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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização:05/08/2013 

19º Encontro do Automóvel Antigo de Juiz de Fora – MG

Astros da TV e de nossas lembranças

Alguns dos modelos expostos ficaram famosos nos seriados televisivos

É luxo só: Rolls-Royces Drophead 1970 e Silver Cloud III Conversível 1966

As séries de TV foram e continuam sendo responsáveis por tornar famosos alguns modelos de automóveis,
por sua importância dentro do enredo — tornando-os algumas vezes personagens importantes da trama, e até
mesmo os protagonistas. Alguns desses “enlatados” norte-americanos e europeus que assistimos aqui no
Brasil em décadas passadas deixaram saudades e fizeram com que guardássemos para sempre em nossos
corações e mentes alguns desses astros sobre rodas.

Quem com mais de quarenta anos não se lembra do “General Lee”, o Dodge Charger 1969 da série “Os
Gatões” exibida aqui nos anos 1980? E o que dizer do Mini Cooper que fez parte das muitas trapalhadas do
inglês MR. Bean? Lembramos também da Ferrari 308 GTS do “Magnum”, vivido nos anos 1970 pelo galã
bigodudo Tom Selleck. E já íamos esquecendo do Mercedes-Benz série SL pertencente ao grã-fino “Casal 20”
formado por Jonathan e Jeniffer Hart, vividos pelos atores Robert Wagner e Stefanie Powers.
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É GRÁTIS!

Dodge Magnum , 1979 
Cultuado nacional. Ao mesmo

tempo clássico e esportivo!
R$60.000,00

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

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

somente 25 mil quilômetros. R$
21.000,00
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Alguns dos modelos em exposição em Juiz de Fora ficaram famosos nas séries de TV. A partir do alto, em sentido horário:
Dodge Charger, Morris Mini Cooper, Ferrari 308 GTS e Mercedes Benz 280 SL

Esses quatro “astros” estiveram ao lado de cerca de outros 200 veículos clássicos em exposição no 19º
Encontro do Automóvel Antigo de Juiz de Fora. O evento bienal aconteceu este ano entre os dias 2 e 4
agosto, no estacionamento do Independência Shopping, reunindo colecionadores de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo.

Ao lado, o Oldsmobile
Toronado 1970

Abaixo, Corvette 1970 e
pick-up Chevrolet Cameo
1957

Como já é tradição nos eventos organizados pelo Veteran Car Clube do Brasil – Juiz de Fora, MG, o alto nível
dos automóveis surpreendeu o público visitante, composto principalmente por consumidores que foram ao
shopping fazer suas compras e aproveitaram a oportunidade para visitar a mostra. Afinal, não é todo dia que
se tem a oportunidade de ver reunidos Rolls-Royces Silver Cloud III Conversível 1966 e Drophead 1970; três
Ferraris 308 GTS (a do Magnum); Jaguar E-type V12 1972; Maserati Mistral 1970 e o Corvette 1960;
Mercedes Benz 280 SL 1969, conhecida como “Pagoda”, por causa do formato de seu teto; La Salle
Conversível 1939; raríssima pick-up Chevrolet Cameo 1957; Oldsmobile Toronado 1970 (o apresentador e
colecionador americano Jay Leno tem um igualzinho!); ou Packard Coupê Conversível 1937, eleito o melhor
importado.

Opel Olympia, 1968
Raro, perfeito estado e placa do

ano. R$22.000,00

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

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

saga brasileira

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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Pedro Ladeira e a estreia de seu Buick. Além da inconfundivel grade, o charme da traseira fastback

Estreando em Juiz de Fora, após um longo período de restauração, o colecionador de Barbacena Pedro
Ladeira nos apresentou seu Buick Eight Special Jetback Sedanet 1950, que segundo ele, é o único exemplar
atualmente no Brasil. O carro foi restaurado ali mesmo em Juiz de Fora e por isso Pedro ainda não teve a
oportunidade de testa-lo na estrada, o que iria fazer na volta para casa.

Entre os nacionais, a linha Opala foi a que mais nos chamou atenção, pelo “timaço” das mais variadas versões
e anos de fabricação: De Luxo 1970 e 1973 e 1974; Especial 1974 e 1976; Gran Luxo Automático 1973...

Alex e seu Opala SS 4 portas 1971: valeu a pena o sacrifício. Sizenando e seu Gran Luxo 1972: melhor que novo!

O SS vermelho 1971 de Alex Fernandes foi adquirido há apenas uma semana. Ele foi buscar o exemplar de 4
portas em Chapecó-SC e voltou rodando com ele, numa viagem de cerca de 1.500 kms, que durou 48 horas,
numa época de baixas temperaturas no Sul, fazendo com que o esportivo em alguns momentos acumulasse
gelo sobre o capô. Mas valeu a pena, afinal trata-se de carro que segundo a literatura teve somente cerca de
300 unidades fabricadas. Foi o primeiro Opala com câmbio no assoalho, bancos separados e motor de 6 cc
4.100.

