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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização:28/10/2013 

5º Classic Fusca Festival – Tiradentes, MG

Uma das melhores edições

Mesmo sem patrocínios, evento reuniu cerca de 80 clássicos VW

Mais uma vez, os Fuscas deram um colorido especial ao cenário de Tiradentes. Combina bastante!

O número de automóveis dobrou em relação ao ano passado. Aliás, foi o maior número desde que o evento
teve sua primeira edição, em 2009. A falta de patrocínio — problema que aflige qualquer clube ou pessoa que
se proponha a realizar um encontro voltado para o tema “antigomobilismo” — não impediu a presença dos
cerca de 80 expositores que literalmente cercaram o conhecido Largo das Forras, no coração de Tiradentes,
cidade que sempre achamos encantadora, não importa o número de vezes que a visitemos. Não é a toa que é
um verdadeira fenômeno turístico brasileiro. Foi tudo feito na base do amor e do puro entusiasmo. Como
costumam dizer Magno Costa e Tomas Cavalcanti, os idealizadores do evento: “na marra”.
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Alfa Romeo 2300, 1985
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Acima, uma pose para a foto do pessoal do Clube do Fusca de Belo Horizonte
Abaixo, Amauri lava sua kombi após uma poeirenta viagem e Fernando nos apresenta sua "Fusca-up"

Somente o Clube do Fusca de Horizonte levou ao CF2013 cerca de 15 Volkswagens. Seu presidente, Amauri
de Oliveira, foi obrigado a lavar sua Kombi na chegada. É que um trecho da estrada cheio de minério mudou a
cor de carro de bege para marrom. Mas o grande destaque do grupo foi a “Fusca-up”, uma caminhonete
adaptada a partir de um Fusca. Seu proprietário há 16 anos, Fernando Amorim, nos contou que o carro
fabricado em 1978 foi transformado quando tinha apenas um ano de uso. O trabalho foi feito por uma hoje
extinta empresa da capital mineira chamada Fusca-TEC. A idéia era produzir várias pick-upzinhas como essa
sob encomenda, mas a fabricação se limitou a somente dois protótipos. Chamou a atenção do público a
qualidade do trabalho e a curiosa adaptação de um parabrisa como vigia traseira.

Ao lado, alguns dos
Clandestinos, posando
com Magno Costa e Zé do
Fusca.

A baixo, o mais antigo, o
mais moderno e o New
Beetle de Kessler

Raro, perfeito estado e placa do
ano. R$22.000,00

Karmann Ghia, 1967
Quem nunca sonhou com um
desses na garagem?. Preço

R$55.000,00

Gol GTS 1.8, 1994
Inteiramente original de fábrica.

Perfeito estado

Puma DKW, 1967
A ‘fera’ que deu origem a uma

saga brasileira
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Pé-de-boi: a simplicidade levada ao limite

Também de BH e também apaixonados pelo Fusca, conhecemos em Tiradentes alguns dos membros do
recém criado Grupo Clandestinos. Eles se reúnem semanalmente em locais combinados na hora e possuem
hoje cerca de 15 membros + acompanhantes. Com espírito aventureiro, o grupo não tem nenhuma intenção
em se tornar um clube futuramente. Preferem ficar como estão, sem diretoria ou estatutos. São reconhecidos
pela camisa cinza e preta ao melhor estilo retrô.

O mais antigo Fusca em exposição foi
o Split 1953 metálico (sim, já existiam
VWs metálicos na Alemanha na
década de 1950) de Robinson
Fernandes. O mais “jovem” o da série
“Itamar”, fabricado em 1996 do próprio
Magno Costa. Mas se você considera
o New Beatle como Fusca , então o
mais moderno em exposição foi o
2008 vermelho de Luiz Kesller, vindo
diretamente da Capital paulista. O
carro está completando 100 mil
quilômetros, cada um deles percorrido
pelo Luiz.

Também pertencente a Magno um
exemplar que na época não agradou
muito o consumidor e seu fracasso
comercial é o motivo de sua raridade
hoje. É que a Volkswagen, incentivada
pelo governo, teve a “feliz” idéia de
lançar em 1965 uma versão ainda
mais simples do Fusca. Apelidado de

Pé de Boi, era financiado pela Caixa Econômica Federal e estava disponível somente nas cores cinza prata e
azul pastel. Externamente não possui um cromado ou friso sequer. Todos os detalhes são pintados de branco,
como os aros dos faróis, as calotas e os parachoques de lâmina única. O escapamento tem apenas uma
saída. Por dentro, forrações de porta de Eucatex, bancos finos e sem qualquer botão de regulagem, forração
do teto apenas parcial. Não há tapeçaria e nem mesmo marcador de gasolina!

