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• COBERTURA Ultima atualização: 04/07/2011 

6º Encontro de Automóveis Antigos de Cabo Frio & 4º Evento do Fuscamania – Cabo Frio-RJ

Paixão que não se explica

Vista aérea parcial do evento

“O bom senso em automóvel”. Assim a Volkswagen definiu o Fusca em suas peças publicitárias durante
muitos anos. E ainda hoje, 15 anos após o término de sua fabricação, talvez essa definição ainda valha.
Experimente conversar com o feliz proprietário de um Fusca: ele vai lhe dar mil razões para possuir um.
Mesmo numa época em que a variedade de modelos é infinita e que os avanços tecnológicos se renovam
a cada dia. Não dá para explicar! Mas paixão é assim mesmo: não se explica!

Imagine então reunir em um só lugar dezenas e dezenas de “fuscamaníacos”, para curtir justamente o
objeto dessa paixão? Foi o que aconteceu no último final de semana, 3 e 4 julho, em Cabo Frio, RJ. O
Fusca Mania, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou o 6º Encontro de Automóveis Antigos de
Cabo Frio & 4º Evento do Fuscamania. Aberto a automóveis antigos de qualquer marca o modelo, o
evento que aconteceu na Praia do Forte reuniu cerca de 150 veículos, sendo a esmagadora maioria de
Fuscas e seus derivados, como Variant, Brasilia, TL Kombi, Karmann Ghia e SP2.

Os donos da festa

Gente das mais diversas cidades fluminenses e também de Minas Gerais; das mais variadas idades,
profissões e classes sociais; sozinhos ou com toda a família. De Maricá, Luiz Gonzaga e sua esposa
chegaram a bordo do mais antigo Fusca do evento: um 1950 alemão, cujo modelo de vigia traseira bi-
partida e conhecido como “Split”. Aliás, foi em 1950 que o VW começou a ser comercializado no Brasil.
Gonzaga nos mostrou inclusive um raro exemplar do Manual de Manutenção VW, editado ainda naquela
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década.

Já o colecionador Anibal de Moura — do Rio de Janeiro — estava “estreando” o seu 1969 da cor “Branco
Lotus”. Quem o conhece estranhou, já que Anibal sempre comparece aos encontros a bordo de um
imponente Chevrolet 1941 bege.

De Teresópolis, dois exemplares impecáveis: o 1965 com motor 1200 de Joel Seixas — presidente do
Volks Club daquela cidade da Região Serrana e o 1300 1972 de seu amigo Renildo Alves, cujo modelo é
conhecido como “canela seca” por ter eixos de bitola estreita.

Em sentido horário: Luiz Gonzaga
e seu 1950; Renildo e o 1972

"canela seca"; Anibal de Moura e a

primeira participação em eventos
de seu 1969 branco lotus

Piery Salles nos apresentou com orgulho a bem bolada adaptação que fez no rádio original de seu 1970:
juntando um equipamento do passado e a tecnologia atual, ele criou uma forma de curtir rádios FM
através do equipamento AM de época, através de uma conexão feita por dentro do porta luvas com um
telefone celular. Preservou toda a aparência original.

Os Amigos do MP Lafer – RJ foram representados por quatro membros, somando-se a eles dois outros
“laferistas” da própria Região dos Lagos. Com carroceria em fibra de vidro e compartilhando com o Fusca
o chassi e a mecânica, o conversível MP Lafer é dos mais importantes expoentes entre os automóveis
fora-de-série brasileiros fabricados nos anos 1970 e 80.

Mais uma vez, os Amigos do MP Lafer prestigiaram o evento

O Museu do Surf de Cabo Frio esteve presente com seu multicolorido 1300 fabricado nos anos 1970.
Outro que sempre desperta o fascínio do público é o 1970 + carreta do dentista Paulo Mota, de Araruama.
E dessa vez não foi diferente!
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Rara e interessante a Kombi a diesel até fez certo sucesso quando foi lançada, mas pouco depois caiu
em desgraça. Seu sistema de refrigeração era precário, o que causava problemas de superaquecimento
durante o trabalho pesado. Logo a má fama se espalhou e o modelo saiu de produção. Hoje, trata-se de
veículo muito procurado por colecionadores. A presente em Cabo Frio é da ainda mais rara, por se tratar
de uma pick-up de cabine dupla.

Ao lado, a rara pick-up Kombi a diesel com
cabine dupla. 

