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• COBERTURA Ultima atualização:03/09/2012 

MACAHÉ CLASSIC 2012 - III Encontro de Veículos Antigos de Macaé, RJ

De volta no tempo, através 
dos carros e da música

Evento aconteceu no centro de convenções da cidade

Os primeiros acordes de “Dancing Queen”, do grupo sueco ABBA — mega-hit dos anos 1970 — foi a
senha para lotar a pista de dança. Gente de todas as idades com caprichados trajes de época, com
direito até a quatro adolescentes de ternos pretos, relembrando a época mais comportada dos Beatles. E
a turma dançou e se divertiu para valer com o animado repertório que se seguiu, indo dos ritmos das
discotecas, ao sertanejo universitário. A apresentação do grupo Los Gringos durante o jantar de sábado
foi realmente o ponto alto do III Encontro de Veículos Antigos de Macaé, que aconteceu entre os dias 31
de agosto a 2 de setembro — de sexta-feira a domingo.
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O grupo Los gringos

pôs todo mundo para

dançar durante o
jantar de

confraternização.

Muitos foram com

trajes dos anos 1950

e 60

A exposição dos automóveis e toda a programação social ficou concentrada no Centro de Convenções
Jornalista Roberto Marinho, localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto. O local tem grande área
coberta, salão de festas e amplo estacionamento, e foi cedido pela prefeitura municipal. Para compensar
a distância dos bairros mais centrais, foi disponibilizado um ônibus para os expositores, que os buscava
e os levava de volta aos hotéis, em horários programados, de dia e também a noite.
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Os ônibus Ciferal e Chevrolet Gigante

Os expositores que estavam longe do Centro de Convenções, teve ônibus à disposição. 

Na foto, a ida para o jantar de confraternização

A festa teve início na noite de sexta-feira com a apresentação de Edson Galhardi, cover de Elvis Presley.
As fãs suspiraram ao ouvir grandes clássicos do “Rei do Rock”, como “Suspicious Minds”, “Love me
Tender”, “My Way” “Tutti Frutti”, entre outros. A distribuição de lenços fez com que elas se sentissem por
alguns momentos e um daqueles famosos shows de Elvis em Las Vegas.

Edson Galhardi encarnou Elvis. No detalhe, o gesto de dar lenços para as fãs, típico do "Rei do Rock"

Mas vamos falar um pouco sobre automóveis. Foram cerca 150, vindos de Campos dos Goytacazes,
Itaperuna, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Araruama, Búzios, Rio das Ostras, Niterói, Petrópolis, Rio de
Janeiro, Rio Bonito, São Gonçalo e Muriaé (MG).

Já na entrada dois ônibus de
épocas distintas, mas que com
certeza trouxeram doces
lembranças, dando as boas
vindas aos visitantes. O primeiro
um Chevrolet Gigante da década
de 1940, cuja porta nos chamou a
atenção, de tão estreita. Difícil
passar! Com certeza naquela
época não havia a “epidemia de
obesidade” que existe hoje! 
O segundo um Ciferal Flexa de
Prata com mecânica Mercedes
Benz LP 321, fabricado em 1968.
Originalmente fazia as linhas
regulares da Viação 1001, sendo
vendido em 1976 à Viação
Cachoeiras. Na década de 1990,
o veículo foi readquirido pela 1001,
que o restaurou e o mantém muito
bem conservado até hoje.

No saguão, três Fordinhos Modelo A do finalzinho fabricados em 1929 e 1931, toldos do modelo Phaeton
(conversível de quatro portas). Todos muitíssimo bem preservados, apesar de contarem com mais de
oitenta anos. Ao lado desses, um Chevrolet Special DeLuxe 1941, o xodó de Aníbal de Moura. Para
completar um inglesinho conversível e para lá de charmoso: MG TD 1952. De acordo com a literatura,
foram exportados para o Brasil somente 143 exemplares neste ano.
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Opala Coupê 1988: exemplar impécavel, digno de qualquer coleção

A partir do alto, em sentido horário: Ford A; Anibal de Moura e seu dois xodós (o neto e o Chevrolet 1941); o

Cadillac bar; e o MG TD, modelo de deu origem a nosso MP Lafer

Passemos ao pavilhão principal, onde a primeira visão foi a do Cadillac Art Bar, de Búzios,
“estabelecimento móvel” montado sobre um legítimo “Cad” 1950. Assim, o visitante podia apreciar as
“raridades”, degustando uma Caipirinha ou um coquetel de frutas. Do lado direito uma ala exclusiva para
os Fuscas, que como em grande parte dos eventos, era a maioria. Ao lado os Chevrolets, depois os
Fords, os nacionais de outras marcas, os importados, e por fim os jipes e demais fora-de-estrada. Os
Fiats ficaram estacionados nas laterais da porta.

