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A maioria dos participantes ficou hospedada na própria "Estalagem"

• COBERTURA Ultima atualização: 31/10/2011 

1º Passeio da Liberdade – Ouro Preto, MG

Fim de semana de festa para os mineiros

Evento comemorou pela primeira vez o Dia Estadual do Antigomobilismo

Carros de diversas marcas e modelos em exposição

Ouro Preto. Os antigomobilistas de Minas Gerais certamente não poderiam escolher melhor cidade para
sediar a primeira edição do Passeio da Liberdade. Afinal, a antiga Vila Rica foi o principal cenário da
Inconfidência Mineira, que culminou com a execução do mártir Joaquim José da Silva Xavier — o
Tiradentes — e que representa um dos mais importantes movimentos pela independência do Brasil.

Em comemoração ao Dia
Estadual do Antigomobilismo (28
de outubro) — data instituida
através de projeto do então
Deputado Estadual Marcus
Pestana (PSDB-MG) e
sancionada pelo Governador
Antônio Anastasia em dezembro
do ano passado — o Passeio da
Liberdade foi organizado por sete
clubes mineiros filiados à
Federação Brasileira de Veículos
Antigos: Associação Galaxeiros
das Gerais (Belo Horizonte);
Associação Sanjoanense de
Veículos Antigos (São João Del
Rei); Clube de Antigomobilismo
de Lagoa da Prata; CAARR –
Clube de Autos Antigos Rota Real; Rio Minas Clube de Veículos Antigos; Veteran Car Club do Brasil –
Belo Horizonte e Veteran Car Club do Brasil – Juiz de Fora.

E evento aconteceu entre os dias 28 e 30 de outubro (de sexta-feira a domingo) e não se tratou de um
encontro tradicional de automóveis antigos e sim de uma festa de confraternização. O “quartel general” foi
o belíssimo Estalagem das Gerais, um hotel pertencente ao Sesc Minas Gerais, localizado há 6
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Os automóveis saíram em comboio de Juiz de Fora

quilômetros do Centro Histórico de Ouro Preto. Lá ficou hospedada a maioria dos antigomobilistas
participantes, o que fez com que o estacionamento da entidade presenciasse uma espécie de “volta ao
passado”, tamanha a quantidade de automóveis antigos alí estacionados. Aconteceu também da
Estalagem a maioria das atividades programadas, como veremos a seguir.

O passeio

O evento teve início oficialmente
na sexta-feira (28) com um
passeio com saída de Juiz de
Fora, que contou com
participação de antigomobilistas
não apenas daquela cidade, mas
também de outros municípios
mineiros. A concentração
aconteceu às 8 horas da manhã,
com direito a um café da manhã
no Bahamas Mix, bem na entrada
da cidade, próxima à Rodovia BR
040. No roteiro, trechos da antiga
Estrada Real.

A exposição

No dia seguinte, o evento foi
marcado pela exposição dos
automóveis antigos participantes,
no coração do Centro Histórico: a

Praça de Tiradentes. Cercada de construções históricas que representam o máximo do estilo barroco,
como o Museu da Inconfidência (antiga sede da Cadeia de Vila Rica) e tendo a estátua de Tiradentes
como testemunha, os turistas tiveram a grata surpresa de ver de perto os clássicos do passado alí
expostos, o que com toda certeza tornou o passeio ainda mais inesquecível!

Uma ala inteira de DKWs na Praça de Tiradentes

Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena, Tiradentes, Lagoa da Prata, Conselheiro Lafaiete, Congonhas,
Santos Dumont, Lavras, Diamantina e diversas outras cidades mineiras estiveram alí presentadas. E
antigomobilistas fluminenses e capixabas também prestigiaram a festa. Aliás, foi da capital do Espírito
Santo a comitiva que fez a mais longa viagem. Fernando Menezes, Geronço Bragança e Gilson Andrade,
diretores do Veteran Car Club de Vitória, percorreram cerca de 400 quilômetros.

De Belo Horizonte, um grupo de seis amigos aficcionados pela marca DKW formaram um comboio,
reunindo-se a outros exemplares em Ouro Preto.

Já o colecionador de Lagoa da
Prata, Ronaldo Afonso do Couto
nos apresentou seu Opala
Especial 1974 recém adquirido de
um único dono. Com apenas
cerca de 3 mil quilômetros
rodados, o carro está em estado
de novo. Seu antigo proprietário o
ganhou no sorteio do Baú da
Felicidade. 
— Na vistoria para placa preta, o
carro ganhou 99 pontos. Perdeu
um pontinho por causa de uma
pequena avaria em um dos
paralamas traseiros. — nos
contou ele, com orgulho.

Chamou a atenção o expressivo
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Ronaldo Afonso e seu Opala: só 3 mil quilômetrosnúmero de exemplares de
Galaxies e seus derivados (LTD e
Landau). è que, com um ano de existência recém completado, o clube Galaxeiros das Gerais, de Belo
Horizonte, aproveitou o Passeio da Liberdade para realizar em paralelo o 1° Encontro Mineiro de
Galaxies.

