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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização:26/08/2013 

EXPOCAR 2013 - 2º Encontro de Automóveis Antigos e Hots – Antônio Carlos, MG

Festa de amigos

Ambiente descontraido, com direito a café da manhã e forró "pé-de-serra"

Os automóveis enfeitaram a velha estação ferraviária desativada

Antônio Carlos, MG. O pequeno e bucólico município de 11 mil habitantes, na Zona da Mata, viu sua
população e o número de automóveis crescer significativamente no último final de semana. Mas é claro que
não estamos falando de quaisquer automóveis! E sim dos antigos, que lotaram a praça principal e arredores,
no centro da cidade, cortado pela via férrea, hoje usada apenas para o transporte de carga, mas que
preserva com orgulho uma locomotiva americana Baldwin, fabricada na Philadelphia em 1889. As instalações
da antiga estação também continuam lá...
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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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Locomotiva Baldwin de 1889. Hoje aposentada e perfeitamente conservada

A “invasão” teve início no sábado, 24 de agosto e continuou no dia seguinte, com uma quantidade de veículos
ainda maior. Próxima de 200, com certeza. As inscrições tiveram que ser encerradas por volta das 10 horas de
domingo, já que os 160 kits do evento já haviam se esgotado. Mas outros automóveis foram chegando... Foi
uma festa de velhos amigos, com bate papo nas mesas, churrasquinho e outros tira-gostos, cerveja gelada e
muita descontração. Com acordeom, zabumba, triangulo e afinação no gogó, um grupo de antigomobilistas de
Belo Horizonte animou ainda mais o ambiente com um típico forró “pé de serra”.

O forró na praça ajudou a descontrair ainda mais as rodas de conversa

A Associação do Carro Antigo de Barbacena (SCAB) comemora o sucesso do evento — que aconteceu pelo
segundo ano consecutivo —, graças à parceria com a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos que ofereceu
toda a infraestrutura e apoio. Domingo, foi oferecido gratuitamente aos expositores e público em geral, um
farto café da manhã, com pães, biscoitos, frutas e sucos variados. Foi servido também um almoço ao custo de
apenas R$ 7,00 por pessoa, cuja renda foi destinada a uma entidade de apoio à Terceira Idade.

Acima, o café da manhã,
oferecido pela Prefeitura.

Ao lado, o prefeito de

Opel Olympia, 1968
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

Gol GTS 1.8, 1994
Inteiramente original de fábrica.

Perfeito estado

Puma DKW, 1967
A ‘fera’ que deu origem a uma

saga brasileira
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Antonio Carlos, Raimundo
Nonato (com microfone) e
alguns diretores da Scab.
A partir da esquerda:
Gilson Fernandes
(Tesoureiro), Cláudio
Mazzoni (Presidente) e
Hernanes Ramos (Vice-
presidente)

Na cerimônia de encerramento, o prefeito Raimundo Nonato Marques, lembrou da importância do evento para
o turismo do município e já colocou a cidade à disposição da SCAB para a realização da terceira edição, no
ano que vem.

E tem toda razão o prefeito. Antônio Carlos recebeu turistas de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Santos Dumont,
Barroso, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Tiradentes, São João Del Rey e outras localidades da região. Do
Rio de Janeiro, havia gente da Capital, de Niterói e de Petrópolis. Muitas dessas pessoas não conheciam a
cidade e se não fosse pelo encontro de carros antigos, talvez jamais tivessem a oportunidade de conhecer.

A confraternização “extra-oficial” aconteceu na noite de sábado e contou com a participação de cerca de 50
pessoas, entre antigomobilistas e convidados. O ponto de encontro foi o Restaurante Espaço 12.

Momentos da confraternização, que aconteceu no Espaço 12

Falemos um pouco dos veículos em exposição começando pelo Studebaker Commander. Além da raridade e
incrível beleza, o Sedan fabricado em 1951 tem uma história bastante interessante. Seu proprietário — Sérgio
Viana, de Barbacena — o adquiriu em 2004 quando o carro estava prestes a deixar a cidade. Havia sido
comprado por um revendedor de Belo Horizonte e já estava sobre um caminhão cegonha junto com outros
automóveis, pronto para a viagem. Sérgio fez uma proposta irrecusável em “dinheiro vivo”, para que o “Stud”
não deixasse a cidade. Negócio fechado, ele o restaurou deixando no impecável estado que se encontra hoje.
A maior dificuldade foi conseguir encontrar uma mecânica original. Dá para imaginar que não é fácil achar a
venda o motor de um automóvel raro, fabricado há mais de 60 anos! (PS: antes que nos xinguem, o carro foi
mesmo fabricado em 1951, apesar da placa “1950”).
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Viana e seu Commander. Um automóvel à frente de seu tempo

O evento contou ainda com a participação de outros importados “de peso”: Impalas 1959, 1961 e 1967, Ford
Modelo A Phaeton 1929 e caminhão Ford AA 1927, Chevrolet Styleline De Luxe 1951, Mercury Eight 1948 e
Mercury Grand Marquis 1992, Open Kapitan 1951 e Chevrolet Sedan 1948.

