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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização:23/09/2013 

4º Encontro AGMH de Veículos Antigos em Caxambu – MG

Sotaque carioca em Minas Gerais

Evento reuniu fluminenses, mineiros... e paulistas também

Em primeiro plano o Mercury Eight Conversível 1948, eleito pelos expositores o melhor do evento. Atrás, o Opel Kapitan 1951

A concorrência foi grande. No final de semana de 20 a 22 de setembro, aconteceram diversos eventos ligados
ao antigomobilismo no eixo Rio/Minas/SP. Juiz de Fora e Leopoldina, em Minas Gerais; Petrópolis e Araruama,
no Rio de Janeiro; e Águas de Lindóia, em São Paulo, foram algumas das cidades que receberam automóveis
antigos. A criação de novos clubes e a disseminação da cultura antigomobilística por todo Brasil tem feito com
que seja praticamente inevitável as coincidências de datas. Mesmo assim, o Grupo AGMH Antigomobilistas, do
Rio de Janeiro, conseguiu reunir cerca de 100 veículos no Parque das Águas, em Caxambu – MG.

Insira seu e-mail:
 ok

Cadastre-se e receba
nossos boletins
informativos. 

É GRÁTIS!

Gol GT 1.8 , 1986 
Preserva todos os detalhes

originais dessa versão esportiva
R$14.500,00

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

Alfa Romeo 2300, 1985
Completo e impecável!.

R$26.000,00

Opel Olympia, 1968
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Acima, abertura oficial do evento. Ao
microfone o vice-prefeito de Caxambu,
ao lado de Guilherme Ramos, um dos
organizadores. 

Ao lado, a fachada do Palace Hotel,
onde a maioria dos inscritos ficou
hospedada

A abertura oficial aconteceu por volta das cinco e meia de tarde de sexta-feira (20), com a presença do vice-
prefeito da cidade, Carlos Alberto Abrahão. Muitos expositores chegaram na manhã do dia seguinte, a tempo
de aproveitar as atrações dessa famosa estância hidromineral do sul-mineiro. O dia estava lindo! A grande
maioria dos inscritos ficou hospedada no tradicional Palace Hotel, parceiro oficial do evento, que ofereceu um
pacote especial, além de isentar seus hóspedes da taxa de inscrição do encontro. O estabelecimento foi
inaugurado em 1984, e na época era o maior do Brasil. Seu estilo neoclássico foi preservado durante todos
esses anos. Uma volta ao passado...

Entre os veículos importados, foi curioso notar o grande número de Mercedes-Benz; seis ao todo, dos
modelos 280 S, 560 SEC, C280, 350 SL, 230 e 280 SL. Essa última fabricada em 1971 e do famoso modelo
conversível apelidado de “Pagoda”, por causa do formato de seu teto rígido, que lembra o dos antigos templos
orientais budistas.

Ao lado, o Mercedes Benz 280 SL
1971, modelo conhecido como

"Pagoda".

Acima, um casal de canários da terra
"brigando" com o retrovisor do Fiat 147

A clássica alemã veio de São Paulo – capital, muito bem acompanhada de três grandes clássicos americanos:
o Chevrolet Bel Air 1954, de Francisco Moutinho Filho; a incrível pick-up Chevrolet El Camino 1973, de
Jerônimo Ardito; e o Mercury Eight Conversível 1948, de Nelson Fidelis (foto principal, acima). Este belo
automóvel, aliás, foi merecidamente eleito o melhor do evento pelo voto dos demais expositores.

Raro, perfeito estado e placa do
ano. R$22.000,00

Karmann Ghia, 1967
Quem nunca sonhou com um
desses na garagem?. Preço

R$55.000,00

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

Encontre-nos no Facebook

Portal Maxicar de
Veículos Antigos

4.010 pessoas curtiram Portal Maxicar de

Veículos Antigos.

Plug-in social do Facebook
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Chevrolets El Camino 1973 e Bel Air 1954: duas épocas, dois estilos, mas o mesmo poder de sedução

O antigomobilista Max Acriísio (o “M” do Grupo AGMH) levou a Caxambu seu MGA 1960, que já possui há 38
anos. O esportivo inglês encantador por natureza, tem ainda um charme adicional: a placa do modelo e ano
de fabricação. Outro exemplo de longevidade com o mesmo dono — superando o próprio Max no quesito —  é
o Opel Kapitan 1951 (também na foto principal), que pertence a Hernandes Ramos a nada menos que 45
anos!