A palestra

Ainda como parte integrante do 1° Encontro Mineiro de Galaxies, os Galaxeiros das Gerais organizaram
no final da tarde de sábado uma palestra com o Presidente do Galaxie Clube do Brasil, Derec de Almeida
Jorgetti, que veio de São Paulo especialmente para o evento. Derec contou um pouco da história e
curiosidades a respeito do Galaxie, um automóvel lançado pelo Ford em 1967 e que, apesar do alto
preço, contou com um público fiel ao longo de 25 anos e que é até hoje considerado o “top de linha
nacional”.

À esquerda, o presidente do Galaxie Clube do Brasil, Derec Jorgetti, conta a história do modelo. 
À direita, Derec e o presidente dos Galaxeiros da Gerais, Antônio do Monte Furtado Filho

Foi apresentado também um breve histórico dos Galaxeiros da Gerais, que hoje já conta com cerca de
100 associados, 110 veículos e acaba de associar-se à FBVA. O presidente da entidade, Antônio do
Monte Furtado Filho prestou homenagens aos associados Marcelo Morais de Andrade Resende e
Frederico Gori Neto; a Derec Jorgetti; ao presidente da FBVA, Henrique Thielmann; e ao Portal Maxicar
pelos serviços prestados ao movimento antigomobilista.

O jantar

Durante o jantar, Henrique Thielmann falou da importância em se realizar encontros regionais como este

Encerrando as festividades do Passeio da Liberdade, foi oferecido um jantar aos antigomobilistas e seus
familiares. Em seu breve discurso, Henrique Thielmann destacou a importância da comemoração do Dia
Estadual do Antigomobilismo para a maior integração entre os clubes associados mineiros.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos Palestra

Jantar

 

Ouro Preto

14 pessoas curtiram isso.Curtir Compartilhar
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· 176 semanas atrás

Ao amigo Antônio do Monte Furtado Filho e à todos os organizadores e participantes
deste 1º Passeio da Liberdade meus sinceros parabéns. 

Acompanhando por aqui vejo a grandeza do encontro. Magnífico. Infelizmente por
razões pessoais não tive como prestigiar. Gostaria muito, além de ver as preciosidades
expostas, ouvir a palestra do Derec de Almeida Jorgetti. 

Ao Fernando e a Fátima um grande abraço e parabéns mais uma vez pela brilhante
cobertura... 

Abraços a todos...

· 176 semanas atrás

bom dia 

Quero parabenizar aos organizadores e participantes por tão belo evento 

Lindo Local com magnificas paissagens, e com belissimas raridades, um verdeiro
sucesso 

Aos amigos Fernando e Fatima mais uma vez meus parabens por tão bela cobertura, 

Um grande Abraço para todos 

Norivan Campana de Oliveira 

AVAL-LEOPOLDINA-MG

· 176 semanas atrás

Parabéns ao Sr. Ronaldo Afonso do Couto pelo belo exemplar GM Opala, uma verdadeira
relíquia garimpada por um apaixonado por carros antigos e que já conseguiu transmitir
essa paixão aos filhos, netos, genro e amigos. Parabéns 

Eduardo Rezende

· 176 semanas atrás

Realmente um encontro fantástico. Pena que as fotos foram tiradas no início do
evento, antes de todos chegarem, e não mostra como a Praça Tiradentes ficou lotada
de relíquias tendo alguns antigos estacionado em ruas próximas. Um abraço a todos. 
João Baptista-Belo Horizonte

· 176 semanas atrás

Antônio e Galaxeiros das Gerais, como já era de se esperear, um sucesso ! 
Primo Derec meu presidente, como sempre apresentando muito bem nosso grande
brasileiro. 
Já é hora de pensar mos em talvez organizar a longo prazo um encontro nacional de
Galaxies em Minas Gerais para final de 2012 ou 2013, é uma ideia... 
Fernandão e Fátima, lindas fotos e belo texto. 

Ford abraço 
Rodrigo Basílio Galvão 
Antigomobilistas de Leopoldina-MG

1 resposta · ativo 176 semanas atrás

· 176 semanas atrás

Primo Rodrigo, aguarde que novidades virão para 2013... Só pra adiantar o assunto,
pode acontecer algo dessa dimenssão em Juiz de Fora... Valeu Primão!!!

· 176 semanas atrás

Parabéns a todos os galaxeiros!!! Nós merecemos, nossos carros merecem!!! 
abs 
Marcelo Senteio
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Enviar Comentário

· 176 semanas atrás

Fernando e Fátima, mais uma vez parabéns pela matéria e muito obrigado pelo espaço
cedido aos nossos galaxies. Fico impressionado com a capacidade que vocês têm em se
desdobrar para cobrir dois grandes eventos numa única data e ainda assim oferecer
cobertura de grande qualidade. Parabéns, conhecê-los pessoalmente foi um grande
prazer. 
Parabéns também aos Galaxeiros das Gerais, em especial Dr. Antonio do Monte, Elis e
Austin (Elvis). À essas pessoas agradeço por proporcionarem minha participação neste
evento. Aos mineiros agradeço pela recepção calorosa e acolhida. 
Pra terminar, grande iniciativa da FBVA em reunir os clubes mineiros e realizar o Passeio
da Liberdade. Parabéns! 
Derec de ALmeida Jorgetti 
Galaxie Clube do Brasil

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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