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O prefeito de São Lourenço, José

Neto

• COBERTURA

1º Encontro AGMH de Veículos Antigos em São Lourenço-MG

 

Começando com o pé direito

A partir do alto, em sentido horário: Fiat 147 Rallye 1980, Camaro SS 1967, Ford Zodiac 1961, Chevrolet

Stileline 1951, Chevrolet 6400 1951 e Galaxie 500 1968

O projeto é ambicioso: transformar São Lourenço a longo prazo na “capital brasileira do antigomobilismo”,
de acordo com as palavras de seu prefeito, José Neto. E atributos certamente não faltam a essa estância
hidromineral do sul de Minas Gerais: excelente infraestrutura, grande rede hoteleira com diárias a preços
bastante convidativos, localizada num ponto estratégico do estado, a meio caminho das capitais de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Sem falar em sua principal atração: o parque das águas, que
com seus 430 mil m2 e sete fontes de águas minerais, atrai anualmente milhares de turistas.

Na verdade, o que se pretende é a volta a um passado recente. Até
2001 acontecia em São Lourenço o mais importante encontro de
veículos antigos de todo o Brasil, reunindo cerca de 500 automóveis
da mais alta qualidade.

E o ponta-pé inicial foi dado no último final de semana, dias 26, 27 e
28 de novembro, com a realização do 1º Encontro AGMH de Veículos
Antigos em São Lourenço, cuja organização ficou por conta de um
grupo de amigos antigomobilistas cariocas, formado por Armando
Loureiro (A), Guilherme Ramos (G), Max Bezerra (M) e Hélio Gomes
(H).

Programado para se realizar inicialmente dentro do Parques das
Águas II, o evento teve que acontecer na Praça João Lage, que fica
localizada na entrada do Parque. A organização tomou essa decisão
devido às chuvas que castigaram a região durante toda a semana,
alagando o gramado onde seria montada a exposição de automóveis,
embora o final de semana tenha sido coroado com belos dias
ensolarados.
— A circulação dos automóveis iria gerar muita lama, havendo
inclusive o risco de derrapagens nas manobras, o que poderia causar
acidentes. Além disso, não sabíamos se o tempo ficaria bom.
Preferimos não arriscar! — contou Guilherme Ramos, um dos
organizados.

Nada que tirasse o brilho da festa. Foram cerca de 150 veículos em exposição, vindos das mais diversas
cidades dos três estados já citados acima, alguns deles tendo rodado mais de 400 quilômetros para
prestigiar o evento.

A vez da década de 1980
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Benny e seu Santa Matilde 1980

Dois Monzas impecáveis, sendo o da esquerda o 1988 automático, eleito o melhor veículo em exposição

Entre os automóveis expostos, notou-se a marcante presença de vários nacionais fabricados da década
de 1980. Muitas vezes não tratados com a devida atenção pelos colecionadores, esses automóveis
fabricados num passado recente, estão agora completando 30 anos e com isso ganhando o status de
“veículos de coleção”, titulo mais do que merecido. Entre eles destacamos o Fiat 147 Rallye, de Carlo
Sulam (exemplar já com placa preta); Passat LSE 1986 (modelo apelidado de “Passat Iraque”),
pertencente a Guilherme Henrique Gomes; Alfa Romeo 2300 TI4 1981, de Paulo Renato Arantes, além do
Monza 1984, de Robson de Almeida Mendonça.

Por falar em Monza, um exemplar automático fabricado em 1988 foi escolhido pela comissão julgadora
como “O Melhor do Evento”, desbancando clássicos americanos como Camaro SS 1967 e Chevrolet
Stileline 1951. Um grande prestígio, para a alegria de seu proprietário, Luiz Ricardo da Silva Gomes.

Y love SM 4.1

Conversamos com outro orgulhoso proprietário. Benny
Binhas Kubudi veio do Rio de Janeiro a bordo de seu Santa
Matilde 1980. Grande fã deste modelo fora de série, Benny
possui em sua garagem, no Rio de Janeiro, outros três
exemplares, inclusive um raro conversível. Fabricado em
Três Rios-RJ entre 1978 e 1988, o SM utilizava a confiável
mecânica do Opala era um dos mais sofisticados veículos
nacionais de sua época.

O 1º Encontro AGMH de Veículos Antigos em São
Lourenço contou com a participação de automóveis de
diversas outras épocas, dos quais destacamos o brasileiro
Ford Galaxie 1968 do recém eleito presidente do Veteran
Car Clube do Rio de Janeiro, Roberto Ruschi; o americano
Camaro SS 1967, de Nabil Sami Sourial, vindo de Volta
Redonda-RJ; o Chevrolet 6400 1951, que parecia um
caminhão zero quilômetro; e o alemão Ford Zodiac 1961,
de Augusto Mosca.

Na eleição do “Melhor do Evento – Júri Popular”, realizada entre os antigomobilistas inscritos, foi
escolhida a impecável Chevrolet Amazona 1963, de Louvercy Hermenegildo, da cidade mineira de
Conselheiro Lafaeiete.

À esquerda, Chevrolet Amazona 1963, ao centro o grupo "Amigos do MP Lafer, à direita o MP Lafer TI

O grupo Amigos do MP Lafer, do Rio Janeiro, chegou em comboio de 6 automóveis, trazendo na
bagagem a descontração de sempre e o orgulho de ser “laferista”. 
Ainda sobre o Lafer, no setor de veículos a venda, havia um modelo raro, mas que não é o preferido entre
os amantes da marca. Produzido a partir de 1978, o MP Lafer TI tem como principais características os
faróis quadrados, a ausência de cromados, grade e parachoques na cor do carro e ausência das falsas
entradas de ar no capô. Realmente perdeu o charme!