Acima, o multicolorido "funcionário" do Museu
do Surf

Entre os nacionais de outros modelos, destaque para o Chevette 1977 que foi o primeiro automóvel a
participar do quadro “Lata Velha”, do Caldeirão do Huk, exibido pela Rede Globo. Além desse, Passat LS
Village 1986, Belcar 1966, Itamarati 1966 (com a exclusiva grade inteiramente cromada), Corcel 4 portas
1972, Chevette 1973 (comprado zero quilômetro por Armando Loureiro).

A “Street” Ford F100 1958 de Hamilton Alves causou burburinho e fez com que as câmeras fotográficas
não parassem um só minuto. Com perfeita pintura vermelha, interior de muito bom gosto e o gostoso e
potente ronco do motor V8, a pick-up não poderia mesmo passar despercebida!

Itamaraty 1966, Ford F100 1958 e Chevette transformado no "Lata Velha"

E nem só de autos nacionais foi feito o encontro. Entre os importados, o esportivo Camaro Type LT 1974
de José Gonçalves Fróes, conduzido desde de Juiz de Fora pelas hábeis mãos do amigo Jorge Levy, o
Borboleta; Bel Air 1954, Opel Kadett (alemão que é na verdade o antecessor de nosso Chevette), entre
outros.

Foi bastante representativa a presença dos clubes de automóveis antigos, entre eles: Associação de
Veículos Antigos de Juiz de Fora-MG, Volks Clube de Teresópolis, Clube Carioca de Autos Antigos, Auto
Relíquias de São Gonçalo, AGMH-RJ, Antigos de Itaipu, Rio Minas Clube de Veículos Antigos, VW Clube
do Rio de Janeiro e Low Bugs.

Membros do Fusca Mania de Cabo Frio: não faltou entusiasmo

Com o carinho e o cuidado de sempre, a equipe do Fusca Mania recebeu muito bem os antigomobilistas
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e caprichou na produção, com música ao vivo, praça de alimentação, sorteio de brindes e o mais
importante: sorriso no rosto!

Texto e fotos: Equipe do Portal Maxicar

 

 Automóveis  Momentos

 

 

COMENTÁRIOS PARA ESTA MATÉRIA

Data: 4/7/2011
Nome: Rubem Restel
Email: rubinhoppa@hotmail.com
Mensagem: Ai! Ai! Mais uma que eu perdi por ter quebrado o pé. Ano que vem
estaremos em todas. Felicidades.

Data: 4/7/2011
Nome: Francisco Paz
Email: francisco@amigosdomplafer.com.br
Mensagem: Mais um final de semana com tempo pefeito para coroar de exito esta
festa, que mais do que um encontro de automóveis, foi um encontro de Amigos. A
beleza de Cabo Frio e a inegualável simpatia dos amigos do Fuscamania, são marcas
registradas desse encontro. É um prazer poder estar com vocês. 
Os Amigos do MP Lafer agradecem a todos pelo carinho e atenção. Parabéns pela
organização e qualidade do evento.
Fernando e Fátima, como sempre esbanjando simpatia. Uma vez mais, parabéns pela
cobertura do evento e o apoio sempre dado ao antigomobilismo.
Até 2012.

Amigos do MP Lafer

Data: 4/7/2011
Nome: Ricardo Carneiro
Email: ricardocarneiro4@hotmail.com
Mensagem: Venho aqui, em nome da Afuva-Fuscamania, agradecer aos amigos
Fernando e Fátima pela cobertura do evento. As fotos e o texto estão - como sempre
- sensacionais, e pelo carisma de vocês . Muito obrigado mesmo, pelo apoio, pelo
carinho e pelo esforço feito para chegarem até aqui. Como perceberam, tudo aqui é
simples, mas feito com muito amor e carinho. Muito obrigado mesmo. A família
Fuscamania agradece do fundo do coração o apoio e a amizade de vocês. E
agradecer também a todos os expositores, o público presente, os patrocinadores,
todos aqueles que de uma maneira ou de outra nos ajudaram, a Prefeitura Municipal
de Cabo Frio através do amigo Paulinho Ferreira, que fez com que essa parceria com a
prefeitura fosse realizada e a Deus, que nos deu um final de semana maravilhoso com
tempo bom. E que no próximo encontro, o Maxicar esteja presente novamente ! 
Grande abraço, saúde e paz para todos !