No alto: Opel Kapitan, Impala 1961 e Ford A Phaeton. Abaixo: DKWs Vemeguet e alguns dos muitos Opalas
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Entre os nacionais, surpreendeu o grande número de Opalas. Foram mais de 30, fabricados entre 1970 e
1992, inclusive na versão SW, a Caravan, com 3 exemplares. Havia também Galaxies, Fuscas, Karmann Ghias
TC, Chevettes, DKWs das versões Belcar e Vemaguet, alguns Fiats 147 (cada vez mais presentes nos
encontros), Aero Willys, Chevrolet Brasil Amazona, Veraneio, Passats, Mavericks, Corceis, entre outros. 

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos Confraternização

 

 

Comentários (33)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 82 semanas atrás

Um EXCELENTE evento e com a cobertura do Fernando e da Fátima, o que poderíamos desejar? Abrs a
todos

1 resposta · ativo 82 semanas atrás

· 82 semanas atrás

Falaaaaaaaaaaaaa Mendonça, nosso mais novo hospede do hospício chamado SCAB. Valeu amigão,
vc tem razão, a presença dos amigos Fernando e Fátima, são sempre uma estrela a mais que brilha
por aqui. Parabéns para todos nós. Um grande abraço

· 82 semanas atrás

Repetindo a dose, mais uma vez a Scab fez um excelente trabalho. A cidade é um ótimo cenário para
expor os autos e bater aquele papo com os amigos. Parabéns Fátima e Fernando pela espetacular
cobertura. Grande abraço!

1 resposta · ativo 82 semanas atrás

· 82 semanas atrás

Grande Julio, valeu amigão. Tudo conspirou a nosso favor. Grande abraço do amigo Claudio Mazzoni
e grato pela presença

· 82 semanas atrás

FESTA DE AMIGOS NA PRESSSÃÃÃÕOOOOOOO!!! PARABÉNS SCAB PELA BELA FESTA!!! PARABÉNS
FÁTIMA E FERNANDO PELA BELA COBERTURA, SEMPRE LEVANDO O EVENTO PARA OS QUE PERDERAM!!!
UM ABRAÇÃO A TODOS!!!

1 resposta · ativo 82 semanas atrás

· 82 semanas atrás

Falaaaaaaaaaaaaa Daniel, valeu parceiro, pela presença. Nós somente fornecemos o palco, vcs
fizeram a festa. hHEHEHHE. Grande e forte abraço do amigo

· 82 semanas atrás

Parabéns as amigos. Claudio. Gilson. Hernandes. por tão belo evento e ao prefeito Raimundo. por dar
tal apoio. dado para a realização do mesmo. parabéns também aos amigos Fátima e Fernando pela
cobertura. 

Um grande abraço 

NORIVAN CAMPANA 

AVAL - LEOPOLDINA -MG

83 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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1 resposta · ativo 82 semanas atrás

· 82 semanas atrás

Falouuuuuuuuuuuu Norivan, valeu amigo pelas palavras. Ficamos por aqui ansiosamente lhe
esperando para batermos aquele bom papo. Fica pra próxima. Grande abraço Claudio

· 82 semanas atrás

Para muitos, ficam as lembranças. Para outros o pq não fui, mas acima de tudo o mais importante é
saber que em algum lugar existe alguém que como você, busca uma forma dígna de agradecer a DEUS
pela vida. Não ha nada melhor e mais gratificante que celebrar a vida ao lado de verdadeiros amigos.
Que cada pessoa, participante ou não do ExpoCar 2013, receba o meu agradecimento por ser uma
parte desse todo que se chama antigomobilismo. Nas pessoas do casal Fátima e Fernando, abraço a
todos e deixo meu desejo de realizações e bênçãos de DEUS!!

1 resposta · ativo 82 semanas atrás

· 82 semanas atrás

É isso ai Marcelo, quem não veio, novamente deixou de rever os amigos e passar uma bela tarde
num extremo ambiente familiar. Agora, somente ano que vem, se Deus quiser na EXPOCAR 2014.
Grande abraço

· 82 semanas atrás

As fotos descrevem com perfeição o que foi esse encontro. Todos com um sorriso estampado,
demonstrando uma grande alegria em estar ali. Um clima de paz, harmonia, confraternização tomou
conta de Antônio Carlos, numa grande festa a céu aberto em que todos pareciam de uma mesma
família. Cumprimento toda a SCAB na pessoa do presidente Cláudio Mazzoni pela competência e
cordialidade de sempre. Cumprimento também Fernando e Fátima Barenco pela minuciosa cobertura. A
presença de vocês em um evento o torna TOP. Jorginho-Belo Horizonte.

