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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização:04/11/2013 

14º Encontro Anual do VW Clube – Rio de Janeiro, RJ

Fuscas & etc...

Automóveis de outras marcas e modelos também foram muito bem vindos

Faltou espaço no estacionamento do Shopping Station Mall, na Barra da Tijuca

Nas últimas três semanas, coincidentemente, nós do Portal Maxicar estivemos cobrindo eventos voltados para
o Fusca e sua “família”. Dia 20 de outubro estivemos em Cabo Frio-RJ, no encontro brilhantemente
organizado pela turma do Fusca Mania. Semana passada, dias 25, 26 e 27, estivemos na encantadora
Tiradentes, MG, no Classic Fusca Festival, dos amigos Magno Costa e Tomas Cavalcanti. Ontem, 3 de
novembro, estivemos na Barra da Tijuca, comemorando o 14º Encontro anual do VW Clube do Rio de Janeiro.

Em todos esses eventos uma coisa em comum nos chamou atenção: o mesmo espírito democrático que o
próprio Fusca possuía “no seu tempo”. O Volkswagen era o carro do operário, do patrão, da dona de casa, do
estudante, do velho, do jovem... cabia todo mundo num Fusca. Hoje, o que se constata é que “cabe todo
mundo” também nos eventos organizados para saudar esse que é um dos mais carismáticos automóveis de
todos os tempos. “Todo mundo” não apenas se referindo a pessoas, mas também à participação de
automóveis de outras marcas e modelos. É claro que os donos da festa merecem sempre os lugares de
destaque. Natural! Mas todos foram muito bem vindos em Cabo Frio, em Tiradentes e também ontem na Barra
da Tijuca.

Ao lado, o 1963 e sua
carreta.

Abaixo, o 1965
"Cornowagen" e o verde
hippie 1973
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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

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

somente 25 mil quilômetros. R$
21.000,00
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O estacionamento do Shopping Station Mall ficou lotado. Entre os Fuscas propriamente ditos, diversos
modelos originais com destaque para um raríssimo “Cornowagen” 1965, nacional com teto solar de fábrica; um
1963 que trouxe a reboque uma carretinha que imita a sua traseira; um “oval” fabricado na Alemanha; e um
1300 “canela seca” 1973, da cor “verde hippie”.

Old School e Rat Volks: vem crescendo o número de grupos de amantes de VWs modificados de várias tendências

Foi enorme a participação dos exemplares modificados “Old School” e “Rat Volks”, graças às caravanas de
três grupos que curtem esses estilos: Low Bugs, Dukes e North Volks. Os Old School são em geral Fuscas
impecáveis, com suspensão rebaixada, rodas estilo “Porsche” de época, muitas vezes com teto solar e
diversos acessórios importados. A mecânica pode ou não ser a original, assim como o interior. Já os “rats” têm
como principal característica a aparência da lataria, com ferrugem aparente e pintura descascada
propositalmente. Mas em geral com a parte mecânica toda em dia. Muitas vezes trazem bagageiro com os mais
estranhos objetos, como engradados, bicicletas, rodas, malas... tudo bem antigo e surrado. O que interessa é
chamar a atenção e curtir o passeio a bordo do Fusca, da Kombi ou de outro modelo da linha Volkswagen
refrigerada a ar.

Quem é admirador das linhas suaves e harmônicas
que tornaram o Karmann Ghia famoso no mundo
todo, estranhou alguns detalhes destoantes de um
exemplar alemão verde, fabricado em 1974.
Fabricado para o mercado norte-americano, o carro
possui largos e pesados parachoques, uma exigência
da legislação daquela época. As lanternas traseiras
também são enormes, bem diferentes das delicadas
“canoinhas” do início dos anos 1960. Outro detalhe
intrigante: como é que um carro que claramente
precisa de restauro conseguiu obter placas pretas? A
explicação é a seguinte: por uma grande falha na
legislação que trata da importação de veículos com
mais de 30 anos para fins de coleção, os veículos
ganham placas pretas automaticamente ao

Lincoln Continental Mark IV,
1976

Com somente 47 mil milhas.
Original de fábrica

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

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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Karmann Ghia alemão: parachoques e lanternas exagerados

desembarcarem no Brasil, não sendo levado em
conta o seu estado de conservação. Graças a Deus,
parece que essa mancada da lei já foi corrigida. Vale
aqui uma explicação: o carro não aparenta ter placas
pretas na foto, porque elas são reflexivas e ficam
cinzas com o flash.

A variedade de automóveis de outras marcas e
modelos foi imensa: Miuras, Opalas, Passats,
Dodges, réplicas do Chevrolet Coupê Hot Rod e do
Porsche 356, os novos clássicos Monza e Omega,
Pumas, DKW Belcar, Landau, pick-up Chevrolet C10,
Fiat 147...

