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• COBERTURA Ultima atualização: 28/06/2011 

XVI Encontro Paulista de Autos Antigos – Águas de Lindóia – SP

O melhor dos últimos anos

Todos os olhos se voltaram para o "time" inglês de Rolls Royces

Mais uma vez a praça Adhemar de Barros se encheu de cores e formas exóticas; de muitos cromados e
de belos roncos de motores; de fascínio e de ternas lembranças do passado. Quem é assiduo frequentador
do Encontro Paulista de Autos Antigos (e não é pouca gente!) pode em 2011 presenciar a melhor edição
da maior festa do antigomobilismo nacional dos últimos anos.

Melhor em quantidade — foram 600 veículos em exposição, concorrendo a exatos 100 prêmios, e mais
cerca de quatro centenas de inscritos através da feira de automóveis a venda e nos mais diversos stands:
revendas, importadores e restauradores.
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A abertura teve a presença do prefeito (e), 
do presidente da Câmara e do presidente da FBVA

Excelente presença de público todos os dias, mas sem tumultos

Melhor em qualidade — a algumas edições não se via reunidos um número tão grande de automóveis
antigos realmente raros e representativos, principalmente entre os importados, é claro, mas também
também entre os genuinamente brasileiros. Tamanha foi variedade, que muitos passaram até
despercebidos do grande público, e até dos jurados escolhidos para eleger os melhores do ano. Vamos
falar sobre eles mais para frente.

Este ano, o Encontro Paulista
aconteceu no feriado de Corpus
Christi — entre os dias 23 e 26 junho
— nos primeiros dias do inverno, o
que foi muito favorável, já que pôde
contar com quatro maravilhosos dias
de sol e clima bastante ameno. O
publico visitante foi enorme como
sempre, no entanto foi mais
homogeneamente dividido durante
todos os dias, o que tornou o prazer
de ver os automóveis mais agradável
ainda. A abertura oficial aconteceu
às 6 da tarde de quinta-feira, 23, e
contou com a presença de
autoridades locais, entre elas o
Prefeito de Águas de Lindóia,
Martinho Antonio Mariano — que em
seu discurso lembrou que a “capital
termal” é também famosa em todo o
país graças ao Encontro Paulista de
Autos Antigos —, do presidente da
Câmara Municipal, Joel Raimundo de
Souza e do presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, Henrique Thielmann. A cerimônia teve
início com a presentação do Coral Veredas, que interpretou canções eruditas e clássicos da MPB.

Os donos da festa

O Silver Wraith 1952 do Vaticano possui uma estranha luminária no teto

Corvettes, Porsches, Ferraris, Camaros... Dessa vez não teve para ninguém! Todos os olhos se voltaram
mesmo para o gramado central da praça, onde em círculo, nada menos que 12 Rolls Royces troxeram
verdadeiros momentos de êxtase aos visitantes, com suas presenças marcantes, cujas principais
características de design ficam por conta das enormes grades frontais, adornadas pela famosa estatueta
“espírito do Ecstasy”, que há um século é simbolo da marca. O mais antigo, um Phanton I fabricado em
1928, modelo do qual existem somente 6 exemplares de todo o mundo. Outro modelo raro, este bem mais
novo, foi o Silver Wraith Limousine 1970, que com essa configuração teve a produção limitada a apenas
146 unidades. Mas a grande sensação do “circulo” ficou mesmo por conta do Silver Wraith marrom
produzido em 1952, com carroceria H. J. Mulliner. Recém importado, o imponente automóvel pertenceu
durante 20 anos ao Bispo Miron C. Taylor, então embaixador dos Estados Unidos no Vaticano. A grande
curiosidade do modelo é a “luz da fé”, uma pequena luminária de gosto bastande duvidoso, instalada em
seu teto, uma exigência do Vaticano para veículos oficiais. Conheça um pouco da história da Rolls Royce
no box a seguir.

Luxo e requinte sobre rodas
A história da renomada marca começa dois anos

de sua própria fundação. Em 1904 Frederick Henry
Royce criou um pequeno automóvel de somente 2
cilindros batizado de Royce 10HP e procurou o
comerciante Charles Stewart Rolls — proprietário

de uma agência de automóveis — para que este o
comercializasse com exclusividade.
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A partir desta parceria, nascia na Inglaterra a Rolls-Royce Limited. O primeiro automóvel a entrar em

produção é justamente um dos mais famosos da
marca: o Sylver Ghost (Fantasma Prateado), na
época considerado o melhor do mundo e cuja

produção perdurou até meados da década de
1920.

Daí seguiu-se a série Phanton (I, II e III), o Silver
Wraith, Silver Cloud, Corniche e outros não menos

famosos. Em 1933, a RR adquiriu sua principal
concorrente no segmento dos veículos de luxo: a
Bentley, então abalada pela crise econômica

mundial da época.

O que melhor simboliza esta tradicional empresa
britânica é sem dúvida a “Espírito do Ecstasy”, que
em fevereiro de 2011 completou 100 anos. A

estatueta que adorna os capôs de todos os seus
modelos foi encomendada pelo Lord John
Montagu e seu desenho foi inspirado em Eleanor

Thorton, então secretária — e amante — do nobre.
De tão famosa, a imagem acabou sendo
definitivamente incorporada à marca.