Entre os demais inúmeros exemplares presentes, o de Plínio Fernandes está entre os mais raros: o Última
Série 1986 teve sua produção limitada a exatos 850 exemplares, todos com a numeração gravada nos vidros.
O de Plínio é o 215. O carro foi destinado às Concessionárias Volkswagen para exposição. Foi entregue
acompanhado de um certificado assinado pela diretoria da VW do Brasil, uma chave banhada a ouro e uma
fita VHS contando a história do Fusca, já que foi a versão de despedida da primeira fase do modelo, na
ocasião considerado o fim definitivo de sua produção. Ninguém poderia prever que o Fusca voltaria ser
fabricado em 1993 a pedido do então presidente Itamar Franco.

Ao lado, Zé do Fusca e sua
companheira, Marli: o 1968 antes
original, agora é um street.

Abaixo, Plinio e seu raro exemplar da
Última Série de 1986

José Augusto. Pelo nome com certeza você não conhece. Mas se você é um fuscamaníaco de verdade
mesmo, com certeza conhece esse bom camarada pelo apelido. Zé do Fusca, como não poderia deixar de ser,
é um comerciante de Belo Horizonte que vende peças e acessórios para VWs clássicos para o Brasil inteiro.
Vem prestigiando o Classic Fusca desde a sua primeira edição. Esse ano trouxe seu xodó, o qual possui há
mais de 30 anos. Durante anos manteve o 1300 1968 extremamente original, tendo inclusive obtido o direito
de usar as famosas placas pretas. A cerca de 4 anos decidiu que era chegada a hora de personalizar o carro
com motor 1600 com dupla carburação, bancos de couro bege reclináveis, suspensão levemente rebaixada,
rodas estilo Porsche e volante esportivo de época, entre outras coisas. Com muita consciência e respeito ao
movimento antigomobilista, teve a hombridade de solicitar ao Detran a alteração da licença, usando agora as
placas cinzas normais. Atitudes como essa deveriam ser rotina entre os colecionadores...

capa
frontal
protetor
frontal e capa
frontal capa
para veiculo,
capa para
autos
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De repente, em meio aos VWs, um Corvette

Acima, Vicente dá um "tchauzinho" através do teto solar de lona, recém instalado 
Abaixo, a Brasília "Velha Dama" de Claúdio Mazzoni, ladeada por um Karmann Ghia TC e um MP lafer

Outro modificado que é motivo de muito orgulho de seu proprietário é o “Split” que podemos chamar de
híbrido, pertencente a Vicente Magalhães, de Conselheiro Lafaiete. Fã incondicional de tudo que tem a ver
com VWs, ele montou seu Fusca street da cor verde John Deere há cerca de dois anos. O carro é um misto de
chassi 1968, com carroceria 1953 e muitos acessórios. O último Vicente nos apresentou no CF2013: o teto
solar de lona do modelo de três dobras, como os originais alemães de luxo do início dos anos 1950, deu um
charme especial ao carro. E Vicente fez questão de tirar uma foto dentro dele, destacando o novo item!

É claro que não poderiam faltar os “parentes” do
Fusca, cuja fórmula de sucesso foi utilizada em todos
os Volkswagens fabricados aqui até 1973 (quando foi
lançado o Passat): Brasilia, Variant, TL, Karmann
Ghia Coupê, Karmann Ghia TC e até um MP Lafer,
considerado um “primo”, já que compartilha com o
Besouro muito de seu DNA.

O Classic Fusca este ano recebeu também a visita
ilustre de automóveis antigos de outras marcas, a
maioria deles importados. É que por uma
coincidência de datas, acontecia perto dali, na
Espaço Libertas, que fica na entrada da cidade, a
terceira edição do Passeio da Liberdade. O evento
acontece anualmente e é organizado pela Federação
Brasileira de Veículos Antigos com o apoio dos
clubes mineiros filiados à entidade. Comemora o Dia Estadual do Antigomobilista.

