.br/old/colunistas.asp
http://www.maxicar.com.br/old/albumfamilia/albumfamilia_princ.asp
http://www.maxicar.com.br/old/restauracao/restauracao.asp
http://www.maxicar.com.br/old/xodo/xodo.asp
http://portalmaxicar.blogspot.com/
http://www.maxicar.com.br/old
http://www.maxicar.com.br/old/pecas/pecas.asp
http://www.maxicar.com.br/old/curiosidades/curiosidades.asp
http://www.maxicar.com.br/old/links.asp
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioeventos/calendariomovel.asp
http://www.maxicar.com.br/old/clubenews/clubenews.asp
http://www.maxicar.com.br/old/rodadeamigos/rodaprinc.asp
http://www.maxicar.com.br/old/downloads/downloads.asp
http://www.maxicar.com.br/old/pecasprincvende.asp
http://www.maxicar.com.br/old/cronicas/cronicas.asp
http://www.maxicar.com.br/old/pecas/pecas_comprar.asp
http://www.maxicar.com.br/old/parceiros/parceiros.asp
http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/eventosefatos.asp
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioeventos/calendariofixo.asp
http://www.maxicar.com.br/old/literatura/literatura.asp


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

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/27559918_teresopolis_0712_c.asp 2/5

Acima, o raro e pouco conhecido  muscle car AMC Javelin

Abaixo, Ford 1946, Chevrolet Bel Air 1955, Fiat 850 Sport 1968 e Morris Mini Cooper (com volante do lado
direito)

Uma das grandes sensações do encontro foi a presença de um pouco conhecido “Muscle Car” americano
fabricado em 1973. Usando o velho clichê, "uma verdadeira raridade"! O Javelin (que em Português
significa “Dardo”) nasceu em 1968 para concorrer com o Mustang e o Camaro. Era fabricado pela AMC
(American Motors Corporation), uma empresa que nasceu em 1954 da fusão da Hudson com a Nash. A
idéia foi unir duas pequenas, para se tornar mais fácil brigar com as três gigantes (Chevrolet, Ford e
Chrysler), por uma fatia maior do mercado americano e mundial. A AMC conseguiu resistir até o final dos
anos 1980, quando ironicamente foi vendida para a Chrysler, encerrando suas atividades. Mas a
montadora deixou um ótimo legado, com clássicos como o próprio Javelin e os modelos da Linha
Rambler, entre outros.

Entre os nacionais, Teresópolis tem mostrado nos últimos anos boa quantidade de modelos da linha
Volkswagen apelidada de “quadrada” e em 2012 não foi diferente. São aqueles VWs fabricados do final
dos anos 1970 até meados dos 90. Entre eles, Passat, Gol, Saveiro e Parati. Por falar em Passat, quem
gosta do modelo não pôde se queixar: cada um mais bonito que o outro!

Ao lado, André

Grigorevski e sua
namorada Mariana,
ao lado do belo

Passat LSE, versão
de quatro portas
muito exportada

para o Iraque

Abaixo, Fuscas ao

melhor estilo
californiano
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Canedo e seu XR3: ninguém diz que é "adesivado"

De Duque de Caxias-RJ, o grupo Duke´s levou a Teresópolis diversos Fuscas de estilo bastante próprio:
rodas de liga leve, suspensão rebaixada, teto solar de lona, acessórios de época e muitas vezes
carrocerias intencionalmente enferrujadas. Trata-se de um “look” importado da Califórnia, nos Estados
Unidos. Mas é importante lembrar que mecanicamente, os automóveis são perfeitos, com todas as
manutenções necessárias em dia. Questão de atitude!

Moda entre os adeptos
de automóveis “tunados”
ou mesmo quem gosta
de dar um toque especial
em seu veículo (você já
reparou o que tem de
carro moderno com teto
preto por aí?), o
“envelopamento” pode ser
utilizado também a
automóveis mais antigos.
A técnica consiste em
aplicar sobre toda a
carroceria uma película
plástica, que pode ser ou
não da cor do veículo.
Proprietário da Car Wash,
— uma empresa do Rio
que realiza este tipo de
serviço — e um
apaixonado pelos
modelos nacionais
esportivos dos anos
1980, Marcos Canedo viu
no “envelopamento” uma
solução prática e rápida
para a pintura de seu
recém adquirido Escort
XR3, que não estava lá essas coisas. Na tabela de cores do produto, encontrou o tom exato de vermelho
de seu carro e não teve dúvida: mandou adesivá-lo por inteiro. O trabalho ficou perfeito, enganando até os
olhos mais entendidos.
— Deixei o carro na loja quarta-feira e na sexta já estava pronto. O produto é de fácil manutenção (limpa-
se com um pano embebido em álcool), tem ótima vida útil e aceita inclusive polimento com cera. — nos
contou Canedo.
Realmente uma ótima opção para o antigomobilista que possui poucos recursos e/ou não pode esperar o
tempo necessário que uma oficina leva para uma pintura completa. Mas Canedo lembra que se trata de
uma solução paliativa e que nada se compara a uma pintura bem feita!

Outros destaques nacionais: VW 1600 “Zé do Caixão” 1969; DKW Belcar 1962; Santa Matildes 1985 e
1986; Miura Saga 1989; FNM 2150 “JK” 1972; Karmann Ghia 1971; Opala de Luxo 1977, com meio teto
de vinil, estilo Las Vegas; Willys Itamaraty 1969; Gordini 1966.
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À esquerda, Marcelo Vieira & Família, ao lado do belo Maverick restaurado por ele.
À Direita, momento de chuva, que fez com que muitos se brigassem sob as marquises e outros simplesmente

abrissem seus guarda-chuvas e continuassem o passeio entre os carros

Os Mavericks tiveram presença marcante, com vários exemplares pertencentes ao plantel do Maverick
Clube do Rio de Janeiro, além de outros, de colecionadores particulares, como o belo seis cilindros
laranja pertencente a Marcelo Vieira. O carro, que estava em péssimas condições quando foi adquirido,
foi restaurado por ele, em sua oficina em Petrópolis-RJ, cidade vizinha a Teresópolis. 
A organização do evento prestou uma homenagem especial ao colecionador carioca Cláudio Spiller, um
amante do modelo e proprietário de um famoso 1975 modificado nos anos 1980. Como Spiller encontra-
se doente no momento, a placa comemorativa foi entregue ao companheiro de clube Fabiano “Cigano”.

O sorriso no rosto do antigomobilista-mirim, mostra que o mal tempo não conseguiu estragar a alegria da
festa teresopolitana

A chuva, que começou a cair por volta das 11 da manhã, fez com que o público se abrigasse sob as
marquises e fossemos obrigados a interromper nosso trabalho fotográfico. Sendo assim, de antemão
pedimos desculpas, se por acaso não fotografamos o seu carro!

O “melhor automóvel do evento” escolhido através do voto popular foi o Maverick (de novo ele!) 1974 de
Marcelo Pfister (foto principal), de Macaé, que recebeu o Troféu Robson Ferreira, nome dado em
homenagem ao idealizador do evento, em 1982.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos
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