Acima, em sentido horário, a partir do alto: Passat, Miuras e Dodge Dart Coupê
Abaixo, Sérgio Pinheiro e Pedro Watson prestam homenagem ao Passat Clube RJ; Ailton de Andrade recebe prêmio de

destaque por seu Fusca 1965; Fátima Barenco e Evaldo Cabral são homenageados por seus aniversários

Foram premiados os melhores veículos em exposição, Volkswagens e de outras marcas. O VW Clube do Rio
de Janeiro homenageou os seguintes clubes fluminenses: Antigomobilistas Vila da Penha – Clube Carioca de
Autos Antigos - Clube do Karmann Ghia RJ -Clube do Passat RJ - Clube do Santa Matilde RJ - Clube
Quadrados RJ - Confraria Rio Vespa - Dukes - Duque de Caxias - Grupo AGMH - Low Bugs RJ - New Classics
Auto Clube - Nictheroy Clube de Veículos Antigos - Opala :Clube RJ - Portal Mercedes Benz RJ - Puma Clube
RJ - Rio Minas Miura Clube RJ - Veteran Car Clube RJ - VW Clube de Teresópolis - VW Clube de Volta
Redonda. Foram homenageados ainda os portais Maxicar e Autoclassic pelo incentivo ao antigomobilismo no
Estado do Rio de Janeiro. Foram lembrados também os antigomobilistas aniversariantes Ailton de Andrade
Silva, Evaldo Cabral, Fátima Barenco e Pedro Watson. Parabéns!

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

 

Exposição Momentos Homenagens e Premiação

57 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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Comentários (9)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 72 semanas atrás

Valeu Sergio, valeu turma do VW Clube RJ, parabéns !! O encontro estava muito bom, valeu a pena. 

Abraços 

Alexandre Thomaz 
Nictheroy C.V.A.

· 72 semanas atrás

Parabéns a Diretoria do Clube Vw Clube pelo lindo evento,Encontro excelente e não podíamos deixar
passar em branco esta grande reportagem da Maxicar,Parabéns a Fernando e Fátima. 
CLUBE DOS BESOUROS CINQUENTÕES - Ailton de Andrade Silva _ Presidente

1 resposta · ativo 72 semanas atrás

· 72 semanas atrás

Parabéns amigo Ailton pelo prêmio destaque do evento ao seu belo Fusca 1966 teto solar original
"Cornowagen"

· 72 semanas atrás

O Evento Só Foi Bom Pela Quantidade de Vw's Agradeçam aos Clues Low Bugs,Dukes e West
Volks.Porque O Evento em Si Foi Fraco!!!

1 resposta · ativo 71 semanas atrás

· 71 semanas atrás

Não dá pra agradar a todo mundo mesmo e sempre terá uns décimos dentro dos 1% que não
aprovam, mas isso é normal, imagine se fosse tudo perfeito não teria graça né ! O importante são
os 99,..% de aprovação como reparado pela grande maioria com quem tivemos contato junto aos
organizadores, expositores e visitantes! E foi bom ver que todos os clubes foram parabenizados
igualmente, independente de serem de veículos VW !

· 72 semanas atrás

MARAVILHOSO EVENTO, PASSEAR COM NOSSO FUSCA PROPORCIONA MOMENTOS DE ALEGRIA, SAIR
DE SÃO PEDRO DE ALDEIA NUM DOMINGO DE SOL, NÃO TEM PREÇO.........................PARABÉNS A
TODOS DO VW CLUBE, VALEU !!!!!!! 

FÁTIMA E FERNANDO-MARAVILHOSA COBERTURA-PARABÉNSSSSSSSSSSSSS. 

ABRAÇOS 
AMAURY CARVALHO 
SÃO PEDRO DA ALDEIA

· 72 semanas atrás

Parabéns ao VW Clube pela belissima organização, encontro super agradável, em um domingo brindado
por um sol maravilhoso!! 
Parabéns Fátima e Fernando pela belíssima cobertura!! 
Abs, 
Marquinho Carwash!!

· 72 semanas atrás

Momento mágico, encontro maravilhoso! parabéns a todos que participaram e, em especia,l aos
organizadores do evento.

· 71 semanas atrás

Em nome dos moderadores do Portal New Classics Auto Club - , agradeço mais uma vez pela
oportunidade desta abertura aos Novos Clássicos e pelo grande evento que representou ! E
particularmente, fiquei muito contente de ver o meu Omega GLS alí junto dos Clássicos VW e demais
antigos presentes ! Reunimos as fotos do evento no link do nosso portal para quem quiser curtir mais
uns cliques na rede social! https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5450212... (copie e cole no seu
navegador e é necessário cadastro no Facebook). 
As experiências envolvendo os Clássicos e Futuros Clássicos já é uma realidade visível e muito
interessante nos eventos de antigos, e sendo democrático com critérios, permite um melhor interação
entre os clubes e promoção da cultura automotiva!
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Comentar como Visitante, ou logar:
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