O Melhor Nacional não por acaso também foi um Opala. O Gran Luxo 1972 na cor prata com teto de vinil é um
dos grandes orgulhos de Sizenando Coutinho, de Vitória-ES. Um apaixonado por automóveis brasileiros, o
colecionador adquiriu o carro há cerca de um ano em Teresópolis. A restauração ficou tão primorosa, que
pode-se dizer que ficou melhor de que fábrica.

Em sentido horário, a partir do
alto: DKW Vemaguet, Sérgio e
seus dois impecáveis Aeros,
Puma GTE Rallye e uma bela
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dupla de Passats

Diretamente de Barra do Piraí-RJ, Sérgio Carraca e seus dois Aero Willys. O 1967 azul — modelo cujo projeto
é inteiramente nacional — ele adquiriu primeiro. Já o “Bolinha” 1960 — modelo idêntico ao americano — veio
um pouco depois. Sérgio pensa agora na compra de um 1963/64, modelo intermediário, que mistura o estilo
de ambos. Ai sim a garagem ficará completa!

Foi grande o sortimento de nacionais: Galaxies;, Santa Matildes;, Pumas (destaque para o premiado GTE
Rallye); Corcéis, Karmann Ghias, SP2, Kombis, Fuscas e outros modelos VW; Passats, Rurais, Fiats 147...

O pátio externo foi ocupado somente por veículos militares. Além dos já tradicionais Jeeps Willys e Ford do
período da II Guerra Mundial, Coréia e Vietnã, dois modelos Volkswagen bastante fora do comum. O primeiro
uma réplica do famoso veículo Nazista Kübelwagen, cujo projeto foi desenvolvido em Petrópolis-RJ por Franklin
Lenneberg e foi tema de reportagem exclusiva aqui no Portal Maxicar.

Kübelwagens: a réplica da versão nazista e a versão moderna de Ricardo Caiado

O segundo é um autêntico veículo militar alemão, uma evolução do Kübelwagen da II Guerra Mundial,
fabricado em 1976. Trata-se da versão militar do Thing (“Coisa”) modelo muito popular nos Estados Unidos
nos anos 1970. Há tempos que seu atual proprietário queria adquirir um desses. Mas desconhecia a existência
de algum exemplar no Brasil. Estudou inclusive a possibilidade de importação. Encontrou o carro pela internet,
a venda aqui mesmo no Brasil. Pertencia a um alemão e é provavelmente o único em solo tupiniquim.

http://www.maxicar.com.br/old/reporter/48119945kubelwagenprot.asp
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Cadillac Series 62 Conversível 1941: eleito o melhor veículo em exposição

O titulo de “The Best” do 19º Encontro do Automóvel Antigo de Juiz de Fora foi dado ao Cadillac Series 62
Conversível 1941 do colecionador carioca José Cândido Muricy. Proprietário também do La Salle 1939 já
citado, Muricy é conhecido por sempre ir rodando aos eventos, não importando a distância a ser percorrida.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos Premiados

 

 

Comentários (13)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 85 semanas atrás

Estive lá no sábado e tive impressões diversas: 

Positivas - Carros espetaculares e local com boa infra-estrutura, por se tratar de um shopping. 
Negativas: Local escuro, triste, inadequado tanto à exposição dos carros quanto à tradicional
"feirinha" de peças e souvenirs. Nem tirei fotos, preferi esperar para ver no Maxicar... Além disso, o
shooping, inacreditavelmente, realizava no mesmo dia um outro evento no estacionamento, o que
impediu que muitos visitantes e clientes estacionassem. Dei sorte e consegui uma vaga na rua. 

Parabéns aos organizadores pela qualidade dos carros expostos, mas o local deveria ser repensado
para a próxima edição.

· 85 semanas atrás

FERNANDO E FATIMA, MAIS UMA BELA COBERTURA, PARABÉNS, E AOS ORGANIZADORES, SENHOR
MAURILIO, SENHOR JOSÉ MARIA, SENHOR JOSÉ CARLOS, SENHOR HENRIQUE, E SE ESQUECI ALGUM ME
PERDOE, MEUS PARABÉNS POR TÃO BELO EVENTO ORGANIZADO COM TAL O EVENTO MERECE,
INFELIZMENTE POR MOTIVOS MAIORES NÃO PODE ME FAZER PRESENTE, MAS OPORTUNIDADES NÃO
IRÃO FALTAR, UM GRANDE ABRAÇO A TODOS 

NORIVAN CAMPANA DE OLIVEIRA 
AVAL- ASSOCIAÇÃO DE VEICULOS ANTIGOS DE LEOPOLDINA

· 85 semanas atrás

Parabéns ao CAAJF pelo ótimo evento que nos proporcionou, sem dúvida que o novo local é bem mas
interessante e confortável que o Expominas, com atrativos para toda a família. 