Desde 2008 a empresa responsável por
transportar nobres e ricos de estirpe com toda
sofisticação pretence ao grupo Volkswagen (“carro
do povo”), por mais irônico que possa parecer.

Mas a fabricação de automóveis é apenas uma das facetas da Rolls-Royce, que sempre foi ligada também
à industria aeronáutica com a fabricação de aviões, motores e turbinas. 

Anos dourados

Ao lado, dos
belíssimos
Impalas 1958.

Abaixo, Buick Road
Master 1949,
Packard Patrician

1951, Chevrolet
3100 e Ford F1

Entre os norte-americanos, a maior quantidade este ano ficou por conta dos Chevrolets. Somente os
fabricados entre meados dos anos 1950 e 60, dos queridos modelos Bel Air, Impala e Biscayne eram mais
de 20. Destaque para o raro Impala 1958 — considerado apenas uma versão especial do Bel Air neste ano
de lançamento — com dois magníficos exemplares vermelhos em exposição, sendo um com teto branco.
Impossível dizer qual o mais bonito!

Numa categoria mais elevada, pôde-se admirar
outros representantes norte-americanos dos anos
dourados, como o Buick Road Master 1949 —
modelo semelhante ao do filme Rain Main (o do
cinema era um conversível), estrelado por Dustin
Hoffmann e Tom Cruise; Packard Patrician 4000
1951; Studebaker Champion 1948 — o famoso
automóvel com traseira estilo “nave especial”, que
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Rabo de peixe: as incríveis traseiras dos Chrysler
Imperiais

O antigo Chevrolet rodou 2.600 quilômetros

incomodou bastante as “3 grandes” no pós Segunda
Guerra Mundial — Edsel Pacer Conversível 1958 —
um carro de desenho bastante controverso; e dois
espetaculares Chrysler Imperial 1960 e 1961 — com
o famoso câmbio com trocas de marcha através de
botão no painel; além de outro Chrysler, o 300, de
1962 — um campeão das pistas.  Diretamente da
década de 1960 o Corvair, um Chevrolet com motor
boxer traseiro de 6 cilindros e que foi bastante
injustiçado durante sua curta trajetória. As pick-ups
americanas Ford F1 e F100, Chevrolet 3600 (Boca
de Sapo), Studebaker e Dodge W1 1947 —
impecável e de 2º proprietário! — também estavam
lá.

Do velho continente

Acima, enfileiradas, as
Mercedes Benz SL e SLC

Ao lado o raro Fusca alemão
Switter 1953 — meio
deslocado entre os

nacionais — e o
desconhecido esportivo
inglês Allard, uma marca já
extinta

A Europa esteve muito bem representada. Além dos Rolls citados acima, Jaguar E-type de 12 cilindros
(versão destinada ao mercado americano); Ferraris e Porsches 911/12, já citados; nada menos que 14
exemplares da SL/SLC, versão esportiva da Mercedes Benz imortalizada no seriado Casal 20; Bordward
Isabella Coupê 1959; alguns modelos MG; Volvo 1800 S 1965; diversos Alfa Romeo; um Fusca alemão
1953 primeira série — modelo com vigia traseira ainda bi-partida mas já com detalhes da versão
sucessora, de vigia oval e apelidado de Switter. Não faltaram nem mesmo dois exemplares da bastante
desconhecida marca inglesa Allard: um K1 1948 — cuja produção foi de apenas 150 unidades — e um J2
— biposto com motor Cadillac, que participou de diversas corridas no Brasil na década de 1950.

Muitos quilômetros rodados

Durante nosso trabalho de cobertura, fomos abordados
por um senhor que falava espanhol. Queria saber como
entrar em contato com o proprietário de um Chevrolet
1951 em exposição, pois possuia um idêntico que
gostaria de vender. Nos disse que era Uruguaio e que
tinha vindo rodando desde Montevideo, distante 2.600
quilômetros de Águas de Lindóia. Admirados,
perguntamos o seu nome e dissemos que queriamos
tirar uma foto dele ao lado do carro. Ele não concordou.
Afirmou que poderia ter problemas se fosse identificado
na internet..Mais tarde, encontramos por acaso o carro
estacionado nos arredores do evento. Provavelmente o
Chevrolet Uruguaio é o automóvel que de mais longe veio
para participar do evento.

Assembléia da FBVA

Como tradicionalmente acontece, a Federação
Brasileira de Veículos Antigos realizou sua
Assembléia Geral anual durante o Encontro Paulista

de Autos Antigos. O evento foi conduzido por seu
presidente, Henrique Thielmann, e contou com a
participação de presidentes, diretores e membros
de clubes de automóveis antigos de todo o Brasil,
principalmente os filiados à entidade.