3 respostas · ativo 82 semanas atrás

· 82 semanas atrás

Nao vi meu Opala Vinho nesse encontro...

· 82 semanas atrás

Você que está aí em New York onde reside deveria ter vindo encontrar os amigos e ver as
raridades em Antônio Carlos.

· 82 semanas atrás

Faaaaaaaaaaaaalaaaaa, Jorginho, como já te falei inúmeras vezes, você já faz parte da família
SCAB. Inclusive já estamos preparando uma grande festa para comemorarmos seu niver em
Outubro, aqui no Mensal. Será novamente bem recebido. Com relação a EXPOCAR 2013, vc traduziu
perfeitamente o que foi o encontro, a praça principal se transformou em uma perfeita sala de estar,
onde as pessoas foram valorizadas como seres humanos, e todos foram tratados igualmente.
Realmente foi uma grande festa de amigos. Pena que acabou, e quem não veio, perdeu mais uma
oportunidade de confraternizar. Grande abraço do amigo

· 82 semanas atrás

Parabéns PRESIDENTE Mazzoni, meus camaradas Claudio Campos, Flavinho Calazans, Charles, Seo
Ramos, Seo Gilson, Kiko,...e todos da SCAB, show, adoramos, se o primeiro foi ótimo esse ano ficou
um espetáculo !!! 
Obrigado por me darem motivo para "pegar" estrada com minha esposa e filho com nosso LTD que nos
levou e trouxe com MAJESTOSA TRANQUILIDADE, além poder reencontrar com tantos amigos do peito
ao mesmo tempo envolvidos com mesmo ideal. 
Fernando e Fátima Barenco, as fotos um luxo... 
SHOW !!!!! 
Abraço 
Basílio 
Grupo Antigomobilistas de Leopoldina-MG

1 resposta · ativo 82 semanas atrás

· 82 semanas atrás

Alôoooo Basiliooooooooooooooooooo, hehehheh, ficamos felizes que vc tenha aproveitado tudo que
a festa pode oferecer e é claro tenha ido e voltado na MAJESTOSA TRANQUILIDADE. Acho, acredito
e tenho total certeza, que desta vez achamos a fórmula perfeita para um encontro de automóveis
antigos, principalmente que além dos carros, as nossas familias podem vir e ficar bem a vontade.
Parabéns para todos nós. Grande e fortissimo abraço do amigo

· 82 semanas atrás
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Parabéns Mazzoni e toda turma da SCAB pelo belo evento com simpatia e atenção a todos os
antigomobilistas. Parabéns também Fernando e Fátima que retrataram este maravilhoso final de
semana. 

Guilherme Ramos 
AGMH Antigomobilistas

1 resposta · ativo 81 semanas atrás

· 81 semanas atrás

Falaaaaaaaa Guilherme, valeu grande amigo, procuramos sempre por aqui, tratar e recepcionar bem
os expositores. Afinal de contas só vamos onde somos bem recebidos. Foi uma honra muito grande
tê-los aqui em nossa humilde festa. Grande abraço aos outros AMH e até Caxambú

· 82 semanas atrás

Parabéns Mazoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, e toda SCAB pelo sucesso consecutivo na tranquila e aprazível Antonio
Carlos. 
No primeiro estive presente, no segundo nosso Grupo se fez presente através do Rodrigo Basílio, visto
que estava em outro compromisso representado também nosso Grupo no Distrito de Tebas, mas pude
contemplar pelas lentes do casal Fatima e Fernando este belo espetáculo. 
Grande abraço 
Edson Lupatini 
Antigomobilistas de Leopoldina-MG

1 resposta · ativo 81 semanas atrás

· 81 semanas atrás

Valeuuuuuuuuuuuuuuuu Luuuuupaa, sem problemas, com certeza os ANTIGOMOBILISTAS DE
LEOPOLDINA, foram bem representados aqui na EXPOCAR 2013. Ano que vem tem mais, vai se
preparando. Grande abraço

· 82 semanas atrás

Sou um dos integrantes do grupo do Forró pé de serra. Meu Pai é nordestino, da cidade de Caruaru
PE. E como todos vem pra São Paulo com ele, não foi diferente, veio também e nesta bagagem ele
trouxe uma acordeom. Como ele estava rodando trecho, acabou por seguir a empresa Camargo
Correia, que deslocou pra Minas Gerais, foi onde conheceu minha mãe, Dona Castorina (Ouro Preto
MG), casou e teve eu e mais dois irmãos. Depois de 25 anos, fomos trabalhando e juntando dinheiro e
fomos ver os avôs que nunca tínhamos vistos (Caruaru PE). Meu pai é analfabeto. Estudo não entra
na memória dele. Ainda bem que pra ele não fez falta, pois sabe fazer de tudo um pouco na área de
construção civil (da base ao acabamento). Eu tenho uma Kombi amarela e branca ano 1975, sou de
Cachoeira do Campo MG e todo lado que vamos a acordeom, triangulo, zabumba e meu pai querido,
Joselito, vai junto.

