
Autenticidade. Originalidade foi preservada
nos mínimos detalhes. Até o rádio é da época
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Detalhista. Noronha fez questão de que seu
Ford fosse de 1957 e tivesse duas capotas

O escolhido.
Conversível
levou três
meses para
vir dos EUA

Thunderbird
1957 é fonte
de prazer
ao ar livre
O juiz Carlos Noronha curte a paisagem
ao volante de seu belo Ford conversível

Thiago Lasco

O juiz Carlos Noronha é um ho-
mem que sabe o que quer. Quan-
do viu o Ford Thunderbird 1955
adquirido pelo vizinho, resol-
veu que também teria um exem-
plar. Mas não um qualquer. De-
pois de estudar o modelo por
três meses, concluiu que o car-
ro ideal seria de 1957, com rodas
raiadas e duas capotas, uma rígi-
da e outra de lona.

Prático, ele achou pela inter-
net alguns exemplares à venda
nos Estados Unidos e contra-
tou uma empresa para avaliá-
los. Resolveu comprar o tercei-
ro Thunderbird encontrado.
Três meses depois, o conversí-
vel negro com 160 mil km de-
sembarcava em sua garagem.

“Eu queria um exemplar com-
pletamente original, como to-
dos os meus carros são. Não fa-
ço adaptações”, conta Noro-
nha. “Até o rádio é da época.”

Bastou trocar algumas peças,
como amortecedores, manguei-
ra do radiador e limpador de pa-
ra-brisa, para o Ford ganhar as
ruas com vigor renovado.

Noronha não poupa elogios à

aquisição. “O motor V8 é forte e
macio. Pegar uma estrada com
ele e baixar a capota é muito gos-
toso”, diz o juiz, que também
tem exemplares conversíveis
de Mustang e MP Lafer, além de
um Corvette com carroceria do
tipo targa.

Zeloso, ele roda com o Thun-
derbird a cada duas semanas pa-
ra evitar que a parte mecânica
se deteriore. Uma oficina de
confiança na zona norte da capi-
tal cuida da manutenção neces-
sária. A esposa, Suzana, é com-
panheira nos rolês.

“Um dia, ela vestiu uma longa
echarpe ao redor da cabeça e saí-
mos juntos, com a capota abai-
xada. Os carros primeiro nos ul-
trapassavam, depois reduziam
o passo até nos reencontrarem,
e nos fotografavam. Foi um dia
especial”, ele lembra.

Nas ruas, aliás, o tom é sem-
pre de reverência. “O respeito
que as pessoas têm pelo carro
antigo é impressionante. O ve-
lhinho atrai gentileza, os outros
fazem questão de dar passa-
gem. Já quando estou com meu
veículo de uso, é aquela guer-
ra”, brinca o juiz.

Serviços

Serviços e peças para autos  nacionais
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Capotas e protetores

Película protetora
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