É cada vez maior o número de
colecionadores que se dedicam a
preservação de automóveis
nacionais “semi antigos”, aqueles
na faixa dos 20 anos de
fabricação. É o caso de Paulo
Portugal, de Macaé, que levou ao
evento cerca de uma dúzia de
“brasileirinhos”, a Maria dessa
fase. Caso do Kaddet 1989, do
Escort XR3 1988 e de Opala
Coupê 1988. Este último com
uma particularidade: 1988 foi o
último ano de fabricação do
Coupê. É que ao longo dos anos o
gosto do consumidor foi mudando
e o Opala de duas portas foi aos
poucos perdendo terreno para o
de quatro portas. Uma situação
inversa ao que acontecia nos
primeiros tempos desse modelo
de grande sucesso da GM.

Entre os Fuscas, três exemplares “exóticos” chamaram muito mais a atenção dos que os originais,
alguns inclusive com placas pretas. O conversível cor de rosa foi até tema da foto principal de um jornal
local. Já o vermelho vinho, teve seu teto rebaixado, muito bem feito, mas que dá uma sensação bastante
“claustrofobica” a quem vê. Mas o mais chamativo e fotografado foi sem dívida alguma o conversível
amarelo, cujo motor AP (VWs Santana e Gol) adaptado foi instalado ao contrário, com radiador para
frente e caixa de câmbio para trás. O carro literalmente se abre ao meio, para que se tenha acesso à
mecânica.

A esquerda, o Uno, que completa 30 anos em 2015. A direita, o Fusca com motor AP, que se abre ao meio

Algumas pessoas se perguntavam: “O que faz aqui esse Fiat Uno?”. É que o modelo já é fabricado a
tanto tempo e ainda tão comum em nossas ruas, que a maioria se esquece que esse carro de enorme
sucesso foi lançado em 1984. O exemplar presente, fabricado em 1985, poderá pleitear placas pretas
daqui há apenas três anos! O tempo passa...

Bem representada a “Família Galaxie” com dois belíssimos exemplares da primeira geração — 1969
preto com interior vermelho e 1968 cinza com interior monocromático — e um LTD da ultima geração —
com dois faróis “deitados”. Do Rio de Janeiro, os Amigos do MP Lafer trouxeram a costumeira alegria à
festa, tendo sido inclusive escolhidos como a caravana mais animada.

A simpatia e a descontração
dos Amigos do MP Lafer, fez
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com que grupo fosse
escolhido "A caravana mais
animada"

Entre os importados, além dos já citados acima, destaque para os esportivos norte-americanos Corvette
Stingray 1972, Camaro Type LT 1973 e Mustang Match 1 1971.

Mas dessa vez, nem os importados tiveram vez! A grande atração da exposição ficou por conta da dúzia
de Mavericks estacionados no fundo do pavilhão. A maioria deles pertencentes ao Maverick Clube do Rio
de Janeiro, que chegou em comboio, fazendo bastante barulho, com o ronco típico dos motores Ford V8
302. Liderando a caravana, Cláudio Spiller, a bordo de seu “Maverick Spiller” azul metálico, customizado
por ele ainda na década de 1980. Fundador e presidente de honra do clube, Cláudio é uma verdadeira
lenda vida entre os amantes do Maverick, esse modelo dos anos 1970 tremendamente cultuado hoje em
dia, principalmente em sua versão esportiva GT. Spiller recebeu uma homenagem especial da
organização do encontro.

Espetáculo à parte os
Mavericks do Rio. O
presidente de honra
do clube, Claúdio
Spiller, recebeu uma

homenagem
especial. Na foto à
direita, ao lado da
esposa

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos
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Coquetel Jantar

Comentários (23)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 133 semanas atrás

Quero parabenizar ao Clube Rio Minas -Macaé pelo belissimo evento de grandes
confraternizaçoes, visto o numero grande de veiculos prestigiando e se divertindo em
belissimo local, centro de convençoes seguro, arejado e bem claro, Fernando e Fatima
parabens pela belissima materia, até o proximo evento.

