
 

 

 

 

 

 

 

 

Antigomobilista. Esse é o termo usado para 
definir os amantes de carros antigos. E a 
Fundação Ezute tem seu representante nessa 
categoria: o desenvolvedor de software 
Ademir José Barba. 

As fotos de carros antigos em sua mesa na 
Ezute já revelam a paixão, que vai além do 
papel fotográfico. Ele e o pai já contam com 
três exemplares de clássicos da indústria 
automobilística na garagem: Dodge Charger, 
Impala e Opala. 

 

Ademir pai e Ademir filho. 

O gosto de Barba por carros antigos vem 
desde criança – aliás, não só carros, mas 
aviões e navios também –, e tem sido um 
motivo a mais de ligação com o pai, que 
também se chama Ademir. São muitos os 
passeios que fazem juntos aos clubes de 
‘antigomobilismo’. O hobby de ir a encontros 

de carros considerados clássicos começou 
com o pai, mas hoje, faz parte da rotina de 
ambos. O pai se tornou até sócio do Clube do 
Chevrolet.  

“Meu pai trabalha desde os 13 anos de idade 
na área de mecânica (de usinagem), e ele faz 
serviço para colecionadores de carros antigos, 
restaurando peças difíceis de serem 
encontradas”, explica Barba sobre como o 
contato com os ‘antigomobilistas’ foi se 
estreitando entre eles. 

Há uns 15 anos, a família adquiriu um Dodge 
Charger, e lá estavam pai e filho unidos para 
deixá-lo “tinindo”. A reforma do veículo foi feita 
em outra oficina, mas eles acompanharam 
tudo de perto, o que só fortaleceu a ligação 
entre eles. “Acompanhei com meu pai toda a 
reforma do carro. A partir dessa reforma, 
acabou se tornando um ritual estar junto com 
ele, ajudando nesse trabalho de restauração”, 
conta. Ele lembra que antes de entrar na área 
de computação, chegou a trabalhar um 
período com o pai na oficina mecânica. 

 

Dodge Charger, ano 1976. 

LADO B 



 

O Dodge Charger, ano 1976, foi o primeiro 
carro antigo da família Barba, e a propriedade 
é compartilhada por Ademir pai e Ademir filho. 
Depois veio um Impala 1964, que era de um 
amigo da família e que conduziu a noiva de 
Barba num dia tão especial que foi o do seu 
casamento. Quando o pai soube que o amigo 
venderia, acabou comprando mais esse 
‘antigo poderoso’. 

 

A noiva Luciana E. K Fujii Barba. 

Depois foi a vez de o filho ampliar os itens de 
coleção dos Barbas. “Eu queria um carro 
antigo que fosse só meu e aí comprei o Opala 
(1976)”, conta. Ele explica que para o dia a dia 
usa outro carro, um modelo contemporâneo, 
mas que em dia de rodízio ou em alguns 
passeios usa o Opala. A diferença quando sai 
com um e com outro é bem grande. “Quando 
estou no Opala sempre tem alguém que para, 
fica olhando, faz perguntas ou buzina. Eu acho 
legal, divertido.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opala, ano 1976. 

Com seus 44 anos de idade, Barba faz parte 
de uma nova geração de colecionadores. E 
como uma pessoa que trabalha com 
desenvolvimento de sistemas, normalmente 
ligado à tecnologia e inovação, foi acabar 
gostando de itens antigos assim? Ele explica 
que é a paixão pelo cuidado no projeto e na 
fabricação que vê presente nesses clássicos – 
“feitos para durar”, como diz -, com os detalhes 
bem acabados dos acessórios e a qualidade 
na lataria. E acrescenta uma pitada de poesia: 
“da década de 60 para trás os carros eram 
feitos para serem vistos mais como obra de 
arte; é bonito de ver”.  

E por falar em beleza, Barba diz que seu tipo 
ideal de carro antigo, ainda fora de alcance por 
enquanto, é o Cadillac. Já sobre o futuro nesse 
setor, ele pensa em um dia poder reformar 
carros antigos. “Mas são sonhos distantes, 
ainda está tudo ‘na nuvem’”, concluiu, rindo. E 
sonhar não custa nada...   

 

Pai e filho exibindo o Impala, ano 1964. 

 