Na pauta, além da prestação de contas de 2010, o

Campeonato Brasileiro de Regularidade para
Veículos Históricos — que este ano tem quatro
etapas —, possíveis mudanças na legislação sobre a Placa Preta — cujas alterações dependem do
Denatran —, importação de veículos com mais de 30 anos e de peças, e seguro para autos antigos.
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Maxwell 1917: recém restaurado, foi o mais antigo em exposição

Thielmann lembrou mais uma vez sobre a importância dos clubes se unirem para a realização de eventos

regionais. Segundo ele, somente assim, haverá maior facilidade na obtenção de patrocínios e melhoria na
qualidade dos eventos. Ainda de acordo com ele, há hoje uma grande quantidade de encontros e os
colecionadores não dispõem de tempo nem de recursos para participar de todos.

“Este carro não é um Mustang”

José Alexandre orgulhoso ao lado de seu Ford T5. No detalhe, o emblema de identificação do raro modelo

O colecionador José Alexandre Kemenes, proprietário de dois Mustangs — um Conversível e um Hartop —
sonhava fechar o trio, adquirindo um Fastback. Optou pelo caminho da importação, mas o que acabou
encontrando foi um automóvel que tem carroceria, chassi, motor, interior, e tudo o mais do Mustang. Mas
só não tem um detalhe: o nome “Mustang”. Nos anos 1960, os oficiais ameericanos que serviam na
Europa tinham autorização especial do Governo para enviar para o país onde estivessem trabalhando um
automóvel americano para uso pessoal. Este veículo era transportado em navio da Marianha e poderia
inclusive ser levado de volta aos Estados Unidos, quando o militar comcluisse sua missão. Ocorre, que
nesta época, o nome “Mustang” era uma marca registrada na Alemanha, o que impedia a entrada do
automóvel no país. Por isso, a Ford fabricou algumas poucas unidades de um Mustang especial,
rebatizado então de T5. Exceto por alguns poucos detalhes, como uma barra de segurança dentro motor, e
a total falta da palavra “Mustang” em qualquer parte interna ou externa, o carro é idêntico ao modelo
convencional. Até no manual — em alemão — lê-se a nomenclatura “Ford T5”. José Alexandre nos contou
um fato curioso sobre o exemplar:
— Assim que o carro chegou ao Brasil, eu naturalmente fiz uma limpeza geral em seu interior. Foi quando
encontrei uma faixa de papel usada pelo antigo proprietário, lá nos Estados Unidos — um frequentador de
encontros de automóveis antigos — onde se lia, em inglês: “Este carro não é um Mustang!”.

O Ancião

O mais antigo automóvel em
exposição no Encontro
Paulista de Autos Antigos
este ano foi um Maxwell
1917, único exemplar em
toda a América Latina.
Recém restaurado, o
automóvel da extinta marca
americana, pertence ao
colecionador Marcos
Vinícius Meduri. Presidente
do Veteran Car Clube do
Brasil – São Paulo.
Fundada em 1904, a
Maxwell-Briscoe Company
foi durante um curto periodo
uma das maiores
fabricantes de automóveis
do mundo. Tinha como
slogan: “Leve como uma
bicicleta, resistente como
um trem”. No entanto, a
empresa teve vida curta,
sendo adquirida em 1925
pela então recém fundada
Chrysler.

Os daqui e os de lá
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No alto, o
espartano SE 1973
branco, cercado por
um Charger
nacional e um Dart

Ao lado, o Charger

americano 1966,
com sua incrível
traseira fastback

Este ano, a organização do Encontro Paulista de Autos Antigos optou por expor em conjunto os Dodges
americanos e brasileiros. Quem curte os “muscle cars” não teve do que reclamar. Entre os nacionais,
Charger, Dart, Le Baron, Magnum e um raríssimo SE 1973, versão esportiva e espartartana do Dart,
destinada ao público jovem, mas que não fez lá muito sucesso na época! Ao lado desses, diversos
Chargers americanos, inclusive dois raros fastbacks produzidos em 1966 e 1967, que representam a
primeira geração deste sonho de consumo.

De minis a gigantes

O minúsculo Fiat 500 em contraste com dois pesos pesados

A diversisificação de Águas de Lindóia não ficou somente na variedade de modelos, mas também de
tamanhos. Era possível apresciar veículos bem pequenos como o mimoso italiano Fiat 500 1966 ou o
Renault 4CV — modelo apelidado no Brasil de “Rabo Quente”, por causa do motor traseiro — até
caminhões e cavalos mecânicos e gigantes como o Kenworth 1973, Ford Big Job 1951, FNM D11000,
Mack Superliner e GMC 950 Diesel. Destaque tambám para o ônibus GMC Coach 1956, com carroceria
em alumínio, importado e restaurado pela Turismo Santa Rita em 2001.

Bons serviços prestados à comunidade
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No alto, o Dodge 1937 com o emblema do Corpo de Bombeiros de Nova York no detalhe.
Abaixo, as ambulâncias Bel Air 1957 e Galaxie 1969

Nem mesmo os “servidores públicos aposentados” foram esquecidos em Lindóia este ano. Não estamos
falando de pessoas, mas sim de veículos! Começamos pelas ambulâncias: a nacional Ford Galaxie 1969
foi desenvolvida juntamente com outras duas como protótipos de uma versão SW do Galaxie. Como o
projeto foi abortado pela Ford, os três exemplares foram adaptados pela própria montadora para uso como
ambulância. De acordo com seu proprietário, esta é a única remanescente, já que as demais foram
destruidas.

