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O Profeta Joel foi o escolhido esse ano

EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização:17/06/2013 

4º Encontro de Autos Antigos de Congonhas – MG

Uma romaria de clássicos

Galaxies e Opalas compareceram em maior número este ano

A Romaria é uma antiga estalagem e hoje ponto turistico da cidade

Essa foi a vez de Joel. O Profeta que viveu no Século VIII a.C e que foi
retratado cerca de 1.700 anos depois por mestre Aleijadinho, acaba
de ganhar um espaço de destaque nas estantes dos mais de 200
antigomobilistas que participaram da 4ª edição do Encontro de Autos
Antigos de Congonhas-MG.

A feliz idéia de retratar as célebres 12 estatuas de Aleijadinho que
fazem parte do histórico conjunto arquitetônico de Congonhas
aconteceu em 2011. A cada ano são esculpidas estatuetas em
número suficiente para que cada expositor receba sua, simbolizando o
troféu de participação. Joel divide o espaço com Daniel (2011) e
Oséias (2012). Cada estatueta mede cerca de 13 centímetros de
altura e é esculpida a mão em pedra sabão — como a original — pelo
artista Deusdete Beato Pinheiro, morador do distrito de Santa Rita do
Ouro Preto.

O encontro aconteceu nos dias 15 e 16 de junho e como nos anos
anteriores, o local escolhido foi a “Romaria”, uma construção histórica
e ponto turístico da cidade, em forma circular, com um grande pátio
central, ideal para abrigar este tipo de evento.

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

Porsche 911 (993)
Réplica do renomado esportivo,

fabricada pela CBP. RS60.000,00

Fusca, 1995
“Itamar” da cor da moda, com

somente 25 mil quilômetros. R$
21.000,00
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Romeu e Marcus Vinícius: pai e filho. O antigo e o atual proprietário do
Polara que voltou depois de 14 anos

Muitos Galaxies chegaram em comboio domingo, vindos de Belo Horizonte

Paralelo ao evento principal, aconteceu o encontro do Clube Galaxeiros das Gerais, com sede em Belo
Horizonte, em comemoração ao 3º ano de sua fundação. No domingo pela manhã, a Romaria foi invadida por
quase 20 Galaxies, que somados aos que já haviam chegado no dia anterior, totalizaram 28 automóveis, dos
modelos Galaxie 500, LTD e Landau. Foi servido um almoço no restaurante Cova do Daniel para cerca de 40
pessoas, entre membros do clube e convidados.

O grande destaque “da família” Galaxie esse ano foi o LTD 1979 recém adquirido por Caio Mário, presidente
do Clube de Automóveis Antigos de Conselheiro Lafaiete. Com somente 34 mil quilômetros rodados, o carro
causa admiração não apenas pela incomum combinação de cores de sua carroceria — com pintura bege
metálica e capota em vinil marrom — mas pelo seu excepcional estado de conservação. Sem exagero, o carro
parece ter acabado de sair de uma concessionária Ford.

Ao lado, Caio Mário e seu Ford LTD 1979 bege e
marrom. 

Acima, a Brasilia LS igualmente impecável

Outro carro que chamou a atenção pela conservação foi a Brasília 1979 bege. Ela foi adquirida zero
quilometro pela tia de Cláudio, seu atual proprietário e tem atualmente 70 mil quilômetros rodados. Segundo
ele, o carro foi mantido com capas de couro sobre os bancos durante todos esses anos. Quando foram
retiradas, havia ainda os plásticos com a logo VW sob elas. O exemplar é da versão LS e tem bancos de
veludo com encosto de cabeça (iguais ao do Passat do mesmo ano), é toda forrada com carpete, e possui
rodas e capas de farol na cor grafite de fábrica. Até o “papelão” da mala ainda é o original.

Algumas histórias merecem ser repetidas.
Essa nós já contamos há alguns anos. Mas
ela é tão bonita, que pedimos licença a você
para contá-la novamente: em 1981 Romeu
Pardini, de Barbacena-MG comprou um
Dodge Polara automático 1981 zero km,
carro com o qual permaneceu até 1996. Seu
filho Marcus Vinícius conviveu com o carro
desde a infância e virou fã do modelo. Já
adulto comprou um igual na cor vinho. Mas a
esperança dele e de seu pai era reencontrar
aquele carro que durante tantos anos esteve
na família. O sonho deles se realizou por
acaso em 2010, quando o amigo Cláudio
Campos sem querer encontrou o carro a
venda pela internet. Estava agora em
Curitiba, permanecendo em ótimo estado e
original. Os Pardini não tiveram dúvidas: o
Polara voltou rodando para Barbacena,
numa viagem de 900 quilômetros. O Polara
vinho, Marcus Vinícius vendeu a outro amigo.

Em Congonhas o Opala mostrou que realmente é um dos modelos nacionais que tem o maior número de fãs.
Perde apenas para o Fusca. Mas dessa vez nem mesmo o modelo da VW conseguiu bater esse clássico da
GM do Brasil em número de exemplares: foram mais de 30, de diversas versões e anos de fabricação.

