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• COBERTURA Ultima atualização: 06/08/2012 

V Poços Classic Car – Poços de Caldas, MG

Descontração, clássicos & Rock’n Roll

Diversas atrações somaram-se à exposição de autos antigos

Visitantes assistem a mais um show musical que acontece no palco principal

O show de boas vindas aconteceu no palco principal — montado sobre a carroceria de um caminhão
Chevrolet “Boca de Sapo” fabricado nos anos 1950 — por volta das 8 da noite de sexta-feira, 3 de agosto.
No repertório de Luciano Boca e Banda Bourbon principalmente o Rockabilly — o Rock clássico dos anos
1950, com influências da música Country americana — e o Blues. Descontração total! Quem, como nós,
compareceu ao Poços Classic Car pela primeira vez, ficou (agradavelmente) surpreso com a atmosfera
reinante no Parque José Affonso Junqueira — um pouco diferente dos habituais encontros de automóveis
antigos. Mas é essa mesmo a proposta de Eduardo Alvisi e demais diretores do Clube do Automóvel
Antigo de Poços de Caldas: realizar um autêntico festival, reunindo veículos clássicos, muita música,
gente jovem, e muita alegria, numa cidade cuja beleza e atrativos turísticos dispensa maiores
comentários.
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Luciano Boca e Banda Bourbon se apresentam no palco montado sobre um antigo caminhão Chevrolet

Durante três dias de evento, foram sete shows de bandas que se apresentaram no palco montado em
frente ao Palace Hotel e no Café Concerto, do outro lado do grande, e muito bem cuidado parque, o que
deu uma dinâmica toda especial ao vento, fazendo com que o público visitante não ficasse concentrado
apenas em frente ao hotel, mas circulasse por todo o espaço, tendo a oportunidade de admirar todos os
cerca de 250 veículos em exposição. Aliás, a presença de público foi realmente marcante, com pessoas
visitando o evento desde as primeiras horas da manhã, e noite adentro também.

Os automóveis foram divididos em setores. Em frente ao palco principal, onde o “burburinho” acontecia, o
acervo do clube organizador, com automóveis nacionais e importados de várias épocas e modelos, sendo
o mais antigo um Chevrolet Touring 1917 e o mais “jovem” um Chrysler Stratus Conversível fabricado em
1993.

Acima, as inconfundíveis curvas do Impala 1959.  Abaixo, Brasinca Uirapuru, Plymouth Cranbrook 1951 e Dart

Conversível

Ali em frente a ala “VIC” — Very Important Cars — com vários exemplares realmente maravilhosos: o
Impala 1959 com sua traseira inconfundível, no formato “asa de gaivota”, pertencente a Cláudio Campos; a
Pick-up Chevrolet 3100 1956 — modelo apelidado no Brasil de Marta Rocha; o Brasinca 4200 GT
Uirapuru, do casal Mônica e Manoel Paiva; o reluzente Ford Coupe 1947; diversos Dodges nacionais dos
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Nelson Casemiro, de Limeira-SP, entre o Interlagos Berlineta e o Dauphine

modelos Dart, (incluindo um Conversível 1973 adaptado) e Charger; o Mustang Conversível 1966 “de cair o
queixo” e o Plymouth Cranbrook 1951. Sobre este carro um fato curioso: na época ele foi comercializado
na América Latina e Canadá com o nome de Dodge Kingsway, um modelo exclusivamente de exportação,
nunca vendido no mercado norte-americano.

Ainda no setor “VIC”, o
colecionador Nelson
Casemiro Filho e duas
das jóias de sua coleção
de 12 veículos nacionais:
um Interlagos Berlineta
1966 e um Dauphine.
Nelson nos chamou a
atenção para o fato deste
último ter sido fabricado
em 1963, já que
oficialmente o Dauphine
deixou de ser produzido
em 1962, quando deu
lugar ao Gordini, uma
versão com diversas
melhorias mecânicas.
Morador de Limeira,
Nelson possui outros seis
carros da linha Gordini
(incluindo o esportivo
1093), além de outro
Interlagos (Conversível),
Bianco e BMW Isetta.
Conheça sua coleção em
www.joiacar.com.br.

Caminhando pelo Parque,
o visitante ia conhecendo
os setores de diversos
outros modelos: os
Pumas, com destaque
para uma dupla formada
por um GTS amarelo e
um GTE laranja da
primeira fase (“tubarão”);
os Opalas, com
exemplares originais e
modificados; os Alfa
Romeo, com os nacionais
FNM 2150 e 2300, e os
alguns importados mais
modernos; Mavericks,
entre eles um GT branco

1974 que é sonho de consumo de 10 em cada 10 apreciadores do modelo da Ford; Corcéis muito bem
conservados; Pick-ups brasileiras e americanas, originais e modificadas; Brasílias, Passats e Karmann
Ghias.