A segunda ambulância é americana. É baseada num dos maiores clássicos do final dos anos 1950: o Bel
Air, mas com entre-eixos maior. O exemplar em exposição em Águas de Lindóia ainda mantém originais
todos os equipamentos médicos da época.

Nosso terceiro e último “servidor público” é o maior e mais importante de todos. O caminhão Dodge Série
W 1947 do Corpo de Bombeiros possui em sua carroceria o brasão do “New York Fire Dept.”. Seu
proprietário explica que foi adquido recentemente em um leilão em Nova Jersey e garante ser autêntico.

Brasileiros de alta qualidade

A ala dos Opalas e o Corcel II GT 1978. As faixas coloridas saíram apenas neste ano.

Os nacionais fizeram bonito em 2011. Além de estarem em grande quantidade, ao contrário do ano
passado, exibiam alto padrão. Na ala dos Opalas merecem destaque o Coupê de Luxo 1974, de Maurilio
Alvim; o SS4 também 1974; o Sedan 3800 1970; e o Comodoro 1976. Entre os Corceis, o Coupê vermelho
1969 — ano de lançamento da versão; e a dupla de raríssimos Corcéis II GT 1978, com suas faixas
multicoloridas. A “família” Galaxie compareceu em peso (e em tamanho!), com automóveis representando
diversos clubes do modelo. Dois idênticos Mavericks GT azuis, lado a lado, enfeitaram os gramados da
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praça. Igualmente azuis, uma dupla de Simcas, uma Tufão e a outra Jandaga — o primeiro Station Wagon
do Brasil.

Dois Simcas, um Tufão e outro Jangada (no alto). Artur Vidal e seu Dauphine, e as duas fases do Aero Willys

O Aero Willys 1961, baseado no modelo americano e formas arredondadas, mostrou suas diferenças
diante do 1966, um projeto nacional. O mesmo aconteceu com o Dauphine 1962, exibido com orgulho por
seu proprietário, o colecionador Artur Vidal. Projetado pela francesa Renault e fabricado no Brasil pela
Willys sob licença, o simpático carrinho é o antecessor do nosso Gordini e com algumas diferenças sutís,
observadas somente pelos mais atentos.

Motivo de admiração por muitos antigomobilistas, inclusive em países como o Japão, a Kombi esteve bem
representada com três exemplares originais (1959, 1961 e 1974 de 6 portas) e duas customizadas, sendo
uma delas uma realização do famoso Batistinha. Ainda na saara Volkswagen, um Fusca 1600S, o
conhecido “Bizorrão” — apelido dado pela própria montadora — e um Última Série 1986 com incríveis 67
quilômetros rodados. Ou seja, jamais rodou. E mais VWs: diversos Karmann-Ghias, com destaque para o
Coupê laranja 1970 e o raríssimo Conversível, cuja produção foi de apenas 178 unidades numeradas.

Expoentes nacionais em versões coupê: Karmann Ghia e Interlagos

Os DKWs andam a cada dia mais raros nas garagens dos colecionadores. Mas no Encontro Paulista foi
possível admirar 3 exemplares do mais raro deles: o Fissore. O bege do colecionador Pedro Ladeira, de
Barbacena-MG nunca foi restaurado e permanece em excelente estado.

Merecia melhor
localização no evento o
bólido das pistas Furia GT.
Obra do gênio de Toni
Bianco, o automóvel cuja
produção foi de somente 5
unidades possui mecânica
Alfa Romeo e deu origem
ao Bianco S, sua versão
“amansada” para as ruas,
com mecânica
Volkswagen. Hoje
pertencente ao
colecionador Antonio Villas
Boas, que o restaurou, o
exemplar estava
literalmente às portas do
ferro velho quando foi
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Furia, o carro de competição que deu origem ao Bianco S

Edu Guedes faz chamada para o "Hoje em dia"

resgatado. Foi eleito o
“The Best Nacional”, com
todo merecimento.

O fracasso de hoje é a
raridade de amanhã.
Assim é o mundo dos
automóveis. O foi o que
aconteceu com o Willys
Interlagos, que foi
produzido em três versões:
Conversível, Berlineta (a
mais famosa de maior
sucesso) e Coupê — cujas
vendas foram fracas na
época. Hoje ele é o
modelo mais raro dos três.
Mas quem esteve em
Águas de Lindóia teve a
oportunidade de ver um de
perto. Foi inclusive
premiado.

Deixados de lado

Como dissemos no inicio desta reportagem, a grande qualidade do que foi exposto esse ano, fez com que
alguns veículos históricos, raros ou famosos não despertassem a devida atenção dos visitantes. Eis alguns
deles.