Lincoln Continental Mark IV,
1976

Com somente 47 mil milhas.
Original de fábrica

Fiat 1100 A, 1946
Italiano compacto, para quem
procura um modelo raro por

aqui.R$ 38.000,00

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

4.009 pessoas curtiram Portal Maxicar de

Veículos Antigos.

Plug-in social do Facebook
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Acima, perfilados diversos
Opalas, de variados anos e

versões, incluindo um SS e uma
Caravan.

Ao lado Pedro Ladeira e seu JK
2150 1972

Já o colecionador Pedro Ladeira levou a Congonhas seu FNM 2150 1972. Este é um dos dois JKs que
pertencem a ele. O outro é um exemplar do modelo 2000, fabricado em 1962, que já foi inclusive premiado em
Águas de Lindóia, SP. Aero Willys, Rural e DKW Belcar foram outros modelos da década de 1960 presentes
em Congonhas.

Entre os veículos importados, um Chevrolet Fleetmaster e um Mercury Eight, ambos de 1948, Impala 1961 e
Mustang GT 1973.

Muitos Galaxies chegaram em comboio domingo, vindos de Belo Horizonte

Mas a grande sensação não apenas entre os importados, mas de todo o evento foi o Cadillac Série 62
Conversível Coupê, do antigomobilista Eder Roberto Gomes. O apresentador do programa Vrum nos contou
que o ícone norte-americano fabricado em 1955 foi recém importado dos Estados Unidos e que pertenceu ao
Museu da Cadillac, no estado do Michigan. O carro realmente fez o maior sucesso. Não é para menos! Além
de ser um automóvel realmente deslumbrante, a simples menção do nome “Cadillac” já causa frisson entre os
apaixonados por automóveis.

Capa para Carro
Feita na Medida Exata
Promoção - 2 capas a

segunda 25%
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Acima a chegada da Banda no ônibus Chevrolet e a apresentação ao público.
Abaixo o Samba de Casa, que contagiou o público presente

A exemplo de outros anos, o 4º Encontro de Autos Antigos de Congonhas teve também atrações musicais.
Sábado a tarde dose dupla, começando com rock e MPB. Depois foi a vez da Sociedade Musical Nossa
Senhora da Ajuda, tocando musicas do repertório popular de bandas. A chegada dos músicos foi a bordo de
um antigo ônibus Chevrolet C65. Domingo foi a vez de expositores e visitantes caírem no samba, com o som
alto astral do Grupo Samba de Casa, cujos componentes são quase todos da mesma família. O show começou
por volta da hora do almoço e invadiu a tarde. Impossível ficar parado!

A praça de alimentação ficou sob a responsabilidade de entidades filantrópicas, entre elas o Rotary Clube. No
cardápio, comida barata e de qualidade. Foi realizada também uma campanha de combate à dengue. Mais
uma vez a apresentação do evento ficou por conta do radialista André Candreva, com muitas entrevistas com
expositores e público visitante.

Acima momento do jantar dançante na Churrascaria Zé Dias. 
Abaixo, diretoria e membros do Clube de Autos Antigos de Congonhas
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José Carlos Gomes +2

RelatarResponder

luciane +1

RelatarResponder

A festa de confraternização aconteceu na Churrascaria Zé Dias, na noite de sábado. Após o coquetel, se
seguiu o jantar dançante, com música ao vivo da melhor qualidade, indo da MPB, ao som americano dos anos
1970, do Sertanejo Universitário ao Forró Pé de Serra. Pura diversão!

Para 2014 Robson, Eli e demais organizadores do evento prometem mais um profeta para a coleção dos
expositores. Não vai perder, hein?!?

Texto: Fernando Barenco 
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Fotos de homenagens: Harrison de Paula Ferreira

Exposição Momentos

Jantar Homenagens
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· 92 semanas atrás

Fernando e Fátima obrigado por tudo que vocês fazem sempre pelos encontro autos antigos de
Congonhas !!!

· 92 semanas atrás

Nos aqui em São Bento do Sul SC tambem realizamos o nosso encontro de carros antigos no dias
15 e 16/06 vejam as fotos.....no faceboock autosantigos da serra....vejam as raridades que
vieram para nosso encontro....abraços

43 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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Jorge +3

RelatarResponder

CAAC 0

RelatarResponder

Graça +1
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André Candreva 0

· 92 semanas atrás

mais uma vez Fernando e Fátima fizeram a diferença na cobertura do 4º Encontro de Autos
Antigos de Congonhas... excelente matéria... parabéns ao casal... ano que vem aguardamos
vocês aqui novamente... abs...

2 respostas · ativo 92 semanas atrás

· 92 semanas atrás

Mais uma vez mi sinto orgulhoso de morar em Congonhas, snf snf snf pena que este ano não
deu pra mim chegar a tempo. PARABÉNS PELA MATERIA, E PELA RIQUEZA DO ENCONTRO só
carros lindos....muito chique.

