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• COBERTURA

XI Encontro de Automóveis Antigos de Itaipava – Petrópolis, RJ

300!

Pátio cheio em Itaipava

Cerca de 300 automóveis lotaram no último domingo, 23 de maio, o estacionamento do Shopping
Villarejo. Não! Não era nenhuma mega liquidação e os automóveis não eram, como diriam nossos avós
“de último tipo”. O charmoso distrito de Petrópolis, na Região Serrana Fluminense, foi sim invadido por
veteranos fabricados há pelo menos 25 anos, que foram prestigiar o XI Encontro de Automóveis Antigos
de Itaipava, que anualmente é sinônimo de sucesso.

Antigomobilistas dos mais diversos municípios do Rio de Janeiro e Minas Gerais, muitos em nome de
seus clubes, deram um visual e colorido especiais, com gostinho de passado, a esta famosa região
turística, frequentada por artistas, intelectuais, colunáveis, empresários e gente chique em geral. Rio de
Janeiro, Niterói, Itaboraí, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul, Marica, Búzios, Juiz de
Fora e Barbacena foram algumas das cidades presentes.

E os aficionados petropolitanos também marcaram forte presença, não somente visitando a exposição,
mas também tirando da garagem os seus automóveis clássicos. Petrópolis é conhecida por reunir um
grande número de apaixonados por máquinas antigas.
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Gordini, Simca Chambord, Fiat 850 e FNM 2150: boas vindas

Bem em frente ao Shopping, dando ás boas vindas a expositores e visitantes, DKW Belcar, Gordini, Fiat
850, Simca Chambord e FNM 2150 (JK), todos impecáveis e pertencentes a colecionadores da cidade,
davam uma boa idéia do que o visitante iria encontrar lá dentro.

Os opaleiros petropolitanos

O recém criado Opala Clube de Petrópolis, também marcou forte presença, trazendo para o encontro
cerca de 15 automóveis de seus quadros, para a alegria dos fãs deste que é um dos mais queridos
automóveis já fabricados no Brasil.

Também representando a indústria
nacional, mas de um passado
mais recente, diversos VW
Passat — a maioria fabricada já
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Brasília 1980 e Landau 1979

Em sentido horário: Oldsmobile 76 1946, Corvette 1959, Lincoln
Limousine 1982 e Bel Air 1956

na década de 1980 — certamente
trouxeram boas lembranças a
quem hoje está na casa dos 30
anos. Fuscas, Pumas, Karmann-
Ghias, Muiras, Santa Matildes,
Corcéis, Chevettes, Rurais,
Variants, Dodges, MP Lafers...
tinha de tudo um pouco em
termos de carros brasileiros.
Vinda da vizinha Teresópolis, a
Brasília 1980 azul marinho, de
José Augusto Portugal é daqueles

carros de causar admiração pelo excepcional estado de conservação. Outros que merecem um
comentário extra são o Landau 1979 de Antonio Pavão, o Fusca 1967 de seu irmão José Carlos e o
Opala Coupê 1974, de Marcelo Vieira — que acaba de passar por uma completa restauração.

Quem curte importados pode se
deliciar com Chevrolet Bel Air
1956, Oldsmobile 76 Dynamic
Stile Sedan 1946, Impalas 1959 e
SS Street 1967, Chevrolet Caprice
1992, Borgward Isabella Combi,
Pick-up GMC 1950, Mustang
Hardtop 1966 e — de cair o
queixo — um Corvette 1959 que
parecia ter acabado de deixar a
linha de montagem da Chevrolet.

Na linha dos veículos curiosos,
uma enorme limousine Lincoln
1982, duas Kombis Camper (uma
nacional e uma importada) e uma
pick-up Ford 1940 enferrujada,
numa misto de estilos “rat rod” e
off-road.

O lindo dia de domingo, com
aquele solzinho gostoso de quase
inverno da serra ajudou a criar um
clima gostoso de confraternização
e coleguismo que os
antigomobilistas tão bem
conhecem. Evento que é motivo
de orgulho para nós do Portal
Maxicar, que somos de

Petrópolis! 

Texto e fotos: Equipe do Portal
Maxicar

Pick-up Ford 1940 estilo rat rod/off road e Kombi Camper

 

 Automóveis  Momentos

COMENTÁRIOS PARA ESTA MATÉRIA

Data: 24/5/2010
Nome: Fábio Bastos
Email: 
Mensagem: ótimo encontro. parabéns itaipava, parabéns petrópolis!!!

Data: 24/5/2010
Nome: Eduardo
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Email: epg147@hotmail.com
Mensagem: Foi com grande satisfaçao que eu minha esposa fomos ao encontro de
Itaipava, e tivemos o prazer de rever amigos Fernando Fatima Gilson e seu Pai, e
muitos outros.Cobertura nota 10, continem fazendo ótimas coberturas, e juntando
aqueles que gostam de autos antigos mas principalmente do anbiente que e uma
grande confraternização e um modo de fazer amigos.
Abraços Eduardo,Barabara e Zuzu(fiat 147).

Data: 24/5/2010
Nome: CLAUDIO MAZZONI
Email: desktop@barbacena.com.br
Mensagem: Foi um grande prazer, novamente, estarmos prestigiando este evento
em Itaipava, realmente um lugar legal, e com certeza cercado de belas pessoas e
belos amigos, e por que não belos automóveis. Parabéns aos organizadores e também
a equipe MAXICAR.