Ricardo Carneiro
Presidente Afuva-Fuscamania de Cabo Frio - RJ

Data: 4/7/2011
Nome: Giovanni M. Afonso
Email: gmafonso@yahoo.com.br
Mensagem: Evento muito bem organizado, dou meus parabéns para toda a equipe do
Fuscamania, um lugar maravilhoso para expor nossos veículos. Esperamos ansiosos
para próximo evento.

Data: 5/7/2011
Nome: Clara Marques
Email: mclarasmarques@yahoo.com.br
Mensagem: PARABÉNS!!!!!!
Fátima e Fernando, voces como sempre fazendo um belíssimo trabalho !!! 
O encontro foi muito bom, muitos amigos, um dia de sol, belos carros e como sempre
o nosso querido Fusca fazendo a festa!!!! Parabéns aos organizadores!!!

Grande abraço
Clara Marques

9Share
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Data: 5/7/2011
Nome: Rodrigo Pereira
Email: webdesigner@lowbugs.com.br
Mensagem: Evento maravilhoso, parabéns pela matéria excelente, a todos os
organizadores, participantes, a Prefeitura de Cabo Frio pelo apoio e a todos amigos
amantes dos antigos e dos fuscas...

Abs
Rodrigo "Careca"
www.lowbugs.com.br

Data: 5/7/2011
Nome: rene
Email: lousada_rene@hotmmail.com
Mensagem: levei minha caravan no sabado , cheguei cedo e sai as 16 hs, achei o
evento muito desorganizado, somente organizaram os fuscas, e os VW, e os
classicos, agora os outros ficaram que meio esquecidos, e vento ficou claro que
puxaram sardinha só para os fuscas, fui embora e não voltei no domingo por esse
motivo, não gostei , talvez ano que vem eu não vá, para ter uma ideia a foto do meu
carro não foi publicada, naõ importo com isso, só para evr a má organização, não
houve organização para os outros carros. No domingo fui informado que estava
melhor, mais muitos reclamaram ,e tinham a mesma opnião minha, aprece que classico
só existia fuscas.

Data: 5/7/2011
Nome: rene lousada
Email: lousada_rene@hotmmail.com
Mensagem: Levei minha caravan no sabado , cheguei cedo e sai as 16 hs, achei o
evento muito desorganizado, somente organizaram os fuscas, VW, e os classicos,
agora os outros ficaram que meio esquecidos, No evento ficou claro que puxaram
sardinha só para os fuscas, fui embora e não voltei no domingo por esse motivo, não
gostei do evento , talvez ano que vem eu não vá, para ter uma ideia a foto do meu
carro não foi publicada, não importo com isso, só para ver a má organização, não
houve organização para os outros carros. No domingo fui informado que estava
melhor, mais muitos reclamaram ,e tinham a mesma opinião minha, parace que
classico só existia fuscas, muitos amigos meus de opalas reclamram também nos
foruns.

Uma pena, esperoq ue ano que vem seja melhor, mais obrigado a todos.

Data: 5/7/2011
Nome: Armando Loureiro de Almeida
Email: alachevette73@ig.com.br
Mensagem: O que vale nesses encontros é a oportunidade de revermos e
abraçarmos amigos que fizemos em torno dos nossos "xodós", além, é claro, de
levarmos os nossos "antigos" para um passeio. Agradeço a toda esquipe do
Fuscamania de Cabo Frio por nos dar, mais uma vez, essas oportunidades e parabéns
pelo encontro. Um abraço a todos, Armando (AGMH Antigomobilistas).-

Data: 5/7/2011
Nome: CARLOS EDUARDO
Email: caeprobr@gmail.com
Mensagem: Parabéns ao Maxicar, pela bela cobertura feita no evento de Cabo Frio.
Tirei até umas fotos do meu Fusca aqui e coloquei no meu Orkut. hehehehe
E também também deixar meus PARABÉNS! a turma de Cabo Frio.
Um belo Encontro, belos Carros e Ambiente Familiar.
Parabéns a todos e até o próximo.

Data: 5/7/2011
Nome: paulo mota(fusca+carreta)
Email: paulomota1214@hotmail.com
Mensagem: Mas uma vez o Maxicar colocando as palavras certas no lugar certo,vcs
sao dois belissimos escritores e ao FUSCAMANIA PARABENS.
Ao antigomobilistas que sairam de suas casas e colocaram suas raridades na
rua,parabens.

