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Parece mentira! O céu às 9 e às 11 e meia da manhã

• COBERTURA Ultima atualização:20/08/2012 

VI Encontro de Autos Antigos de Conselheiro Lafaiete – MG

Sob o olhar do Cristo Redentor

Cerca de 200 veículos tomaram um dos cartões postais da cidade

A praça do Cristo Redentor ficou lotada de veículos do passado

Contrariando todas as previsões metereológicas oficiais, o domingo, 19 de agosto, amanheceu com uma
garoa fria, muito fria em Conselheiro Lafaiete. Motivo de preocupação para os diretores e demais sócios
do Clube de Autos Antigos Rota Real — CAARR, que desde as primeiras horas da manhã já cuidavam
dos últimos detalhes do encontro.

Alarme falso! Aos poucos os chuviscos e o vento
foram dando lugar ao mormaço. Por volta das 11 da
manhã, já havia sol de verdade! Para alívio e
felicidade de todos.

Clube de caráter regional, o CAARR reúne sócios
não apenas de Conselheiro Lafaiete, mas também
das vizinhas Ouro Preto, Ouro Branco, Carandaí e
São Braz do Suaçuí. Esse fato, sem dúvida

contribuiu para o sucesso do encontro, que reuniu cerca de 200 automóveis antigos, já que acabou
criando uma grande mobilização em toda a região e não apenas dentro dos limites da cidade. Mas foi
grande a presença também de antigomobilistas da Capital — Belo Horizonte e de outras cidades
mineiras: Barbacena, Barroso, São João Del Rei, Tiradentes, Passa Quatro, Betim, Sabará, Santos
Dumont, Congonhas...
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O Ford 1929 Speedster despetou bastante o interesse do público. 
No detalhe o caminhão Fargo 1946

À esquerda, Maurílio Alvim e Caio Mário. À direita, o Escort XR3 com apenas 40 mil quilômetros rodados

José Maria Ferreira e Maurílio Alvim, presidente e diretor do Veteran Car Club do Brasil – Juiz de Fora,
aproveitaram o fim de semana na cidade, chegando na manhã de sábado. Alvim entregou a Caio Mário,
presidente do CAARR, um troféu comemorativo em nome do VCC-Juiz de Fora e uma placa em nome da
Federação Brasileira de Veículos Antigos. De Petrópolis-RJ, distante cerca de 300 kms, o colecionador
Célio Pavão e seu Escort XR3 Conversível 1992, com apenas 40 mil quilômetros rodados.

Este ano o evento aconteceu na Praça do Cristo Redentor, um dos cartões postais, num dos pontos
mais altos da cidade, com vista privilegiada e amplo espaço para abrigar uma exposição de automóveis.
Houve música ao vivo e feira de peças e de produtos afins, além de lanchonete com bebidas geladas e
aqueles aperitivos.

O mais antigo automóvel em
exposição foi também um dos que
mais chamou a atenção: um Ford
A Speedster 1929, uma
“baratinha” de corrida de época,
com um lindo tom de amarelo e
diversos adesivos. Partiu de Belo
Horizonte de carona em um
caminhão prancha que se fosse
um automóvel, diríamos que é um
“street”. A cabine é de um
autêntico Fargo Coe 1946. Já a
mecânica e parte do chassi, de
um moderno Volkswagen 850
fabricado em 2008 e que se
acidentou. Casamento perfeito! O
bem sucedido projeto foi
desenvolvido e executado pelo
próprio proprietário, Fernando
Antonio Oliveira.

Por falar em “street”, você que
acompanha nossas coberturas,
deve se lembrar de Vicente
Magalhães, o colecionador de
Volkswagens que possuía quatro
exemplares, sendo três de séries
especiais dos anos 1980 e 90.
Agora, a “família” cresceu e ele
nos apresentou seu mais novo
membro: sobre o chassi de um
1300 1968, Vicente criou um VW
com estilo californiano com
carroceria 1953. O Fusca Split,
fabricado no início daquele ano é
da rara versão “zwitter” (híbrida),
que já tem o painel de
instrumentos de seu sucessor, o
modelo “Oval”. O “street” de
Vicente foi montado por ele
mesmo e pintado em um tom de verde diferente, parecido com o dos tratores americanos John Deere.
Ficou bonito!

Vicente (d), seu filho e o Zwitter "verde trator". Wander(e) e Luciano com o Karmann Ghia turbinado

Outro “street”, só que esse bem mais apimentado, é o Karmann Ghia 1964 de Wander Nascimento, em
fase final de montagem. O carro projetado pelo mecânico da oficina Techno Car Luciano Peixoto, teve
seu lerdo motor original 1200 refrigerado a ar, substituído por um AP 2.0 (VW Santana) turbo a álcool,
câmbio de cinco marchas e injeção eletrônica Full Tech. De acordo com Luciano, esse conjunto gera 230
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cv de potência, que combinado com o pouco peso do carro, tem como resultado uma incrível
performance.
— Optamos pela turbina .50, para não sacrificar a durabilidade do motor. Quanto mais potente a turbina,
maior é o desgaste e risco de quebras. — nos explicou Luciano.