Ao lado dos donos da festa, foi possível ver Impala, Corvette, Buick Skylark SW, Morris Mini Cooper, Dodge
Dart, Opala, Escort XR3, Landau.
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Campos e sua Last Edition 552: surpresa em Tiradentes  e depois direto para a garagem

A grande surpresa do evento foi proporcionada pelo colecionador Cláudio Campos, de Barbacena. Ele — que
foi tema de recente reportagem aqui no Portal Maxicar — quis surpreender seus companheiros da Sociedade
do Carro Antigo de Barbacena. Fez mistério anunciando alguns dias antes uma nova aquisição, que seria
mostrada em “primeira mão” em Tiradentes. Por volta das onze da manhã de sábado reuniu alguns amigos
para irem com ele ao centro da cidade, buscar a “encomenda”. Ao chegar lá todos se depararam com a Kombi
zero quilômetro trazida da cidade vizinha São João Del Rei por um caminhão plataforma da Volkswagen.
Tratava-se do exemplar nº 552 da versão de despedida do “pão de forma” batizada de Last Edition, com total
de 1200 exemplares. O carro está disponível exclusivamente com pintura duas cores azul e branca, possui
forrações internas, cortininhas e bancos com padrão listrado também em tons de azul e branco. O odômetro
digital marcava 26 kms quando o carro desembarcou. Foi levado para o Largo das Forras e causou sensação
quando chegou, despertando a curiosidade de quem curte VWs.
— Vocês serão os únicos privilegiados a passearem nesse carro. — disse Campos aos amigos. — Daqui o
carro vai de plataforma para Barbacena e ficará guardadinho em minha garagem.

Ao lado, Alexander Gromow e as origens da Kombi.

Abaixo, a exposição  de Márcio, exclusivamente com o
tema "Fusca"

Falando em Kombi, a grande atração extra do CF2013 foi a palestra do especialista Alexander Gromow. O
tema foi escolhido porque o modelo pra-lá-de-utilitário fabricado desde 1950 será obrigado a sair de produção
no final desse ano (apesar de ainda ser o modelo mais vendido em seu segmento) por força da legislação. A
partir do ano que vem todos os veículos fabricados no Brasil serão obrigados a sair de fábrica com bolsas de
ar e freios ABS, equipamentos impossíveis de serem adaptados na Kombi de acordo com os engenheiros.
Veja no box abaixo, mais detalhes sobre a palestra de Gromow.

Ainda dentro do quadro de atrações extras, a já tradicional
exposição de miniaturas VW de Márcio Pinto de Oliveira, que
a cada ano traz incríveis novidades, encantando crianças e
adultos de todas as idades. Estava programada ainda uma
seção de cinema ao ar livre. Mas ideia não agradou o IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e teve
que ser cancelada.

E para você, que porventura acha que Fusca é tudo igual, já
afirmava uma propaganda dos anos 1960: “o Volkswagen
muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre!”. Para provar essa
máxima, criamos um álbum de fotos só com detalhes. Veja
como nenhum é igual ao outro!

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

http://www.maxicar.com.br/old/reporter/348255colecaoclaudiocampos.asp
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O famoso desenho do holandês Ben Pon
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Todos iguais..., mas beeem diferentes!

 

Exposição Momentos Palestra

Last Edition Miniaturas Detalhes VW

 

KOMBI, A SUA ORIGEM REAL

Quem é fã da Kombi, conhece a curiosa história
de sua criação, que é basicamente a seguinte:
em meados de 1947, o importador de
automóveis holandês Ben Pon visitou as
instalações da Volkswagen na Alemanha e
rabiscou em sua agenda o desenho rudimentar
de um veículo para o transporte de cargas e
passageiros que pudesse utilizar a mecânica do
Fusca. Após muitos estudos aerodinâmicos e de
desenho e a criação de um chassi mais
resistente, nascia a Kombi em março de 1950.

Quem assistiu à palestra de Alexander Gromow
em Tiradentes — que teve como tema não a
história da Kombi, mas as suas origens — pode
constatar que há outros fatos por trás da história

oficial, que é verdadeira, mas não está completa. É que desde o início dos anos 1940, portanto em plena II Guerra
Mundial, a Volkswagen já fazia inúmeros estudos para o uso militar e civil da versátil plataforma do VW, além dos já
conhecidos Kübelwagen e Schimmwagen (que foram produzidos), havia outros que não saíram do protótipo, como
um pequeno trator, um falso tanque de guerra e uma pick-up.