Data: 6/7/2011
Nome: Glória Assunção
Email: jetlove@hotmail.com
Mensagem: Parabéns aos organizadores, fui tratada com muito carinho, achei lindo
aqueles bilhetinhos de mensagens que estavam espalhados em todos os lugares. Calor
humano, muito legal. 
Excelente cobertura feita por este site, parabéns e até o ano que vem.
Glória Assunção

Data: 6/7/2011
Nome: Mário Rodrigues
Email: mario969@gmail.com
Mensagem: Obrigado aos amigos Fatima e Fernando do MAXICAR pela belissima
reportagem. Foi um final de semana de muito sol e melhor ainda poder receber os
nossos amigos em nossa cidade. Obrigado a Prefeitura Municipal de Cabo Frio,
Paulinho Ferreira e o Fuscamania e a todos que ajudaram e prestigiaram o nosso
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evento.
Com certeza o ano que vem vai ser muito melhor.

Data: 6/7/2011
Nome: Elizete Martins 
Email: elizetecfmartins@bol.com.br
Mensagem: Valeu pessoal!
Muito obrigada á todos que contribuíram para a realização deste encontro, pelo
esforço e carinho, dando sua ajuda até mesmo a noite depois de saírem do seu dia
duro de trabalho, deixando suas famílias, tentando fazer tudo de melhor para os
amigos, muito obrigada aos antigomobilistas que estavam presentes, e os que por
algum motivo não puderam comparecer, obrigada a prefeitura de Cabo Frio, obrigada
aos amigos pelas palavras de força e coragem que nos enviaram, sabendo da
antecipação da data do evento, junto a prefeitura, e que teríamos pouco tempo para
a organização.
Obrigada ao Fernando e Fátima pela presença, como sempre abrilhantando cada
encontro que se fazem presente.
Desculpem pelos nossos erros. A intenção foi a melhor possível.
Ter a oportunidade de reconhecê-los nos dá certeza de quanto é bom saber. Pois
tolher os erros é impedir acertos futuros. Apontá-los, no entanto, é o começo para
despertar o interesse em se fazer do jeito certo.

Um grande abraço á todos.

E até o próximo se Deus quiser.

Data: 6/7/2011
Nome: CLAUDIO MAZZONI
Email: 
Mensagem: Parabéns aos amigos de Cabo Frio, por mais uma grande
confraternização de amizade e respeito pelos automóveis antigos. Realizar e colocar
em prática um evento, necessita de muito esforço e colaboração. 

E vcs cumpriram, com excelencia a tarefa.

Congratulações

Claudio Mazzoni - Presidente SCAB

Data: 7/7/2011
Nome: Aníbal de Moura
Email: anibal_moura@oi.com.br
Mensagem: 
Amigos Fátima e Fernando,

Como sempre uma excelente cobertura de um ótimo encontro, parabeniso os
organizadores. Agradeço por mencionar na matéria o fusquinha 69 e a nossa
participação em nome do CCAA.

Abs.

Aníbal

Data: 10/7/2011
Nome: GERALDO DE OLIVEIRA
Email: DEOLIVEIRAGERALDO@YAHOO.COM.BR
Mensagem: GOSTARÍAMOS DE PARABENIZAR A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, LOCAL
MARAVILHOSO.

PARABENIZAR O SITE MAXICAR PELA ÓTIMA COBERTURA .

PARABENIZAR O FUSCAMANIA E A PREFEITURA DE CABO FRIO PELA PARCERIA E PELO
ÓTIMO EVENTO.

UM GRANDE ABRAÇO.

GERALDO DE OLIVEIRA E AMAURY CARVALHO

SÃO PEDRO DA ALDEIA.

Data: 10/7/2011
Nome: Thiago
Email: tmsantiago@hotmail.com
Mensagem: Gostaria de agredeçer a todos que prestigiaram o encontro do
Fuscamania, foi um evento sensacional, com essa vista maravilhosa e essa equipe
maravilhosa so poderia resultar em mais um grande sucesso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Que venha os próximos..

Data: 24/1/2012
Nome: rebuli
Email: fusca.manai.clube.curitiba@bol.com.br
Mensagem: Estamos entrando em contato para para parabenizar vcs pelo FMCF e
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para aumentarmos nossa amizade com vcs e assim verificar a possbilidade de
iniciarmos uma redde de Fusca Mania Clubes pelo Brasil...que acha?
Abraço do Rebuli
Relações Públicas do FMCC

Manda um e-mail para nós fusca.mania.clube.curitiba@bol.com.br

Visite: 

http://fuscamaniaclube.blogspot.com/ 
http://www.euamomeufusca.com.br/blog/ 
http://kombiclubecuritiba.nafoto.net/ 
http://blogdakombi.copava.com.br/
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