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• COBERTURA COMPLETA

VIII Encontro de Veículos Antigos de Teresópolis

Uma nova fase, com a mesma
simpatia

Quem acompanha o
encontro anual do Volks
Clube de Teresópolis

desde seus primeiros anos
e esteve presente à sua 8ª

edição, acontecida nos
dias 24, 25 e 26 de agosto,
pode avaliar o quanto este

evento vem crescendo
continuamente ao longo do

tempo.

O que começou
despretenciosamente em
1999, — quando um grupo
de apaixonados por Fuscas
e carros antigos começou a
se reunir no Posto Resende
de combustíveis para trocar

“figurinhas”sobre o assunto, fazendo ali mesmo seu encontro anual — deu lugar a um grande
acontecimento, com total apoio e parceria do poder público da cidade.

O objetivo é tornar este um dos mais importantes encontros
de veículos antigos do Estado e coloca-lo entre os principais
do Brasil. E mais um grande passo foi dado neste caminho:
em seu breve discurso no coquetel de abertura oficial do
evento, acorrida sexta feira, 24, o prefeito de Teresópolis,
Roberto Petto, já anunciou que no próximo ano, a Praça
Governador Portela será substituida por um um novo, amplo

e bem estruturado local como a sede do encontro.

Também esteve presente à abertura oficial o presidente da
Federação Brasileira de Veículos Antigos, Henrique
Thielmann, que falou sobre a importancia do
antigomobilismo em todo o Brasil.

Um belo e quente fim de semana emoldurou o evento da
Serra Fluminense. Presentes muitos veículos de
colecionadores locais das mais diversas cidades:
Petrópolis, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaperuna,
Nova Friburgo, Volta Redonda, Barra Mansa, Araruama,

Cabo Frio e Resende, todas do Estado Rio; Juiz de Fora e Belo Horizonte em Minas Gerais;
Vitória, Vila Velha e Guarapari, no Espírito Santo; Campinas e São Paulo, em São Paulo.

Além da exposição, houve um belo jantar dançante
na noite de sábado exclusivo para expositores e
seus acompanhantes, em dois confortáveis
ambientes, no Espaço Higino. Os convidados
puderam apreciar uma bela apresentação de tango
e dançar ao som da música ao vivo da Banda 5
Estações. Durante à confraternização, diversos
clubes prestaram homenagens ao Volks Clube.

Entre os destaques em exposição o Dodge
Kingsway 1950; o Dodge Senior 1929; a Chevrolet
Brasil modelo Amazonas que pertenceu ao falecido presidente da FBVA José Aurélio Affonso
Filho, dois Chevrolets Bel Air 1955; e o impecável Ford A Roadster 1929, de Vitória-ES, eleito o
melhor carro do evento.

O lado educativo e cultural não foi esquecido: durante à premiação, o especialista em
automóveis antigos carioca Marcelo Berek explicava ao público as principais características e
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curiosidades sobre os melhores da festa.

Peças raras, adesivos, souvernirs, miniaturas, placas decorativas e acessórios fizeram a alegria
dos colecionadores. Era possível também fazer gratuitamente um passeio pelos principais
pontos turísticos da cidade.

O Portal Maxicar parabeniza a diretoria do Volks Clube de Teresópolis, que soube fazer seu
encontro anual crescer em importância, sem perder a simplicidade e a simpatia.
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