A partir do alto, em sentido horário: Kaiser Carabela, Fiat 1200 Coupê, 
Mercedes Benz 260 Stuttgard e Astor Martin DB6

- Carabela 1958 – Único automóvel fabricado na Argentina em exposição, foi fabricado naquele país sob
licença da americana Kaiser pela IKA (Industrias Kaiser Argentina S.A), uma holding com participação do
governo argentino.
- Fiat 1200 Coupê – Criação do renomado Studio Pininfarina, o 1200 somente foi fabricado na Itália na
versão Conversível. Este coupê único em nosso país, foi produzido na Alemanha, sob licença pela NSU.
- Mercedes-Benz 260 Stuttgard 1928 – Tinha a proposta de ser uma versão mais popular da marca alemã,
embora ainda tivesse requintes acima da média para a sua época. Foram fabricados somente 6.700
exemplares e hoje restam somente 20 em todo o mundo, sendo esse o único do Brasil.
- Aston Martin DB6 – Embora tenha sido premiado, o famoso carro do agente secreto 007 não encheu
muito os olhos do público. Pertence ao apresentador do programa Vrum, do SBT, Boris Feldman.

Na mídia

O XVI Encontro Paulista de Autos Antigos
teve grande destaque na mídia, inclusive
televisiva. Além de ser assunto de uma
série de reportagens nas próximas edições
do programa Auto Esporte, da Rede Globo,
o evento chamou a atenção de outros
programas sobre automóveis de âmbito
nacional e local. Até mesmo os de
variedades voltados ao público feminino,
como o matutino Hoje em Dia, da Rede
Record, estiveram fazendo a cobertura.
Flagramos o apresentador Edu Guedes
produzindo chamadas para a atração.

O grande vencedor

O grande vencedor do prêmio “The Best of Show” foi o Mercedes-Benz 320 Roadster, fabricado em 1938. O
grande público já havia tido a oportunidade de ve-la de perto no ano passado, ao lado de outras duas
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“flexas de prata”, durante o Brazil Classics Fiat Show, em Araxá – MG. Fazendo jus ao prêmio, este
automóvel irá participar da próxima edição do Sema Show, o maior evento automotivo do mundo, que
acontece anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Mercedes Benz 320 Roadster: "The best in show"

A iniciativa de levar o grande vendedor do Encontro Paulista de Autos Antigos ao Sema Show é bastante
louvável. No entanto, o público americano já está habituado a ver de perto automóveis de origem européia
— mesmo se tratando dos mais exclusivos, do quilate deste Mercedes-Benz 320. No entanto, este
mesmo público pouco sabe a respeito da história da indústria automobilistica brasileira. Por isso, achamos
que um automóvel nacional — como o próprio Fúria GT, escolhido o “The Best nacional" — ou até mesmo
um de produção em série despertaria muito mais interesse.

CONFIRA A LISTA COMPLETA
DE PREMIADOS

Texto e fotos: Equipe do Portal Maxicar

 

Automóveis

 Momentos  Assembléia

 

 

COMENTÁRIOS PARA ESTA MATÉRIA

Data: 28/6/2011
Nome: Valter Salvi
Email: vsalvi@uol.com.br
Mensagem: Este ano o evento foi o melhor que já teve. Parabéns aos organizadores
e também aos expositores, que tem belíssimos veículos.

E que do ano 2012 seja realizado com mais sucesso conforme vem crescendo cada
ano.

Parabéns a Todos

Data: 28/6/2011
Nome: Alexander Gromow
Email: a.gromow@hotmail.com
Mensagem: Caros Fátima e Fernado,
É absolutamente incrível como vocês em dois dias de permanência no evento
conseguiram montar toda esta reportagem, parabéns mesmo!!!
Texto muito informativo e muito gostoso de se ler.
Mais um tento marcado com maestria pelo Portal MAXICAR.
Mais uma vez parabéns e obrigado na qualidade de leitor.
Saudações
Alexander Gromow

Data: 28/6/2011
Nome: ERVIN MORETTI
Email: ervinmoretti@uol.com.br
Mensagem: Queridos Fátima e Fernando - parabens pela excelente cobertura que
fizeram (tanto texto como fotos), mas o que valeu mesmo, foi poder conhecê-los.
Voces esbanjam simpatia e carisma. Agradeço pelas fotos do Horacio. Beijos aos dois
e até a proxima.

Data: 28/6/2011

52Share
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Nome: Romano
Email: romano@reumatismocarclub.com.br
Mensagem: Parabéns por esta excelente cobertura do maior dos eventos de autos
antigos do nosso Brasil. A cada ano ficamos surpresos com as novidades em matérias
de veículos antigos e especiais. Aproveito para parabenizar mais uma vez o casal
anfitrião por mais um sucesso e da oportunidade de conhecer novos e rever antigos
amigos apeixonados por "estes brinquedinhos".
Romano
Reumatismo Car Club de São Bernardo do Campo

Data: 28/6/2011
Nome: André Candreva
Email: andrecandreva@yahoo.com.br
Mensagem: Parabéns Fernando e Fátima pela belíssima cobertura deste magnífico
evento. Demais...

Data: 28/6/2011
Nome: Eder
Email: 
Mensagem: Mais um trabalho fantástico do casal 20 do antigomobilismo, Fernando e
Fátima Barenco... Parabéns, amigos!!! Abração, Eder

Data: 28/6/2011
Nome: Romeu Nardini
Email: meco98@uol.com.br
Mensagem: Fê e Fá, parabens pela excelente cobertura.
A altura do crescimento do evento de 2011.
Mais quantidade e mais qualidade e com um texto detalhado e completo, gostoso de
ler e que nos fez reviver aqueles momentos deliciosos que passamos lá.
Voces se superaram, nota 1.000 para cobertura do MAXICAR.
E que venha o 17º encontro de 2012. 