· 133 semanas atrás

Maravilhoso o encontro ,que vem Madalena e Rio das Ostras-RJ

· 133 semanas atrás

AO CLUBE RIO MINAS, PARABÉNS PELO MARAVILHOSO EVENTO, TUDO FOI
PERFEITO....FOTOS DA ÉPOCA, JANTAR, ÓTIMA BANDA.........ATÉ DE ROUPA DE ÉPOCA
NÓS FOMOS. NOS SENTIMOS EM FAMÍLIA. 
AO SITE MAXICAR (FERNANDO E FÁTIMA) PARABÉNS PELO SHOW DE IMAGENS. 

ABRAÇOS 
AMAURY E MARISE 
(MEU FUSCA MINHA HISTÓRIA) 
SÃO PEDRO DA ALDEIA

· 133 semanas atrás

BELA FESTA, BELAS PESSOAS, PARABÉNS AOS AMIGOS DE MACAÉ, PELO GRANDE
EVENTO. SHOWWW. PELA EXCELENTE COBERTURA, COMO SEMPRE DO PORTAL
MAXICAR, PUDEMOS COMPROVAR O SUCESSO DA FESTA. 

GRANDE ABRAÇO E NOVAMENTE PARABÉNS 
CLAUDIO MAZZONI - SCAB - BARBACENA - MINAS GERAIS

· 133 semanas atrás

Fátima e Fernando, obrigado pelo carinho e incentivo sempre demonstrado ao nosso
Clube. 
Nossos eventos são sempre descritos por vocês de uma forma que nos motiva, a cada
vez mais nos superarmos, e proporcionarmos a todos nós, amigos e amantes de carros
antigos momentos de confraternização. 
Ao nosso Núcleo Macaé, parabéns pelo empenho, alegria e união demonstrados. 
Agradecemos a presença de todos os amigos automobilistas que nós prestigiaram e
engrandeceram o Evento. 
Ao Portal Maxicar nosso reconhecimento pela excelência do registro e divulgação do
Macahé Classic. 

Ricardo Nascimento Deslandes 
Presidente do Rio Minas Clube de Veículos Antigos

· 133 semanas atrás

Parabéns Rio Minas, curti muito esse evento, que espaço sensacional esse centro de
convenções, pessoas maravilhosas, bons papos e uma festa excepcional no sábado. 

Alexandre Thomaz 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos.

· 133 semanas atrás

Como sempre, a Fátima e o Fernando dando um show de simpatia e de fotos também.
Em nome de todos do nosso clube, agradecemos pela excelente cobertura, e pela
presença marcante que vocês proporcionam à qualquer evento. 

Tenham certeza que grande parte do sucesso de nossos eventos, se deve às
excelentes coberturas feitas por vocês. 

Foi ótimo poder rever grandes amigos, e conhecer figuras marcantes no

8 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar

javascript: voteComment(433929337, 1)
javascript: voteComment(433826138, 0)
javascript: showReportBox(433899934)
javascript: showReportBox(433826563)
javascript: showLogin();
javascript: showReportBox(433829800)
javascript: sortComments(1);
javascript: showReportBox(433929337)
javascript: sortComments(0);
javascript: voteComment(433929337, 0)
javascript: voteComment(434103928, 1)
javascript: showReply(433899934)
javascript: voteComment(433899934, 0)
javascript: voteComment(433867211, 0)
http://intensedebate.com/postRSS/141263169
javascript: showReply(433867211)
javascript: showReportBox(433826138)
http://www.luzetc.com.br/
javascript: showReply(433826138)
javascript: voteComment(434103928, 0)
javascript: showReply(433929337)
javascript: voteComment(433826138, 1)
javascript: voteComment(433829800, 0)
javascript: voteComment(433867211, 1)
javascript: voteComment(433829800, 1)
javascript: voteComment(433899934, 1)
http://www.luzetc.com.br/
javascript: voteComment(433826563, 0)
javascript: showReply(433829800)
javascript: voteComment(433826563, 1)
javascript: sortComments(2);
javascript: showReportBox(433867211)
javascript: showReply(433826563)


27/03/2015 Maxicar.com.br - O seu portal de veículos antigos

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/265228012_macae_0812_c.asp 7/9

RelatarResponder

Edivar Silva Gomes 0

RelatarResponder

Sergio Vilela 0

RelatarResponder

ROBERTO FRAZÃO 0

RelatarResponder

FERNANDO RAMALHO 0

RelatarResponder

Maverick Club RJ +1

RelatarResponder

Maverick Club RJ 0

RelatarResponder

DAVID ERMAN 0

antigomobilismo, como o Cláudio Spiller, que sem dúvida, foi um dos primeiros
customizadores de carros do país. 