1 resposta · ativo 82 semanas atrás

· 82 semanas atrás

Meu nobre amigo Cornélio José, 

O maior dos ensinamentos, não precisa de escola para se aprender. Basta ter a atitude de ser uma
pessoa de caráter e personalidade, ou seja, ter um nome a zelar. Suas atitudes refletem todos os
ensinamento que seu pai lhe passou. Para nós da SCAB, ter pessoas como você entre os amigos é
ratificar o motivo da existência dos seres. Levamos um pouco de nós, e colhemos um pouco dos
outros!! Sempre seremos assim, caçadores de momentos de alegria! Que venha 2014! 

Veja seu vídeo no 
https://www.youtube.com/watch?v=1z0gxqBvC_o 

Marcelo Ferreira. 
Barbacena.

· 82 semanas atrás

Excelente cobertura! Parabéns a SCAB pelo evento.

1 resposta · ativo 81 semanas atrás

· 81 semanas atrás

Valeeeeeeeeeeeeeeee Pradinho, apesar de vc estar no momento sem sua joia, só a sua presença e
de sua senhora por aqui, já valeu mais do que qualquer coisa. Seja sempre bem vindo, a SCAB
estará sempre de braços aberto. Abs do amigo

· 82 semanas atrás

Um evento maravilhoso, muitos carros bem cuidados, muita gente bonita, uma cidade acolhedora,
adorei. 
Agradeço a Fernando e Fátima pela cobertura e como sempre pelo maravilhoso trabalho de divulgação
das nossa relíquias. 
Um abraço forte. 
Junior Karvolks 
Barbacena.
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Enviar Comentário

· 82 semanas atrás

Evento fantástico. Sempre que for convidado, lá estarei. Abraço ao Mazzoni, Ramos, Fernandes e
todos que, de um modo ou de outro contribuiram para o sucesso do evento. Parabéns, parabéns. E
que este evento continue crescendo com este brilho ao longo do tempo.

1 resposta · ativo 81 semanas atrás

· 81 semanas atrás

Valeu Ricardo, suas palavras são para nós um grande incentivo. Só quem organiza, é que sabe das
dificuldades e desafios que enfrentamos. Forte abraço do amigo Claudio

· 81 semanas atrás

Belíssimo encontro, parabéns ao amigo Cláudio Mazzoni e sua equipe pela dedicação e trabalho. 
A receita do sucesso é o AMOR ao antigomobilismo, proporcionando a todos os participantes esta
maravilhosa confraternização, completando com estilo e qualidade a cobertura do evento com o casal
Maxicar, como sempre dando um show. 
Um grande abraço a todos. 

Elizete Martins – Presidente do AFUVA-CF (Fuscamania de Cabo Frio)

1 resposta · ativo 81 semanas atrás

· 81 semanas atrás

Valeu Elizete, é isso mesmo, a presença dos amigos com suas famílias faz de qualquer evento um
grande sucesso. Já estamos preparando para Março de 2014, mais uma grande festa por aqui, e
estaremos lhes esperando. Grande abraço do amigo

· 81 semanas atrás

Excelente evento,bem organizado e como sempre a calorosa recepção dos amigos de Barbacena que é
incomparável ! Parabéns Cláudio e amigos. 

Luiz - Congonhas.

1 resposta · ativo 81 semanas atrás

· 81 semanas atrás

Ok. Luiz, a presença dos amigos de Congonhas por aqui é e sempre será uma grande honra.
Receber bem? é o mínimo que podemos fazer pelo próximo, quando nos propomos a fazer uma festa.
Forte abraço a você e sua esposa.

· 81 semanas atrás

Amigos gostei muito.Uma vez que sou natural de Antonio Carlos MG.Sempre gostei de autos antigos
com muito esforço consegui comprar um fusquinha ano 60 o qual fez bonito no evento.Se alguem
souber onde encontro um jogo de bancos caixote me avisem fui bem questionado neste quesito no
mais o besouro esta bem original.Abraços aos organizadores Antonio Carlos sempre estara de portas
abertas para recebe los. 

Cristiano - Antonio Carlos MG.

· 81 semanas atrás

Ok, Cristiano, A Sociedade do Carro Antigo de Barbacena, só tem elogios a fazer pela calorosa e
agradável recepção, que desde o ano passado tivemos, quando chegamos em Antonio Carlos. Se
depender de nós, ano que vem estaremos por ai novamente. NA PRESSÃO. Grande abraço
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