Data: 28/6/2011
Nome: MARCELO
Email: 
Mensagem: O evento realmente estava demais! Parabéns aos organizadores. A
matéria excelente, mas confesso que senti falta de fotos de Galaxie, que estavam
muito bem representados. Abraço a todos.

Data: 28/6/2011
Nome: artur vidal
Email: arturvidal@uol.com.br
Mensagem: Caro Fernando

Parabéns pela cobertura.

Abraços

Artur

Data: 28/6/2011
Nome: Enio Moraes da Silva
Email: enioms@hotmail.com
Mensagem: Parabéns pela excelente matéria, de alta qualidade e com belíssimas
fotos. O Encontro Paulista de 2011 foi de excelente nível. A cada ano está melhor.
Fiquei lisonjeado pelas elogiosas referências ao meu PACKARD PATRICIAN 400 1951, o
quel muito me orgulho de tê-lo restaurado inteiramente durante mais de 2 anos e
meio. Valeu a pena. Abraços. Enio.

Data: 28/6/2011
Nome: welco
Email: welcoamorim@gmail.com
Mensagem: Fernando e Fátima,

Vocês estão de parabéns pela cobertura espetacular do mais espetacular "Lindóia"
dos últimos tempos. O texto está excelente e as fotos também. É bom saber que
vocês estão sempre por perto quando estamos longe de casa. Abraços

Opala Clube do Rio de Janeiro 

Data: 28/6/2011
Nome: Plínio Fernandes
Email: silvaplin@hotmail.com
Mensagem: Parabéns mais uma vez a equipe MAXICAR, pela qualidade das fotos e
matéria bem elaborada. Embora não tendo leva-
do meu carro para exposição; fui,vi e gostei. O encontro de autos antigos em
A.Lindoia é 10. Pena é a cidade ter adotado
a exploração do turista ao invés de explorar o turismo.

Data: 28/6/2011
Nome: Álvaro Manso
Email: af.manso@uol.com.br
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Mensagem: Aos que curtem antigomobilismo de alguma forma, seja colecionando
estas preciosidades ou simplesmente contemplando, devemos parabenizar os
proprietários e organizadores de eventos muito bem elaborados como esse onde
temos aquela sensação de " poxa,já acabou"?
Grande abraço a todos. Álvaro

Data: 28/6/2011
Nome: Elisa
Email: elisa@antyqua.com.br
Mensagem: Fátima e Fernando,

Conhecem aquela frase' O tempo é o senhor da razão'?
Pois está explícita nesta cobertura, vocês são incríveis e estão cada vez melhores.
Meus PARABÉNS!!!!!! 

Elisa 

Data: 29/6/2011
Nome: Henrique Moraes
Email: lhsmoraes@ibest.com.br
Mensagem: Bom dia Amigos Fernando e Fátima !
Estivemos conversando por um longo tempo na exposição, que considero ter sido
maravilhosa. Como sempre, os nossos passats, que percorreram aprox. 1200 kms,
junto ao opala ss, do Castelo Branco, deram um show. Por intermédio dos carros
conhecemos muitas pessoas e, confesso que voltei para casa com no mínimo 20
cartões de visita, ou seja, os carros nos proporcionando novas amizades. O que é a
nossa essência.
Sentimos falta deste simpático casal no jantar do sábado, pois cobertura como a de
vocês, muito poucos fazem. Simplicidade, eficiência, simpatia, conhecimento, enfim...
Parabéns pela exemplar cobertura! Sucesso!
Saudações a todos os amigos!

Data: 29/6/2011
Nome: Guma Castelluci
Email: redeamigosdoguma@bgol.com.br
Mensagem: Realmente uma coletânea inesquecível.
www.jornaldoguma.blogspot.com

Data: 29/6/2011
Nome: Jose netto
Email: 
Mensagem: Evento nota mil, clima ameno sem chuva, festas e bailes nota mil
também. O pátio de vendas como sempre com muitos carros, desde sucatas
reformáveis até preciosidades. O único senão foram as comissões de premiação, total
atropelo, despreparo e desconhecimento dos carros, por isso a cada ano que passa,
menos clubes estão participando, culpa da federação. Isso nada tem a ver com o
casal Carratu, que também está de parabéns, uma simpatia, atenção e cuidado com
detalhes impressionante. 

Data: 29/6/2011
Nome: fabinho xampu
Email: fabinhoxampu@gmail.com
Mensagem: Parabéns a todos... essa foi a minha 1º vez no enontro de ÁGUAS DE
LINDÓIA... gostei muito, toda marca tem espaço. 
Abraço a todos.

Data: 29/6/2011
Nome: Omar Cassim Filho
Email: omar.cassim@uol.com.br
Mensagem: Frequento este encontro desde o início e acompanho as reportagens
pós-encontro. Esta reportagem de vocês, sem a menor sombra de dúvida, foi a
melhor que já vi deste evento ! Parabéns !