Também gostamos muito do local escolhido, bem protegido e com um excelente espaço
para abrigar tanta paixão pelo antigomobilismo. Os shows foram animadíssimos, e
pudemos passar bons momentos com minha esposa Priscilla, e nossos amigos. 

Aproveitamos para "deixar avisado", que em Dezembro, dias 1 e 2, a festa será grande
em Rio das Ostras, com nosso terceiro evento anual. Já estamos nos preparativos,
tudo com muito carinho. 

Um grande abraço, 

Thiago de Araújo 
Diretor Núcleo Rio das Ostras - Rio Minas Clube de Veículos Antigos.

· 133 semanas atrás

Muito obrigado, Fernando e Fátima. Bela cobertura. Obrigado a todos os
Antigomobilistas que compareceram com suas raridades. Os verdadeiros responsáveis
pelo sucesso do evento. Agradecimentos especiais aos patrocinadores e apioadores:
Prefeitura Municipal de Macaé, SIT Transportes, Empresa 1001, Opção Turismo,
Outside Propaganda, AMS Guindastes e todas as outras, que direta ou indiretamente
nos ajudaram nesta empreitada. 
sds

· 133 semanas atrás

Quero em 1º lugar parabenizar ao excelente trabalho da Maxicar, que cobriu o evento
com muita categoria. 
Em todos os encontros que participo, considero as fotos completíssimas, com
informações claras e, com certeza no evento ninguém fica fora das fotos. E em 2º, aos
organizadores que fizeram muito sacrifício pra conseguir fazer esta grandiosa festa.
Esperamos repetir sempre esta mesma dose..., todos os anos. E não se esqueçam, em
Dezembro estamos em Rio das Ostras..... 
Sds.

· 133 semanas atrás

Parabens a todos os organizadores do evento, me diverti muito.e a vc Fatima e
Fernando pela otima cobertura. 

Um grande abraço a todos. 

Roberto Frazão 
Amigos do MP Lafer 
Nictheroy clube de veiculos de antigos

· 133 semanas atrás

Obrigado Fernando e Fátima pela grande cobertura, como sempre sensacional. 
Obrigado a todos que compareceram ao evento abrilhantando este que foi sem dúvida
uma grande festa. 

FERNANDO RAMALHO 
DIRETOR NÚCLEO MACAÉ RIO MINAS

· 133 semanas atrás

MAVERICK CLUB RJ , nos aqui do Maverick Club Rj, gostariamos de agradecer ao
maxicar pelas otimas fotos, o texto MARAVILHOSO exaltando o amor que temos por
CLAUDIO SPILLER em reconhecimento a trabalho de sua vida feito junto aos Maverick´s
e avisar que TAMBEM tiramos fotos do Senhor Fernando e Senhorita Fátima, que estão
em nosso facebook - Maverick Club RJ que em breve, terá o video da estrada e evento,
que sempre foi nosso diferencial !

1 resposta · ativo 133 semanas atrás

· 133 semanas atrás

Assistam ao video sobre o EVENTO DE MACAÉ 
http://www.youtube.com/watch?v=yFiWht3Knrs

· 133 semanas atrás

Evento para ficar na História, foi muito bom, quem não foi perdeu e quem foi aproveitou
de verdade. Parabéns a Fátima e ao Fernando pela qualidade da cobertura desse
grandioso evento, vocês são demais!!! PARABÉNS ao RIO MINAS CLUBE DE VEÍCULOS
ANTIGOS - MACAÉ-RJ pelo belíssimo evento. Na minha opinião o mais importante foi a
quantidade de alimentos que arrecadamos para ajudarmos aos Azilos de Macaé. Grande
exemplo!!! Vale ressaltar que sem os patrocínios que tivemos, nada disso poderia ter
sido feito. Em nome do Rio Minas, agradeço a Prefeitura Municipal de Macaé, a SIT
transportes, a Empresa 1001, a Opção Turismo, a Outside Propaganda, a AMS
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guindastes e a Vemasa Mitsubishi Macaé. Grande abraço e até o próximo MACAHÉ
CLASSIC. David Erman - Rio Minas - Macaé-RJ.