· 92 semanas atrás

Amigo Ferraz, 

sentimos sua falta mas ano que vem contamos com você. 

um forte abraço, 

André Candreva 
Clube de Autos Antigos de Congonhas/CAAC

· 92 semanas atrás

Grande e espetacular evento que a cada ano vai ficando IMPERDÍVEL, pela organização,
estrutura, local,público participante e presente, a simpatia e receptividade dos organizadores e
por tudo que é oferecido aos participantes e ao público em geral,P A R A B É N S ! ! ! a todos. Ao
Fernando e Fátima PARABÉNS! completa cobertura em todos os ângulos e nos minimos detalhes,
sensacional!!!!!! um grande e forte abraço a todos e até o próximo.

1 resposta · ativo 92 semanas atrás

· 92 semanas atrás

Amigo Gilson Fernandes 

o CAAC tem se esforçado para realizar sempre um bom encontro de autos antigos e sua
presença é muito importante e em 2014 esperamos recebê-lo aqui novamente. 

um forte abraço, 

André Candreva 
Clube de Autos Antigos de Congonhas/CAAC

· 92 semanas atrás

O encontro de Congonhas é muito especial. O presidente Robson Elias, o vice Eli, André Candreva
e demais colaboradores como o Sr. Roberto Candreva recebem os antigomobilistas como se
estivessem nos recebendo em suas casas, com tratamento VIP.Que infra-estrutura incrível é
essa? Que esmero com a recepção, com o local da exposição, com o baile comemorativo, regado
com muita fartura. Que dedicação do Clube de Carros Antigos de Congonhas! Esse evento se
tornou tão grandioso que a Romaria ficou apertada com tantos veículos e tantos visitantes.
Apertada não, aconchegante com muito calor humano. Ali pudemos ouvir vários idiomas, pois,
Congonhas sendo Patrimônio Cultural da Humanidade tem visita diária de turistas de outros
países, que puderam apreciar também as raridades que preservamos. Então, esse encontro que
era para ser nacional se torna internacional. E a cereja do bolo é a presença do Portal Maxicar
com o casal Fernando e Fátima Barenco esbanjando simpatia, conhecimento e admiração por
onde passam. Resumindo... foi um SHOW. 
Jorge- antigomobilista- Belo Horizonte MG

1 resposta · ativo 92 semanas atrás

· 92 semanas atrás

Amigo Jorge, 

estamos gratos e felizes pela consideração e admiração e em 2014 esperamos recebê-lo aqui
novamente. 

um forte abraço, 

André Candreva 
Clube de Autos Antigos de Congonhas/CAAC

· 92 semanas atrás

Olá, gostaria de saber como consigo as fotos feitas na entrada do Restaurante Zé Dias.
Obrigada. Aguardo resposta pelo email.

1 resposta · ativo 92 semanas atrás

· 92 semanas atrás
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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

Graça, 

favor enviar e-mail para caac_mg@yahoo.com.br. 

abs.

· 92 semanas atrás

Eu só tenho que parabenizar o evento. A cada ano melhora e os amigos crescem. Não tenho
palavras. Rodei 300 km de fusca e irei sempre que for condidado. A todos meu fraterno abraço.
Ricardo de Boa Esperança- MG..

1 resposta · ativo 92 semanas atrás

· 92 semanas atrás

Amigo Ricardo, 

obrigado pelas palavras e em 2014 tem mais... 

um grande abraço 

André Candreva 
Clube de Autos Antigos de Congonhas/CAAC

· 91 semanas atrás

Amigos, 

Mesmo estando fora dos eventos a alguns anos, a emoção em ver fotos tão especiais, com
amigos tão queridos me remete aos locais como se estivesse presente. Parabéns a todos, aos
organizadores, aos participantes, e acima te tudo, obrigado a DEUS por nos fazer tão felizes e
verdadeiros amigos. 

Marcelo Ferreira. 
Barbacena

1 resposta · ativo 91 semanas atrás

· 91 semanas atrás

Amigo Marcelo Ferreira, 

somos gratos pela consideração e estima. Ano que vem tem mais... abs...

· 91 semanas atrás

Como fã de carteirinha do encontro de Congonhas, dos seus organizadores, do povo de
Congonhas e, naturalmente do Casal F&F ( Fernando e Fátima Barenco ), quero, mais uma vez,
agradecer o carinho com que fui recebido. 
Do local do evento, à comemoração, a cobertura feita e divulgada pelo Colendo Portal Maxicar,
tudo tudo da melhor qualidade! A todos os envolvidos, o meu MUITO OBRIGADO! Já estou
contando os dias para o próximo! Até lá, se Deus assim o permitir!!!

· 91 semanas atrás

QUERIA MANDAR UM ABRAÇO A TODOS,E PARABENIZAR PELO MARAVILHOSO
ENCONTRO.ATENCIOSAMENTE DALMIR CAMPOS DONO DA MD 280 S 76,TIRADENTES MG.

1 resposta · ativo 81 semanas atrás

· 81 semanas atrás

Amigo Dalmir, 

agradecemos pelo comentário e já estamos trabalhado para 2014... abs...

Postar um novo comentário

Assinar Nada

facebook
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