A equipe de Porsche — então o Departamento de Engenharia da VW — chegou à conclusão que a plataforma
normal do Fusca não se prestava à criação de um veículo de carga, já que a posição do motorista era muito
deslocada para trás, sobrando pouca área útil atrás para o transporte de carga. Porsche então patenteou o projeto
de um utilitário, no qual o motorista foi deslocado para uma posição imediatamente acima das rodas dianteiras,
sobrando bastante espaço para a carga. Como o mundo estava em guerra, o projeto teve que ser adiado a acabou
sendo esquecido. Ou seja, Ben Pon coincidentemente tinha em mente em 1947 a mesma proposta de Porsche de
anos antes.

Foi o que mostrou a seus convidados Alexander Gromow numa esplanação recheada de imagens e documentos
históricos, muitos deles inéditos para os brasileiros.
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· 73 semanas atrás

obrigado Fátima e Fernando pelo carinho, pela linda reportagem. Vocês sabe o tanto que admiro o
trabalho de vocês e principalmente vocês. Vale mais um vez e são não fosse por cada pessoa que
tirou o seu lindo carro da garagem para passar um delicioso final de semana em Tiradentes, a festa
não seria tão boa. Vocês são os personagens principal deste evento obrigado a cada amigo presente.
um grande abraço e felicidades para todos. Magno Costa

1 resposta · ativo 73 semanas atrás

· 73 semanas atrás

Meu grande amigo Magno Costa, 

Suas palavras resumem diversas opiniões que tem o mesmo fundamento - Cada um contribui para o
sucesso de alguma coisa, quando faz de um pequeno gesto uma grande e especial atitude!! Essa
fala não é minha... kkkkkk..... mas as amizades que criamos nos encontros, fazem uma grande
diferença em nossas vidas!!! Mesmo com pouco tempo, compareci, mas infelizmente não pude rever
alguns amigos que são especiais. A melhor forma de agardecer a todos, ao meu ver é, saudar o
casal Fátima e Fernando (maxicar) que com suas habilidades transformam em arte as várias
expressões de gestos das pessoas, ou formas que os carros são expostos pelos antigomobilistas.
Sinto por não ter participado do evento por completo, mas independente de tudo fico feliz em saber
que diante de um mundo cheio de tristeza, conseguimos manter viva essa "chama" que é o "fogo"
da amizade, e paixão pelos antigos!!!! Como diz o Mazzoni - A SCAB é na pressãooooooooooo!!!! E
as amizades são nas Bênçãossssssssssss de DEUS!!! Obrigado a todos, e parabéns pela iniciativa,
Magno Costa!!!!! 

Marcelo Ferreira. 
SCAB - Barbacena.

· 73 semanas atrás

Parabéns ao Maxicar. Sempre prestigiando os encontros de antigos pelo Brasil. 
Pradinho - Clube do Puma de MG

· 73 semanas atrás

Mesmo com o pouco tempo que tinha, assumi a identidade barbacenense (louco) e fui à Tiradentes no
domingo pela manhã para ficar apenas 1h30m no evento. Não pude rever alguns amigos especiais, mas
nas pessoas do casal Fátima e Fernando deixo meu agradecimento a todos pela forma simples, porém
impactante que cada um tem de participar dos momentos especiais que a vida nos reserva. Parabéns
Magno Costa, pela iniciativa. 

Marcelo Ferreira 
SCAB - Barbacena

· 73 semanas atrás

Meu amigo Fernando, como sempre ótima reportagem, fui buscar a patroa em Vitória por isso não levei
o Fuscão. 
Obrigado pela lembrança que enviou atravez do Renato.

· 73 semanas atrás

Show de cobertura... Parabéns Fernando pela cobertura e sucesso ao Maxicar.

· 72 semanas atrás

Parabéns ao Maxicar por mais essa cobertura. Um abraço ao amigos Fernando e Fátima que sempre
estão contribuindo para o sucesso desse evento. Tiradentes é um Encontro diferente. Há um ar
familiar e de muita amizade. Aliás, é o encontro que faço todo sacrifício para não faltar. Mais uma vez
agradeço aqui ao Tomás, ao Magno e sua esposa "Carol" que contribui bastante para a montagem da
Exposição de Miniaturas. Sempre alegre e dedicada. Um grande abraço e que venha o 6º Encontro. 
Márcio e Adriana

· 71 semanas atrás

parabens fernando e fatima pela a belisima cobertura do evento ,e o empenho dos amigos emagno e
sua esposa e tambem ao tomas que tanto empenharan para o que evento fose o suseso que foi ,nao
esquecendo dos expositores e visitantes e que em 2014 estaremos juntos novamente ,abraços a
todos vicente lafaiete.
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