Entre os Hot Rods clássicos, um Chevrolet Coupe 1941, duas Ford F1 dos anos 1950, sendo uma da
versão Delivery, e uma Chevrolet Brasil.

No alto o Opel Olympia 1951. Abaixo, o Impala 1961( lindo mesmo precisando de reparos) e Dodge Kingsway
1951

Mas vamos falar agora sobre os originais, que foram a grande maioria. Fabricado na Alemanha em 1951,
o pequeno Olympia, da Opel esbanjava graça e boa conservação. Foi rodando de Itabira, a terra-natal do
poeta Carlos Drummond de Andrade. Outro exemplar importado em ótimas condições, um Dodge
Kingsway SW também fabricado em 1951. Este modelo americano de exportação, jamais foi
comercializado nos Estados Unidos. Lá foi lançado como Plymouth Cranbrook. Perto dele, outro
americano, mas esse inspirando alguns cuidados, embora este detalhe não tenha nenhuma importância.
Afinal trata-se de um Chevrolet Impala Hardtop 1961, um dos maiores clássicos americanos de todos os
tempos, cujo modelo é considerado por alguns até mais bonito que o de seus irmão mais velhos,
fabricados em 1959 e 60. Questão de gosto pessoal...

Chevrolet Caprice 1980, Camaro Type LT 1974 e Chevrolet Sedan 1948 foram outros destaques norte-
americanos.

Ao lado, Chevrolet
Amazona e sua

sucessora, a C10

Abaixo, duas
gerações da Kombi

de Luxo
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De alto nível de qualidade os utilitários brasileiros, a começar pelas duas gerações da Kombi de Luxo,
uma fabricada em 1969 (Corujinha) e outra em 1977 (Clipper). Em comum, a pintura em duas cores e o
interior inteiramente forrado, ideal para o transporte de passageiros, ao contrário da versão Standard,
projetada para o transporte de cargas. O Chevrolet Brasil Amazona 1963 dividiu a mesma fila com suas
sucessoras, a C10 e a Veraneio. Sobre o Amazona, um fato curioso: assim como a Kombi, ele acesso
para o banco traseiro apenas pelo lado esquerdo. Ou seja: duas portas de um lado e apenas uma do
outro.

Opala de diversos anos e modelos, aos pés do Cristo Redentor

Alguns modelos nacionais de passeio tiveram disponibilizados espaços especiais, como os Opalas,
perfilados em volta do mirante do Cristo Redentor, os avantajados e sofisticados da “Família Galaxie, e, é
claro, os Fuscas e seus derivados, a grande maioria.
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Luciano (CAARR) 0

À esquerda, o triciclo modificado, com o adesivo no detalhe. À direita o Gordini ainda com placas amarelas

Entre os veículos mais curiosos, um Gordini em estado precário e com alto índice de originalidade — via-
se que jamais foi restaurado —, e o triciclo italiano Piaggio 1962 de Luiz Tadeu Ferraz, cuja cabine foi
ampliada e instalada sobre o chassi de uma VW Variant. A pintura é verde oliva, como nos veículos
militares. Na lateral, um adesivo onde se lia “Cavalaria Aérea”!

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

 

Exposição Momentos

Comentários (14)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 134 semanas atrás

Fátima e Fernando mais uma vez uma esplendida cobertura, ao Caio, Luciano e Cia
Parabéns pela bela organização do Evento muito bom melhor a cada ano. 

Marcelo F. Gomes & Arthur F. Gomes 
Landau 77

· 134 semanas atrás

Parabéns ao CAARR por esta grande realização e ao Maxicar pela brilhante cobertura.
Um abraço a todos. Jorge de BH.

· 134 semanas atrás

Foi bom demais rever os amigos, e ainda por cima fazer um belo passeio de Fusca...
Maxicar sempre marcando presença e dando aquela cobertura no evento.... Parabéns
Fernando e Fátima

· 134 semanas atrás

Fernando, òtima reportagem. Agradecemos a todos que, participaram nos ajudando a
realizar este evento. kleber Degani CAARR.

· 134 semanas atrás

Parabéns ao Fernando e a Fátima do Portal Maxicar pelas suas excelentes matérias e
fotos. Obrigado a todos que vieram prestigiar mais um evento realizado com muita
dedicação pelo Clube de Autos Antigos Rota Real (CAARR). No ano que vem contamos
com vocês novamente. 
Luciano Oliveira (CAARR)

41 pessoas curtiram isso.Curtir Compartilhar
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· 134 semanas atrás

Lindas fotos parabéns a este casal fantástico que nos trasporta para estes momentos
de felicidade. Fernando e Fátima obrigado. 
Caio, Luciano, Fred, Vicente, e a todos os integrantes da CAARR, parabéns pelo lindo
evento, tive compromisso e infelizmente não pude comparecer. 
Mas fica o meu saudoso abraço a todo os amigos que vi presente no evento.
Felicidades sempre. 
Magno Costa 
Classic Fusca Festival 2012 de 26 a 28 de Outubro.

