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Rodrigo Basílio, seu irmão e Edson Lupatini (todos de camisetas cinza),

antigomobilistas de Leopoldina-MG, ao lado de João Batista, de Juiz de

• COBERTURA Ultima atualização:23/07/2012 

XX Encontro de Automóveis Antigos da Posse - Petrópolis, RJ

Bela manhã de inverno na serra

Evento homenageou antigomobilista mineiro

Comandado com maestria por Gilberto Nassif, o Encontro de Automóveis Antigos da Posse está
completando duas décadas, sempre com muito sucesso e personalidade. Com seu característico clima
de absoluta democracia e muita descontração, o evento é anualmente um ponto de encontro de
antigomobilistas não apenas de Petrópolis e outras cidades da Região Serrana Fluminense, mas
também do Grande Rio, Volta Redonda, Região dos Lagos e cidades mineiras, como Juiz de Fora,
Matias Barbosa e Santos Dumont. Pela primeira vez, presença também de fãs de carros antigos vindos
de Leopoldina, distante cerca de 200 quilômetros.

Um evento “cult”, sem dúvida,
que esse ano teve um êxito
ainda maior que em anos
anteriores, talvez beneficiado
pelo maravilhoso domingo de
sol do dia 22 de julho, sem uma
nuvem sequer para assustar os
que prezam suas raridades
mecânicas.

Não sobrou espaço no local já
tradicionalmente destinado ao
evento, nem dentro da quadra
— reservada aos Volkswagens
e seus derivados — nem fora
dela, onde se acomodam os
veículos de outras marcas,
nacionais ou importados.

O Lincoln Continental 1977, de
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Fora Luciano Bordignon, sempre
chama muito a atenção,

principalmente por seu tamanho para lá de avantajado. O Oldsmobile Cutlass 1968 foi outro americano
muito fotografado. Legítimo representante de luxo da geração “Muscle Car”, ele alia muita potência com
itens de conforto acima da média para sua época.

Ao lado, o grandalhão
Mack 1958 

Abaixo, Lincoln

Continental 1977 e

Oldsmobile Cutlass
1968

Mack: quem nunca viu um desses nos filmes norte-americanos dos anos 1960 e 70, ou mesmo mais
recentemente como personagem do longa metragem de animação “Carros”? A marca é sinônimo de
“peso-pesado”, de poderio nas estradas e esteve muito bem representado por um cavalo mecânico B-81
fabricado em 1958. Pura força!

Acima, os membros do Imperial Jeep Club, com Franklin em primeiro plano. 
Abaixo, a réplica do Kübelwagen 1942,   que pode ser considerado o "jipe" dos nazistas
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Entre os diversos veículos militares levados pelos sócios do Imperial Jeep Club o que mais despertou a
curiosidade dos visitantes foi o exótico e pouquíssimo conhecido VW Kübelwagen 1942. A réplica foi
desenvolvida pelo engenheiro aposentado Franklin Lenneberg, na oficina quem mantém em sua própria
casa. Com grande fidelidade ao modelo original, foi montado sobre o chassi de um velho Fusca. Quando
ficou pronto, o veículo foi tema de uma reportagem especial, aqui mesmo no Portal Maxicar. Versátil em
qualquer terreno e temperatura, o Kubëlwagen foi a versão nazista de um militar leve, muito utilizado
durante a II Guerra Mundial.

Entre os Fuscas e seus derivados, dois Puminhas GTS. Qual seria o mais bonito?

Dentro da quadra, além de inúmeros Fuscas de vários estilos (originais, modificados, “rats”,
extravagantes...), seus derivados refrigerados a ar como Brasília, Variant, Karmann Ghia e TL, sem falar
no esportivo Puma — modelo que utiliza a mesma mecânica — com dois belíssimos exemplares GTS
(conversíveis): um laranja e um prata. Até difícil dizer qual o mais bonito! Alguns Opalas que chegaram na
última hora também acabaram se acomodando ali, por total falta de espaço em outro local.