E tem exemplo de fidelidade também entre os nacionais: o Chevette 1973 — portanto, do ano de lançamento
do modelo — de Armando Loureiro (outra letra do Grupo, dessa vez o “A”) comprado zero quilômetro, foi o
automóvel que o incentivou a criar o AGMH ao lado de seus amigos. O primeiro modelo da GM do Brasil está
comemorando 40 anos em 2013.

O MGA 1960 de Max e o Chevette de Armando: companheiros de loooonga data

Outro nacional que chega à casa dos “enta” este ano é a VW Brasília. Havia no evento quatro exemplares em
excelente estado, com destaque para a versão de 4 portas fabricada em 1980. O veículo foi uma nova
tentativa da VW de substituir o 1600 Zé do Caixão como “carro de praça”. Mas a tentativa fracassou, assim
como a anterior com o TL com a mesma configuração. Hoje é uma versão rara e valorizada.

Curiosamente, este ano em Caxambu os Passats foram os nacionais em maior número, superando inclusive o
Fusca. Contamos meia dúzia, produzidos entre 1974 (ano do lançamento) e 1987. O grande destaque ficou
para o raro TS 1977 de cor cobre metálica. O exemplar é realmente de altíssimo padrão, um verdadeiro
bálsamo para quem curte este revolucionário VW nacional, o primeiro com motor dianteiro refrigerado a água.



27/03/2015 Maxicar.com.br - O seu portal de veículos antigos

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/85745566_agmhcaxambu0913c.asp 4/7

Alguns dos Passats: a partir da esquerda: TS, GTS Pointer, L e LSE

Karmann Ghia havia três, e todos em excepcional estado: o vermelho, fabricado em 1971 pertence a Paulo
Affonso Salvini, de Petrópolis-RJ. O branco lotus é de 1969 e da vizinha São Lourenço, outra cidade famosa
por suas águas. Já o 1962 saia-e-blusa amarelo e preto é de Roberto Frazão, de Niterói-RJ

Acima, uma visão parcial do Parque das Águas, local do evento
Abaixo, o trio de Karmann Ghias. Qual você prefere? Escolha difícil...

É comum ouvirmos histórias de pais antigomobilistas que acabam influenciando seus filhos ainda crianças a
também gostar de carros antigos. Você deve conhecer algumas! E ao contrário, já ouviu falar? Então olha
essa: há cerca de dois anos, Demítrius Pacheco deu de presente a seu filho Lucas, hoje com 8 anos, um mini
Fusca como motor a gasolina (o mesmo da motoneta Honda Biz) e câmbio de três marchas. O garoto, é lógico,
ficou apaixonado pelo “carango” e aprendeu a guia-lo com a maior destreza. Nunca cometeu uma barbeiragem
sequer. Tem até carteira de motorista, feita de gozação pelo pai, é claro! O fato é que Demítrius acabou
ficando com uma pontinha de inveja do filho e há alguns meses acabou comprando um Fusca branco 1995,
que tratou logo de caracterizar de Herbie, para imitar Lucas. Hoje pai e filho freqüentam juntos os eventos,
com o “Fusquinha” a reboque do “Fuscão”.
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Acima, Demitrius, Lucas e a dupla de Fuscas: o pai inspirado pelo filho
Abaixo, dois momentos do coquetel: uma panorâmica do salão e os membros do Grupo AGMH Antigomobilistas entregando o

prêmio de "melhor do evento" a Nelson Fidelis, de São Paulo, por seu Mercury Eight 1948 Conversível

O Palace Hotel ofereceu na noite de sábado um coquetel a expositores e convidados em suas dependências.
Os organizadores aproveitaram a oportunidade para fazer a cerimônia de premiação dos automóveis em
destaque. Houve também o sorteio de vários brindes. Dois clubes receberem homenagens especiais, por
comparecerem com as maiores caravanas: a Sociedade do Carro Antigo de Barbacena – MG e o Nictheroy
Clube de Veículos Antigos – RJ. O Portal Maxicar também foi homenageado pela divulgação e cobertura da
festa. Agradecemos ao Grupo AGMH Antigomobilistas por isso! Por seu incentivo à realização do encontro,
também foi homenageado "Pepe", proprietário do Palace.
Confira quais foram os dez veículos em destaque no álbum especial, abaixo.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

 

Exposição Momentos Confraternização

Premiação

 

Palace Hotel

9 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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· 78 semanas atrás

Mais um excelente evento organizado pelo AGMH! E, claro, mais uma excelente cobertura realizada
pelos mais do que competentes Fernando e Fátima. Foi um prazer rever velhos amigos de fora do RJ,
além de enfim conhecer pessoalmente outros amigos. Os carros são importantes, porém mais
importante ainda é poder bater um papo com o pessoal! 