· 133 semanas atrás

Parabéns a todos os amigos de Macaé pelo evento nota 10. 
Parabéns aos amigos Fernando e Fátima, pela dedicação com todos os antigomobilistas,
sempre engrandecendo os eventos com esta cobertura Show. 
Um grande abraço a todos. 

AFUVA-CF (Fuscamania de Cabo Frio)

· 133 semanas atrás

Só posso dizer que foi simplesmente SENSACIONAL o evento. Quem deixou de ir,
perdeu! Agradeço a Fernando e Fátima pela excelente cobertura. 
Que como este venham muitos outros, até o próximo pessoal! 

Grande abraço 

Glênio Vieira 
SM 4.1 - 1985

· 133 semanas atrás

parabens a todos que fizeram do evento um marco para ficar na historia, muito bom
mesmo 

roque opala 81

· 133 semanas atrás

Foi ótimo receber os amigos antigomobilistas em Macaé para essa festa. 
Vivenciei momentos maravilhosos durante essa viajem, que foi colaborar com a Diretoria
do Rio Minas na organização do evento. Foi um prazer e no ano que vem tem mais ! 
Temos que colocar esse evento no calendário nacional meu povo !!! 
Aos amigos Fernando e Fátima, o nosso muito obrigado pelo apoio e pela animada
presença.

· 133 semanas atrás

Evento muito agradável. O local escolhido pela organização é maravilhoso. Poucas
cidades possuem uma estrutura como esta para promover um evento. Vimos uma boa
vontade nos organizadores muito grande, superando qualquer detalhe. 
Acho apenas que o público visitante foi pouco. Digo isto, apenas com a intenção de
melhoria para o próximo ano, pois é um dos combustíveis principais para o calor do
evento. 
Deixo o meu agradecimento em nome de toda minha família presente a todos os
eventos disponibilizados. Obrigado José Márcio, Sr. Edivar, enfim, ao Clube Rio Minas-
Macaé, que como poucos luta pela continuidade desta paixão. 
Ao Fernando e Fátima um grande abraço e os parabéns pela cobertura maravilhosa.
Fato que já se tornou redundante. Pessoas espetaculares que são peças fundamentais
em qualquer evento. 
Saudações.

· 133 semanas atrás

Faço minhas as palavras do Glênio: foi SENSACIONAL! Perfeito! Inesquecível! Que
venha o próximo! Parabéns ao Edivar e à diretoria do Rio Minas pela excelente
organização e ao Maxicar pela ótima cobertura! 
Abração!

· 132 semanas atrás

Parabéns pelo belo evento...e a bela cobertura de Fernando e
Fátima...........................Parabéns Rio Minas.

· 132 semanas atrás

Fátima e Fernando..., com certeza as palavras de vocês na reportagem marcam toda a
grandiosidade do III Macahé Classic. Obrigado pela presença de vocês em Macaé, e
mais ainda por vocês fazerem parte do nosso ciclo social. Nos veremos em breve em
mais um Macahé Classic. 

À família Rio Minas - Núcleo Macaé. 
Aproveito o espaço para agradecer a todos que participaram da organização do
evento, suamos muito, muitas vezes dormimos tarde, almoçamos correndo, tudo para
poder receber nossos amigos com muita alegria, segurança e conforto. Estamos todos
de parabéns!!! 
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RelatarResponder

Barbara 0

RelatarResponder

Digite o texto aqui!

Nome Email Website (opcional)

Comentar como Visitante, ou logar:

Mostrar junto aos seus comentários. Não mostrado publicamente. Se você tem um website, linke para

ele aqui.

Enviar Comentário

Aguardamos vocês no próximo Macahé Classic. 

Até lá... 

José Márcio Erman Pacheco 
Sócio - Tesoureiro 
Email: tesouraria@cluberiominas.com.br 
Rio Minas Clube de Veículos Antigos - Núcleo Macaé

· 132 semanas atrás

Meus queridos Fátima e Fernando, foi realmente uma pena não ir a esse encontro. Amei
a cobertura, os "momentos" então... só vocês conseguem "passar" através das fotos o
que ACONTECEU! Que vontade de estar com vocês, Elísio, Rô, Dione, Aníbal e o neto
(lindão). Muito bom ver "seu" Armando e a esposa, muito bom ver, como aqui no Rio,
fotos do Walfrefo e a da Virgínia. Não há nada mais ELEGANTE, COMPETENTE e
PARCEIRO como o PORTAL MAXICAR!!!!

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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