· 134 semanas atrás

Parabéns , sucesso nestes encontros. Adorei ver a Kombi (Ana Regina) Tio Kleber ela é
realmente linda!!!!!

· 134 semanas atrás

Mais uma vez venho agradecer ao simpático casal Fernando e Fátima pela bela
cobertura que vocês fizeram no nosso evento com belas fotos e como vocês
descreveram o evento. Agradeço também todos os expositores que compareceram em
massa e também não se esquecendo dos visitantes, e pelo empenho que a diretoria
mostrou mais uma vez para que tudo ocorresse bem. E que no ano que vem estaremos
todos junto novamente se deus permitir. Abraços Vicente Magalhães.

· 134 semanas atrás

Agradeço mais uma vez, a todos os expositores que aqui vieram e a Fernando e Fátima 
pela fantástica cobertura do evento, a toda diretoria do CAARR e aos colaboradores de
modo geral. Até a próxima... Muito obrigado. 
DAVI CAARR 

r

· 134 semanas atrás

Parabens pelo belíssimo encontro,muito bem organizado ,se Deus quiser estarei ai ano
que vem ,neste ano estivemos ai com 03 carros ,no ano que vem estaremos com mais
OK.Alexandre proprietario do Veraneio 1974,laranja

· 134 semanas atrás

Não pude ir dessa vez. Bateram na traseira do meu carro (VAUXHALL 49), quando
voltava de Poços de Caldas. Agora, ele está na UTI. Como diz o "mineirim": -
"massaram todo o meu carrim, tadim". 
De qualquer forma, parabéns aos organizadores, bem como ao casal Fernando e Fátima
pela brilhante cobertura. Plinio.

· 134 semanas atrás

PARABÉNS AOS ORGANIZADORES DO EVENTO, SHOW DE BOLA. O ESPAÇO FICOU
PEQUENO PARA TANTAS RARIDADES. Nós aqui de BARBACENA, estivemos presentes
com 12 autos antigos, e como sempre fomos muito bem recebidos.Grande abraço aos
amigos de Lafaiete. 

Claudio Mazzoni - SCAB

· 133 semanas atrás

Foi um prazer voltar aos velhos e bons tempos participando de alguns encontros de
atigomobilistas da região , fui um dos fundadres do C.A.A.L "Clude do Automovel Antigo
de Lafaiete nos anos 80/90. Bons tempos e agora estou voltando ao passado revivendo
toda esta maravilha de eventos, o tempo passou, mas a paixão pelas reliquias ainda
aflora no peito, hoje tenho nosso espaço a sede de um grupo de motociclista onde
tento retratar todo nosso passado, gostaria de um dia poder recebe-los pra conhecer
todo meu passado e a historia de tudo que vivi e vivenciamos hoje e sempre a todos
vcs irmãos que curtem um veiculo antigo ou bem cuidado, meus agradecimentos em
especial ao Sr. Fernando & Fatima pelas belissimas reportagem e fotos. 
Ferraz Presidente Nacional do Steel Goose Moto Group. 
Quando puderem, venha nos fazer uma visita . vejam a casa de sucata em
www.steelgoose-mg.blogspot.com . 

javascript: showReportBox(425584703)
javascript: voteComment(429208424, 1)
javascript: showReply(425585672)
javascript: voteComment(425585672, 0)
javascript: voteComment(425585672, 1)
javascript: voteComment(426903353, 1)
http://www.classicfusca.com.br/
javascript: showReply(428203398)
http://www.classicfusca.com.br/
javascript: voteComment(428098795, 0)
javascript: showReportBox(425585672)
javascript: showReportBox(427601377)
javascript: showReportBox(426903353)
http://www.steelgoose-mg.blogspot.com/
javascript: showReportBox(428098795)
javascript: voteComment(428098795, 1)
javascript: showReply(428098795)
javascript: voteComment(427601377, 0)
javascript: voteComment(427536783, 1)
javascript: voteComment(428203398, 0)
javascript: showReply(426903353)
javascript: showReportBox(427536783)
javascript: voteComment(427536783, 0)
javascript: voteComment(426903353, 0)
javascript: showReportBox(428203398)
javascript: voteComment(428203398, 1)
javascript: voteComment(426201545, 1)
javascript: showReply(427601377)
javascript: showReply(427536783)
javascript: voteComment(426201545, 0)
javascript: voteComment(429208424, 0)
javascript: showReportBox(426201545)
javascript: showReply(426201545)
javascript: showReply(425584703)
javascript: voteComment(427601377, 1)


21/03/2015 Maxicar.com.br - O seu portal de veículos antigos

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/22047405_lafaietemg_0812_c.asp 7/7

RelatarResponder

André 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

31 8314 6679 e-mail presidente@steelgoose.com

· 133 semanas atrás

Muito bacana, parabéns aos organizadores e aos colecionadores! Gostei especialmente
do Piaggio militar e do Fargo. Já estou na expectativa pela próxima edição!

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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