Data: 29/6/2011
Nome: sergio de meira coelho
Email: oigresmeira@uol.com.br
Mensagem: Fernando e Fatima da Maxicar. Umbelo trabalho sobre o Evento de
Aguas de Lindoia. Iniciativa do casal Carratu está a cada ano melhor e com beldades
automotivas. Devemos tambem registrar a acolhida carinhosa dos hoteis e moradores
da cidade. Primeira vez que exponho um carro e gostei da foto. É um dodge polara 79.

Data: 29/6/2011
Nome: Ricardo Costa
Email: ricardocruzcosta@ig,com br
Mensagem: Parabens, infelismente não pude ir mas as fotos não deixaram a deisejar,
espero saber sobre o encontro de Araxa.
Abraço Ricardo Costa

Data: 29/6/2011
Nome: Maria
Email: sac@balaoazulminiaturas.com.br
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Mensagem: Fátima e Fernando

Excelente matéria - Fotos e texto idem! Principalmente considerando estar disponível
a apenas dois dias do fim do evento!
Quando entraram para este universo antigomobilista, com toda a competência e
capricho que lhes são caracteristicos, só lamentamos uma coisa - PORQUÊ NÃO
CHEGARAM ANTES!
PARABÉNS!!
Maria e Marcos
www.balaoazulminiaturas.com.br 
Araras-SP

Data: 29/6/2011
Nome: Paumar
Email: 
Mensagem: que pena que esse ano não deu para eu poder ir, quem sabe no proximo
ano.
é uma pena mesmo!!!

Data: 29/6/2011
Nome: Regis Kaefer
Email: regiskaefer@gmail.com
Mensagem: Belas fotos. Eu estive no evento e nas fotos acabei vendo coisas q nao
tinha visto.

Data: 29/6/2011
Nome: fernando a.f.rocha
Email: fafr33@hotmail.com
Mensagem: Parabens lindo fantástico espetacular namorei durante horas cada foto e
observei o seguinte fato procurei procurei mas não encontrei fotos de GALAXIE O QUE
ACONTECEU ? 

Data: 29/6/2011
Nome: Dr Tanil
Email: olt.medico@ig.com.br
Mensagem: Fernando e Fernanda, parabens pela cobertura e a divulgacao nos
detalhes dos corros mais raros , ali presente.

Novamente nos desencontramos, mas nao importa, desfrutamos das mesmas
emocoes...estas maquinas historicas maravilhosas.

Como sempre te enviei 560 fotos e disponibilizei meu video ....fique a vontade.

Forte abraco do amigo .....Dr Tanil

Data: 29/6/2011
Nome: José Manuel Paiva
Email: jmgmpaiva@oi.com.br
Mensagem: Parabenizar o casal já é redundante.
Pelo belo trabalho de cobertura e edição; a tomada de fotos de angulos novos e
aqueles pequenos detalhes, é que fazem em vcs a diferença. Excelente e maravilhoso
trabalho.

Um forte abraço ao casal.

do amigo, Paiva

Data: 29/6/2011
Nome: paulo mota(fusca+carreta)
Email: paulomota1214@hotmail.com
Mensagem: Fernando e Fatima,parabens mais uma vez por seu trabalho de
reportagem antigomobilistica a qual vc com olhar criterioso nos deixa a vontade em
ter a certeza de que logo no inicio da semana posterior aos eventos nós teremos a
MELHOR reportagem do evento.
Obrigado e até o proximo,há obrigado por sua amizade.

Data: 29/6/2011
Nome: Marcus Vinicius
Email: vinicius610@gmail.com
Mensagem: Frequento este encontro desde a sua primeira edição, todos foram de
exlente qualidade, mas, acompanho a evolução do evento, e este ultimo foi sem
duvida o melhor em quantidade e qualidade dos veiculos. parabens aos organizadores,
ano que vem , estamos ai de novo...

Data: 29/6/2011
Nome: Marcus Vinicius
Email: vinicius610@gmail.com
Mensagem: Frequento este encontro desde a sua primeira edição, todos foram de
exelente qualidade, mas, acompanho a evolução do evento, e este ultimo foi sem
duvida o melhor em quantidade e qualidade dos veiculos. parabens aos organizadores,
ano que vem , estamos ai de novo...
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Data: 30/6/2011
Nome: Marquinhos (Itapira)
Email: carroantigo_itapira@hotmail.com
Mensagem: Fátima e Fernando

Excelente matéria - belissimas Fotos e texto! 
Familia Maxicar, foi muito bom ver como vcs desempenha seu trabalho revivendo cada
dia a mais o universo antigomobilista gostei de ter falado um pouquinho com a Fátima
que foi atenciosa.
o Encontro Paulista de autos em Aguas de Lindoya é a inspiração para o encontro
realizado em Itapira-SP, esse ano estava muito muito muito bom mesmo, e que o ano
que vem aumente ainda mais esse belo encontro de Aguas. 
Parabéns Fátima e Fernado por fazer parte desde universo antigomobilista, com toda
a competência e capricho que lhes são caracteristicos.
PARABÉNS!!