Os Passat presentes foram 7, número realmente expressivo. Além dos que aparecem na foto, havia
mais um LSE "Iraque" e dois de cor azul (um 1975 e outro 1976). 

Parabéns ao AGMH e ao portal Maxicar!

· 78 semanas atrás

Que pena eu não poder estar com essa turma em Caxambu. Mas agradeço a este portal por nos trazer
essa cobertura tão detalhada. Viajando nas páginas do Maxicar parece que estamos dentro do
evento. Parabéns aos homenageados, especialmente à SCAB, ao Nictheroy Clube e ao Ramos com seu
Kapitan. Jorginho-Belo Horizonte.

· 78 semanas atrás

Vou ao evento do AGMH em Caxambu desde o primeiro e como sempre o evento é agradável, a cidade
é maravilhosa a companhia dos amigos é maravilhosa o Palace Hotel é um show a parte, parabéns ao
AGMH e a todos os envolvidos, se Deus quiser ano que vem estou de volta. Fernando e Fátima, show
de fotos !! 
Em nome do Nictheroy Clube de Veículos Antigos gostaria de agradecer a homenagem que nos foi
prestada, muito obrigado !! 

Abraços a todos 
Alexandre Thomaz 
NVCA

· 78 semanas atrás

Excelente cobertura do Fernando e da Fátima, evento muito bem organizado pela boa turma do AGMH,
podem repetir que to dentro!

· 78 semanas atrás

Foi lindo ,tenho certeza que o próximo será melhor ainda,conte com agente meninos. 

Abraços Denise 

Prefeitura Municipal de Caxambu.

· 78 semanas atrás

"Viajando nas páginas do Maxicar parece que estamos dentro do evento." Você, Jorge Filho, definiu
tudo o que o Maxicar é. Mesmo quando não estamos no evento (não foi o caso desta vez), nos
sentimos totalmente "in".

· 78 semanas atrás

Parabéns AGMH pelo evento!! 
Sempre é prazeroso fazer essa viagem gostosa. 
Os antigos presente eram de fino trato e o coquetel foi muito bom, principalmente pela banda. 

Abraços 
Frazão

· 78 semanas atrás

Parabéns a todos os organizadores do evento, assim como os antigomobilistas que compareceram.
Mais uma vez o encontro brilhou. Sempre que convidado for, lá irei. Representei minha cidade Boa
Esperança. Abraço especial ao Guilherme pela excelente acolhida.

· 78 semanas atrás

Parabéns aos amigos do AGM, como sempre organizando um belo encontro, infelizmente este ano não
pude comparecer, mas o Fuscamania de Cabo Frio foi muito bem representado pelos amigos, Mário e
Edna, Osvaldo e Ana. 
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Digite o texto aqui!
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Comentar como Visitante, ou logar:

Mostrar junto aos seus comentários. Não mostrado publicamente. Se você tem um website, linke para ele

aqui.

Enviar Comentário

Belo trabalho também do Fernando e Fátima, fotos lindas, adorei as dos pássaros, parabéns. 
Um grande abraço. 
Elizete Martins- (AFUVA-CF) - Fuscamania de Cabo Frio.

· 78 semanas atrás

A todos os amigos antigomobilistas que estiveram conosco em Caxambu, agradecemos pela presença e
pelas mensagens. Nosso objetivo é poder proporcionar momentos de confraternização entre os
amigos, em torno dos nossos "xodós", curtindo a hospitalidade dessa bela estância hidro-mineral das
Minas Gerais. Já podem anotar nas vossas agendas a data de 03, 04 e 05 DE OUTUBRO DE 2014, para
o próximo Encontro em Caxambu. Abraços a todos. AGMH Antigomobilistas.-

· 78 semanas atrás

O EVENTO FOI MARAVILHOSO E ESPERO PODER ESTAR JUNTO COM ESSA TURMA ANIMADA NO ANO
QUE VEM, PARABENS PELA COBERTURA MUITO LINDA AS FOTOS.

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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