Dodges Dart de Luxo e Charger R/T; Ford Landau; Chevettes; Escorts XR3 Cabriolet; Santa Matilde 4.1;
e até um bastante raro esportivo Ádamo foram alguns dos outros nacionais em destaque.

Gilberto Nassif homenageia Maurílio Alvim. Seu incrível Opala 1973 foi o símbolo do evento deste ano

Dessa vez o homenageado foi o colecionador mineiro Maurílio Alvim, que esteve presente com seu Opala
Coupê de Luxo 1974, que ilustrou o cartaz oficial. Morador de Juiz de Fora-MG e diretor do Veteran Car
Club do Brasil – JF, Alvim é um grande admirador dos Chevrolets, possuindo também um Opala Sedan
de Luxo 1970, um Bel Air 1956 e um Caprice 1980.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

http://www.maxicar.com.br/old/reporter/48119945kubelwagenprot.asp
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Exposição Momentos Premiação

 

Automóveis Premiados

Chevrolet, 1948

Karmann Ghia, 1966

Zé do Caixão, 1969

Ricardo Odsmobile Cutlass, 1968

Frankling Lenneberg Kubelwagen (réplica), 1942

Pedro Meurer Santa Matilde 4.1

Luciano Bordignay Lincoln Continental, 1977

Sergio Castelo Branco Dodge Dart, 1975

André Rodrigo Opala, 1977

João Batista Chevrolet C10

Casé Jeep 1953

Wagner Borsato DKW 1964

Pedro Azevedo Karmann Ghia Conversível

Cardoso Candango 1961

Joacir Fusca 1968

Agildo Fiat 147 - Pickup Hot

Euder Lima Chevette 1974

Renildo Zé do Caixão 1969

Célio Pavão DKW Belcar 1967

Jorge Levi Chevrolet Sedan 1948

Roberto Frazão Karmann Ghia 1966

Comentários (14)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 138 semanas atrás

Parabéns Nassif e a Todos os amigos de Posse que fizeram essa festa maravilhosa,
Ganhamos o domingo passeio Super agradável fomos muito bem recebidos e dessa vez
fui em compainha dos meus pais, que adoraram também ! 
Fernando e Fátima...sem palavras, dando show de simpatia, competencia,
profissionalismo em conseguir passar aos leitores essas coberturas com tanta riqueza. 
Grande abraço 
Rodrigo Basílio 
Antigomobilistas de Leopoldina- MG

· 138 semanas atrás

Parabéns Gilberto Nassif e equipe pelo XX Encontro de Automóveis Antigos da Posse.
Foi um dia maravilhoso, especial para reunir tantas preciosidades e muitos admiradores
dos carros antigos. Ambiente agradável e de muita descontração entre os
antigomobilistas. Fernando e Fátima, com a simpatia de sempre, dando show de
cobertura para o Maxicar. 
Um grande abraço a todos. 
João Batista - Juiz de Fora

· 138 semanas atrás

Parabens a todos que participaram da organização do evento, em especial Gilberto
Nassif, como tambem a Fernando e a Fatima pela maravilhosa cobertura maxicar. 
Abraço a todos. 

10 pessoas curtiram isso.Curtir Compartilhar
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Frazão 
Nictheroy Clube de veiculos antigos

· 138 semanas atrás

Uma simpatia de encontro, cidade pequena da serra, simpática aconchegante que nos
proporcionou um domingo relaxante e descontraído. 
Parabéns Gilberto Nassif e toda sua equipe pelo acolhimento, foi muito bom
confraternizarmos com demais amantes do carro antigo dessa edição do encontro em
Posse. Fernando e Fátima parabéns pela maravilhosa cobertura. 
Grande abraço 
Edson Lupatini 
Antigomobilistas de Leopoldina-MG

· 138 semanas atrás

Gilberto, parabéns pelo evento que pude acompanhar pelas fotos do Fernando e
Fátima. 