Ao lado, o setor
destinado aos

Opalas

Abaixo, Marinho e
seu DKW

mecanicamente

aprimorado e os
diversos Mavericks

Em nosso passeio entre os DKWs, conhecemos o colecionador Mário Luiz Menezes, de Campinas-SP.
Marinho, como é mais conhecido, nos apresentou seu Belcar 1967 com aparência original, mas que
esconde algumas melhorias mecânicas, realizadas por ele mesmo. Com carburação dupla e pistões
modificados, o carro fabricado no Brasil pela Vemag atinge facilmente os 120 quilômetros por hora,

http://www.joiacar.com.br/


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

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/7611259897_pocoscaldas_0812_c.asp 4/7

podendo alcançar até os 160. Para parar a máquina, freios a disco desenvolvidos também por ele,
especialmente para o modelo.

Os Fordinhos ganham um lugar privilegiado, em frente ao chafariz

Os automóveis “vintage” também não foram esquecidos, com um espaço de honra no centro da praça,
bem em frente ao chafariz. Além de alguns Ford Modelo A, um Modelo B Tudor Sedan de 1932, um
veículo difícil de ser encontrado no padrão original, já que é muito procurado pelos amantes de Hot Rods.
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Kenworth: impressionante pelo tamanho e pelos detalhes

A turma do Clube do Fusca de Poços de Caldas e três dos mais de 50 Volkswagens em exposição

O Clube do Fusca de Poços de Caldas este ano bateu um recorde de participação, reunindo em seu
espaço mais de 50 Fuscas e outros modelos da “Família VW a ar”. A maioria dos automóveis
pertencentes aos associados do clube, todos devidamente identificados com placas decorativas,
indicando ano de fabricação e modelo. Fuscas de visitantes também foram muito bem vindos.

Espetáculo à parte foi o
espaço reservado aos
caminhões e outros
pesos-pesados. Cavalos
mecânicos GMC 930
1952 eram três! Havia
também dois nacionais
“Fé-Nê-Mê em estado de
zero quilômetro, um
Scania 110 1974, um
Mercedes Benz 19-24
1982.
Mas os dois veículos
mais admirados,
observados, fotografados
e comentados de todo o
evento de Poços de
Caldas foram sem a
menor dúvida os dois
gigantes norte-
americanos mais
coloridos, enfeitados,

equipados e iluminados que se pode imaginar. As duas máquinas atendem pelos nomes de Kenworth
1978 e Peterbild 1980. É até difícil descreve-los...

O baile foi uma verdadeira volta ao passado, com muitos vestidos a caráter

Outra grande sensação do evento ficou por conta do Baile dos Anos 50/60 que aconteceu sábado à noite
(4), nos salões do Palace Hotel, que ficou completamente lotado. A produção foi caprichada! No palco, a
apresentação de três bandas, que tocaram sobretudo músicas daquele tempo. Os trajes também eram de
época e a turma se preocupou com o figurino. Grande parte dos participantes estava realmente vestida à
caráter: eles com calças pretas ou jeans, camisetas pretas ou brancas e a insubstituível jaqueta de couro
preto, ao melhor estilo “rebelde sem causa”. Elas de vestidos rodados, quase sempre com estampa de
bolinhas, lençinhos no pescoço, arcos nos cabelos e sapatinhos estilo colegial. A diversão foi até às
quatro da matina!

O mercado de pulgas estave bem diversificado

O mercado de pulgas reuniu uma grande variedade de itens para automóveis antigos e também outros
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itens como miniaturas, produtos para embelezamento, antiguidades e vestuário. Uma das barracas mais
visitadas foi a da Trovão, que adquiriu recentemente todo o estoque de uma antiga concessionária DKW-
Vemag do interior de São Paulo. Quem possui ou restaura os carros da marca ficou admirável com a
variedade de peças mecânicas, de lataria e acabamento, muitas delas ainda nas embalagens originais, já
que são itens difíceis de ser encontrados novos.

26 Vespas e Lambrettas rodaram cerca de 260 quilômetros para participar do evento

Imagine viajar cerca de 260 quilômetros a bordo de uma antiga Lambretta ou Vespa? Foi o que fizeram os
sócios da Scooteria Paulista. Treze deles saíram da Capital paulista às 7 e meia da manhã de sábado e
no caminho se juntaram a mais seis de Campinas e dez de Jundiaí. Homens e mulheres dos vinte ao
oitenta anos. Chegaram a Poços de Caldas por volta da hora do almoço. O objetivo da viagem, além é
claro de curtir o evento, foi promover o “batismo” do recém nascido Poços Scooter Clube. A viagem das
motonetas contou com a participação de John Silva, colombiano que está viajando pela América com sua
Vespa desde novembro do ano passado. Conheça um pouco de sua aventura no box abaixo.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos

Baile Scooters
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John e Matilda

Amante de motonetas clássicas italianas e
fotógrafo, o colombiano John Silva partiu no dia
2 de novembro do ano passado a bordo de
Matilda, sua Vespa PX 200E numa expedição
solitária por 20 países da América, incluindo o
Caribe e o México.

Seu projeto se chama "Foto-Travesia Scout
por America" e tem como objetivo fazer um
registro fotográfico dos problemas e da cultura
dos respectivos povos. Serão ao todo 70 mil
quilômetros de viagem com previsão de durar
15 meses. Até o momento, ele já passou por
Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile,
Uruguai e Brasil. O resultado desta grande
aventura será transformado em livro.
Acompanhe John pelo Facebook.
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