Grande abraço

Data: 24/5/2010
Nome: Henrique Moraes
Email: lhsmoraes@ibest.com.br
Mensagem: Parabéns aos organizadores pelo belíssimo evento.
Parabéns Fernando e Fátima, redundância dizer que a cobertura do evento foi
espetacular.
Levamos os nossos passats para o evento, saindo de Teresópolis junto a outros
amigos.
Grande festa, belos carros, público excelente, clima perfeito, enfim, valeu a pena!
Assim se faz um grande evento, com muita alegria, simpatia, competência e
valorização aos expositores e visitantes.
Parabéns Itaipava!

Data: 25/5/2010
Nome: flavio tristao
Email: 
Mensagem: muito bom o evento,pena o local ser muito pequeno.mas valeu a pena.

Data: 25/5/2010
Nome: Marcelo e Gilberto
Email: 
Mensagem: Fátima e Fernando.
Agradecemos o apoio e os elogios dado pela sua equipe e a todos visitantes,não
somos uma empresa apenas dois amigos que fazem de tudo para manter o
antigomobilismo petropolitano ativo,mais uma vez obrigado a todos e até 1 de agosto
na Posse.

Data: 25/5/2010
Nome: ailton de andrade silva
Email: greicemara1976@hotmail.com
Mensagem: Gostaria de parabenizar mais uma vez a Maxicar e a meus amigos
Fernando e fátima pela linda cobertura do evento. Foi uma prazer encontrá-los
novamente. De uma maneira geral o evento agradou a todos. Parabéns.

Data: 26/5/2010
Nome: André Grigorevski
Email: grigorevski@yahoo.com.br
Mensagem: Mais uma vez foi um prazer subir a serra e participar de um evento em
Petrópolis!

Parabéns aos organizadores pelo belo encontro e ao portal Maxicar pela cobertura
impecável!

Data: 26/5/2010
Nome: PAULO MOTA ( FUSCA+CARRETA)
Email: paulomota1214@hotmail.com
Mensagem: É um prazer ver amigos,carros dos amigos,belos exemplares,cidade cheia
de antigomobilistas,parabens a todos que la estiveram e como sempre para os que
nao puderam estar presente como eu,fica aqui bem esplanado pelo nosso site do
verdadeiro antigomobilista o MAXICAR,parabens FERNANDO E FATIMA,UM ABRAÇO E
ATÉ O PROXIMO.

Data: 27/5/2010
Nome: JOSE AUGUSTO / LUCIANA
Email: japg01@gmail.com
Mensagem: GOSTARIA DE PARABENIZAR TODA EQUIPE MAXICAR PELO EVENTO DE
ITAIPAVA, PRINCIPALMENTE OS AMIGOS FERNANDO E FÁTIMA.
GRANDE ABRAÇO

Data: 28/5/2010
Nome: Gilson Fernandes
Email: fernandesnoslig@hotmail.com
Mensagem: Parabéns Fernando e Fátima,pela cobertura do evento,sensacional vcs
sempre presente,foi muito bom, um domingo maravilhoso com muitos carros
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espetaculares,PARABENS... até a proxima

Data: 28/5/2010
Nome: Flavio Calazans
Email: edmirvemg@yahoo.com.br
Mensagem: Como sempre foi otimo, Parabéns Fernando e Fátima,pela cobertura do
evento um grande abraço para vcs !!

Data: 29/5/2010
Nome: r 
Email: 
Mensagem: 

Data: 29/5/2010
Nome: r 
Email: 
Mensagem: 

Data: 29/5/2010
Nome: r 
Email: 
Mensagem: 

Data: 29/5/2010
Nome: r 
Email: 
Mensagem: 

Data: 30/5/2010
Nome: Luiz Carlos Fortes Braga
Email: lcfbraga@gmail.com
Mensagem: Encontro maravilhoso,local exelente,boas vagas para
estacionar,segurança ótima e, ainda tinha espaço par mais carros....bom para levar a
família,boas lojas,boas disatrações sem falar na gastronomia de Itaipava,que é famosa
em todo Brasil.Parabéns ,ano que vem volto com certeza.

Data: 30/5/2010
Nome: Dóris e Sérgio Canário
Email: 
Mensagem: Fátima e Fernando parabéns pela cobertura do evento de Itaipava.
Encontro muito bem organizado com ótimo local de exposição e muito boa recepção
por parte dos organizadores,espero voltar no ano que vem.

Data: 2/6/2010
Nome: FOLKS CLUBE PATY DO ALFERES & MIGUEL PEREIRA - RJ
Email: folksclube.patymiguel@hotmail.com
Mensagem: Gostaríamos de parabenizar à todos os organizadores do evento, pela
excelente estrutura e escolha do lugar (SHOPPING VILAREJO). Parabenizamos também
a COBERTURA DOS SITES MAXICAR & AUTOCLASSIC.
Ano que vem estaremos juntos novamente. Abçs !!!

Data: 4/6/2010
Nome: 
Email: 
Mensagem: 

Data: 8/6/2010
Nome: Barbara
Email: 
Mensagem: Foi com grande conforto e paz que eu e meu marido fomos ao encontro
de Itaipava. E tivemos, mais uma vez, o prazer de rever os sempre parceiros e
também amigos, Fernando e Fatima. E que mais do que niguém: ótimas coberturas! O
Maxicar é certeza de sucesso, amizade, confraternização e o melhor marketing para
os "antigos". Mil beijos. Barbara, Eduardo e Zuzu (Fiat 147 vermelha- 1978)
Continuo com vocês.

QUER DEIXAR UM COMENTÁRIO?
Então informe o código abaixo! 
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