Guilherme 
AGMH Antigomobilistas

· 138 semanas atrás

Meus agradecimentos ao amigo Gilberto Nassif pela homenagem a mim prestada, fiquei
orgulhoso com tanto carinho, obrigado. 
Evento maravilhoso, com muitos amigos presentes, foi ótimo. 
Prarabens tambem aos amigos Fernando e Fatima pela bela cobertura. 
Abraço a todos. 
Maurilio Alvim

· 138 semanas atrás

Infelizmente, outros compromissos me impediram de participar deste evento tão
concorrido. 
Parabés a todos os participantes e organizadores, ao incansável Gilberto Nassiff, que
há anos promove este evento e a todos os antigomobilistas premiados, em particular o
nosso colega do Nictheroy, Roberto Frazão que teve o seu impecável Karmanghia 1966
como destaque do evento. Isso sem falar na sensacional cobertura do Fernando e da
Fátima!!. 
um abraço a todos 
Augusto - Nictheroy Clube de Veículos Antigos

· 138 semanas atrás

Olá, boa tarde! 
Parabéns pelo evento. Muito sol e calor. Muito carro bacana. Muita gente bonita. 
Fernando, você colocou onde a foto de minha Caravan 1977 vermelha automática? 
Abraços! 
Sydney - Teresópolis.

· 138 semanas atrás

Realmente, foi um dia maravilhoso, é muito emocionante ver estas raridades em nossa
comunidade, mesmo havendo eventos todas as semanas a participação dos amigos foi
fantastico, esta comunidade espera esse evento todos os anos, dando estímulo para
que possamos enfrentar diversos obstaculos que só quem organiza um evento, sabe
das dificuldades que vai encontrar, agradeço de coração os comentarios de todos,
aproveito ainda para me desculpar por qualquer erro que possa ter ocorrido, senti falta
do velho Froes, agradeço muito a participação dos colegas de Volta Redonda que
participou com varias raridades, em novembro estaremos em Itaborai com Serginho e
com Ricardo na maravilhosa Ilha São João em Volta Redonda, um abraço. 
Giloberto Nassif.

1 resposta · ativo 138 semanas atrás

· 138 semanas atrás

Nassif, o Seo Froes é gente boa demais , gosto muito dele ! Conversamos bastante
no encontro da AVA, pelo que sei ele optou por não dirigir em rodovias, sempre
consegue amigos para dirigir seus carros e ter uma boa companhia, inclusive o
Borboleta é um companheirão dele, mas deve ter tido algum contra tempo que o
impossibilitou sua ida a Posse.__abração__Rodrigo Basílio
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Enviar Comentário

· 138 semanas atrás

Fui rever o evento do ano passado e pude perceber que minha Caravan vinho 1975,
também não foi fotografada. 

Fernando, algum preconceito com Caravan 1977 vermelha e 1975 vinho? 

Risos..............

2 respostas · ativo 138 semanas atrás

· 138 semanas atrás

Olá Sydney 

Certamente não temos nenhum preconceito contra Caravan ou qualquer outro
modelo de automóvel. Ocorre que às vezes deixamos de fotografar algum automóvel
em exposição pelo fato dele chegar depois de já termos passado pelo local onde ele
é estacionado. Não sei se foi esse o caso. De qualquer forma, antes do termino do
evento voltamos e tentamos lembrar daqueles retardatários que foram fotografados,
para fotografar. Mas como a memória do ser humano não é infalível, às vezes
realmente escapa algum. 

Um abraço! 

Fernando Barenco www.maxicar.com.br

· 138 semanas atrás

Querido Fernando, 
Fomos ao evento em grupo (Teresópolis) e o meu carro estava ao lado do Dodge
Charger do Sr. Leonardo Campos, e do Dodge Dart do Sr. Sergio Castelo Branco,
como você pode perceber nas fotos do evento. 
Inclusive você fotografou o grupo atras da minha Caravan. 
Sem problemas... 
Grande abraço!!!

· 136 semanas atrás

Fernando e Fátima, muito obrigado pelos elogios, e por prestigiar tanto o nosso clube,
seja, tanto com fotos, como com palavras. As reportagens de vocês, são sempre muito
boas e completas. Parabens. 
Abs, Franklin

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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