Data: 30/6/2011
Nome: NORIVAN CAMPANA DE OLIVEIRA
Email: NORIVANCAMPANA@HOTMAIL.COM
Mensagem: FATIMA, FERNANDO, MAIS UMA VEZ MEUS PARABENS PELA BELISSIMA
COMBERTURA, LINDO TEXTO E MAGNIFICAS FOTOS, E AOS ORGANIZADORES TAMBEM
O MAIS PROFUNDO PARABENS, POR TAO LINDA E MARAVILHOSA FESTA, E ESPERO
PODER PARTICIPAR PESSOALMENTE DA PROXIMA EDIÇAO 

UM GRANDE ABRAÇO A TODOS 

NORIVANCAMPANA
AVAL-LEOPOLDINA-MG

Data: 30/6/2011
Nome: Anibal de Moura
Email: anibal_moura@oi.com.br
Mensagem: Amigo Fernando e equipe Maxicar,

Parabenizo a todos pela excelente cobertura. Este ano não pude comparecer a
Lindóia, mas o grande consolo é ter a oportunidade de ver tantos detalhes neste
magnífico portal.

Abraços

Data: 30/6/2011
Nome: Anibal de Moura
Email: anibal_moura@oi.com.br
Mensagem: Amigo Fernando e equipe Maxicar,

Parabenizo a todos pela excelente cobertura. Este ano não pude comparecer a
Lindóia, mas o grande consolo é ter a oportunidade de ver tantos detalhes neste
magnífico portal.

Abraços

Data: 30/6/2011
Nome: Alessandra de França Dias
Email: alessandrafd@ig.com.br
Mensagem: Boa noite, Fátima aqui quem fala é sua amiga Alessandra de Araruama,
graças as imagens e os textos conseguimos rever momentos desse lindo evento que
nos trouxe ótimas lembranças, pena que acabou, ainda bem que temos a Maxicar para
relembrar.

Data: 30/6/2011
Nome: Alessandra de França Dias
Email: alessandrafd@ig.com.br
Mensagem: Boa noite, Fátima aqui quem fala é sua amiga Alessandra de Araruama,
graças as imagens e os textos conseguimos rever momentos desse lindo evento que
nos trouxe ótimas lembranças, pena que acabou, ainda bem que temos a Maxicar para
relembrar.

Data: 1/7/2011
Nome: Ricardo Robertoni
Email: ricardo@privatecollections.com.br
Mensagem: Parabenizo a toda a equipe pela excelente cobertura deste sempre
maravilhoso evento. Mas ao mesmo tempo lamento por nao terem publicado uma
unica foto (dentre as mais de 2.000 fotos publicadas) de nosso stand, ou mesmo de
outras empresas que trabalham com a comercializacao de automoveis classicos. O
trabalho de comercializacao no evento cresce a cada ano com varias e importantes
empresas e contribuem de maneira significativa para o crescimento deste segmento.
Atenciosamente
Ricardo Robertoni
Private Collections - Exceptional Cars

Data: 1/7/2011
Nome: renatoaccioly
Email: renatoaccioly@uol.com.br
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Mensagem: VCS SÃO INCRÍVEIS....MELHOR REPORTAGEM E FOTOS DO EVENTO!!!
ABRAÇOS,
RENATO ACCIOLY

Data: 3/7/2011
Nome: sergio castro
Email: sf.castro@itelefonica.com.br
Mensagem: Guardadas as devidas proporções este evento pode ser comparado a
Pebble Beach em Monterrey USA, e a tendência é que melhore a cada ano....

Data: 4/7/2011
Nome: Rubem Restel
Email: rubinhoppa@hotmail.com
Mensagem: Ja estava tudo reservado e eu fui dar o azar de quebrar o pé. Mais ano
que vem estremos lá, isto é, em todas. Valeu.

Data: 7/7/2011
Nome: Magno Costa
Email: magno@agenciab4.com.br
Mensagem: É sempre bom encontrar com vcs, e deliciar, reviver os momentos
maravilhosos através de suas reportagem.
Obrigado por tudo e um grande abraço e sucesso sempre. 

Magno Costa
www.classicfusca.com.br

Data: 11/7/2011
Nome: Antonio
Email: 
Mensagem: Só faltou falar do Marea Tuning no meio dos Volkswagens

Data: 10/12/2014
Nome: Armando Domingos
Email: carros@dreamscar.com.br
Mensagem: Com relação ao Rolls Royce que tem um lampiãozinho no teto, jamais
pertenceu ao Vaticano. É uma enorme mentira, pois, como conhecedor da marca que
sou e possuo um exemplar, sei que esse tipo de acessório saiu numa série de veículos
Siver Whaith que a Rolls Roiyce fabricou, O Colecionador Boris Feldmann que na época
apresentava o Programa "Vrunn" do SBT, desmentiu em Rede Nacional o inventor
dessa estória, Sr. Fernando Buratini. O SBT entrou em contato com a assessoria de
Imprensa do Vaticano e recebeu a seguinte informação - O VATICANO, JAMAIS
FATUROU ESSE VEÍCULO !

QUER DEIXAR UM COMENTÁRIO?
Então informe o código abaixo! 
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