Alexandre Thomaz 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos

· 85 semanas atrás

Realmente o nivel dos veículos estava muito bonito apesar da pouco adesão ao encontro, parasse que
a população nao entendeu ou nao sabia pois estava muito vazio no sabado mas valeu.

· 85 semanas atrás

Pela primeira vez participei do evento expondo, por isto, não tenho parâmetros sobre o local. Mas,
particularmente, gostei muito, pois como sempre viajo com família, ficou tudo muito perto, agradando
a todos. 
Parabenizo e agradeço a todas as pessoas que fizeram parte da organização, pois sem dúvida, fomos
muito bem tratados por todos. Tudo foi feito com muito carinho e competência. 
Muito obrigado ao Eloísio pela forma que nos tratou desde o início dos contatos. Muito obrigado Sr.
Maurílio pelo convite feito com afinco. 
Parabéns Fernando e Fátima! Linda cobertura! 
Sds

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

ACOMPANHEI O EVENTO PELO PORTAL , PARABÉNS A TODA EQUIPE ORGANIZADORA.. INFELIZMENTE
POR MOTIVOS MAIORES NÃO PUDE ME FAZER PRESENTE, MAS OPORTUNIDADES NÃO IRÃO FALTAR, UM
GRANDE ABRAÇO A TODOS .LOCAL MELHOR QUE O EXPOMINAS , MAIS FÁCIL ACESSO E MAIS PERTO
DA ÁREA CENTRAL. 
PERDIDOS NO TEMPO (Peças para Autos Antigos) 
taciomolina@hotmail.com 
Teófilo Otoni , M.G.

· 85 semanas atrás

Aos amigos Fernando e Fatima parabens pela excelente cobertura. 
Admiro o casal como profissionais e como pessoas . 
Obrigado por tudo e principalmente pelo carinho. 
Abraços 
Maurilio Alvim

· 85 semanas atrás

Aos Amigos Fernando e Fatima parabens pea excelente cobertura. 
Admiro o casal como amigos e como e como exemplo de profissionalismo. 
Abraços 
Maurilio Alvim

· 85 semanas atrás

Ótima cobertura pelo evento parabéns !!! 
Foi a primeira vez que estive nesse encontro e me senti um pouco deslocado. O local também achei
inapropriado para esse tipo de evento. 
Estive no encontro, e tirei uma conclusão: encontro de veículos antigos em Juiz de Fora é o AVA no
Carrefour !!! 
Abraços. 
Guilherme Ribeiro

· 85 semanas atrás

Só não concordei desse Aero Bola branco premiado estar com essas calotas.As calotas dele originais
são aquelas grandes , que cobrem toda a roda , com o "W" no centro , para o carro 60 e 61 e 62 veio
a calota pequena , mas essa que ele está usando tb. não é do 62 , é da outra geração de Aero , 63
para frente.Abraços e parabéns ao pessoal da organização do evento. 
Tácio Molina

1 resposta · ativo 85 semanas atrás

· 85 semanas atrás

Tácio, eu penso que não tinha é que ter premiação, isso mexe com um sentimento muito perigoso
que é a vaidade. Concordo com premiações do tipo, carro que veio RODANDO de mais longe,
motorista com carteira mais antiga, clube com mais integrantes, etc,etc...

· 84 semanas atrás

Rodrigo , concordo com você , mas sé é carro premiado pode ser repintado , restaurado , como for ,
mas mantendo os equipamentos (acessórios) originais de seu ano.Já pensou meu Magnum com roda
Magnum? Nem morto. Outra coisa:vamos dar "um pouco" de valor aos nacionais que fizeram parte da
nossa história , desbravadores das nossas terras , como o Galaxie , Dodge , Opala , Maverick , Rural ,
Jeep , Chevette ,e vários outros e não Cadillacs , Mercedes , Packard , etc............que nada
contribuiram para o engrandecimento do nosso País.

· 84 semanas atrás

FERNANDO e FÁTIMA: meus agradecimentos pela belíssima cobertura feita do nosso evento. Gosto
muito de vocês. Espero encontra-los em Conselheiro Lafaiete-MG. Abraços JOSÉ MARIA FERREIRA -
Presidente do CAAJF
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Mostrar junto aos seus comentários. Não mostrado publicamente. Se você tem um website, linke para ele
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