Coquetel
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De camisas verdes, os membros do Grupo AGMH, organizador do evento

No sábado a noite, os antigomobilistas e seus familiares lotaram o Centro de Convenções do Hotel
Guanabara, um dos mais antigos e famosos da cidade, para o coquetel de confraternização. No menu,
queijos e vinhos, música ao vivo e bate papo agradável. Foi o momento do Grupo AGMH prestar as
devidas homenagens e anunciar os veículos premiados nas diversas categorias.

O encontro teve seu encerramento no domingo no final da manhã marcado por uma carreata pelas
principais ruas da cidade e que contou com a participação de cerca de 30 dos veículos em exposição,
inclusive os premiados.

Texto e fotos: Equipe do Portal Maxicar

 Automóveis  Momentos

 Coquetel  Carreata

 Parque das Águas  

 

COMENTÁRIOS PARA ESTA MATÉRIA

Data: 29/11/2010
Nome: CLAUDIO MAZZONI
Email: desktop@barbacena.com.br
Mensagem: Parabéns ao Fernando, a Fátima e também ao grupo mais simpatico do
Brasil (AGMH), pelo evento em São Lourenço, cidade acolhedora e extremamente
bela. Infelismente não pude comparecer desta vez, mas fica aqui registrado o sucesso
do evento. 

Grande abraço
Claudio Mazzoni - Presidente SCAB

Data: 30/11/2010
Nome: Ana Paula Monteiro Lopes
Email: 
Mensagem: O evento foi muito fraco, poucos carros e nenhum atrativo em especial,
um festival de fusca que parecia os "Restart" várias cores, faltou mais empenho da
organização, e os orgãos públicos da cidade com total falta e experiência. Para
melhorar falta muito mais muito mesmo!

Data: 30/11/2010
Nome: SYDNEY BARRA DO PIRAI
Email: sydneymercedes1973@hotmail.com
Mensagem: PARABENS A TODA EQUIPE AMGH PELO ENCONTRO DE SÃO
LOURENÇO,ESPERO QUE ESTE SEJA O PRIMEIRO DE MUITOS.ABRAÇO.SYDNEY

Data: 30/11/2010
Nome: welco amorim
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Email: 
Mensagem: Fernando e Fátima,

Parabéns pela belíssima cobertura, as fotos estão ótimas e o texto genial.

Parabéns ao AGMH-TTP pelo excelente evento. A gente sabe que não contenta a
todos, mas sabe bem o trabalho que dá tentar contentar o maior número possível de
pessoas!!!!

Forte abraço a todos

Welco

Data: 30/11/2010
Nome: Orlando Tourinho
Email: orlando_tourinho@globo.com
Mensagem: Infelizmente por motivos profissionais não pude ir ao encontro em São
Lourenço. Agora, faço uma sugestão..alterem a data de novembro, pois no período
(nov a março) chove quase todos os dias na região (foi o que aconteceu). Falo isso
com a propriedadde de quem frequenta há cidade há mais de 40 anos. E tomará que
um dia cheguemos novamente naquela festa de 2001.
abraços,
orlando Tourinho

Data: 30/11/2010
Nome: Eduardo 
Email: epg147@hotmail.com
Mensagem: Foi muito bom fugir do Rio no fim de semana, o encontro como sempre
que AGMH, organiza priman pela receptividade e organização, mas do que um
encontro de carros antigos um encontro de amigos, Fernado , Fátima, e todos os do
grupo, por que as vaidades pessoais são postas de lado neste, grupo e não clube
como falou o Armando na abertura do evento e por isto vocês são organizam os mais
simpaticos eventos , continuem assim. 

Data: 30/11/2010
Nome: Gerson Vielas
Email: saleiv@bol.com.br
Mensagem: Um belo evento promovido pelo Grupo AGMH em conjunto com a
Prefeitura Municipal de São Lourenço. Uma bonita reportagem feita pelo Maxicar. Nós
do CPVAJ (Clube dos Proprietários de Veículos Antigos de Jacareí-SP) marcamos
presença com 06 automóveis e 12 pessoas, já está tudo registrado em nosso site
www.antigoscpvaj.blogspot.com , visite-nos. Em 09 e 10.abril.2011 realizaremos o X
Encontro de Carros Antigos de Jacareí-SP esperamos por vocês. E quando tiver mais
eventos conte conosco. Um grande abraço dos amigos de Jacareí-SP.

Data: 30/11/2010
Nome: Vadinho Rodrigues
Email: vadinho.rodrigues@hotmail.com
Mensagem: Me sinto feliz e orgulhoso do sucesso alcançado em Minas Gerais do
querido grupo AGMH e agregados. Já é dificil organizar as coisas em nossos terrenos,
imaginem no terreno dos outros, mas mesmo assim quem consegue reunir (longe de
casa) raridades como Caminhão Chevrolet 51, Ford F1, Fordinhos 28, 29, Mercury 48,
Ford Zodiac 61, Santa Matilde, Impalas, Camaros, Mustangs, Jeep americanos,
Jaguar, Chevrolets de 49 a 52, Puma GTB, Willys Rural, Mercedes alemã, Alfa Romeo,
Gálaxie e outras preciosidades só pode ser evento de grande monta, e de salutar
organização. Falo com experiência própria, neste ano praticamente marquei presença
em QUASE todos os eventos no estado paulista, sem contar que organizei o meu na
minha cidade com a honrosa presença de 133 veículos considerados antigos. Portanto
com modesto conhecimento de causa externo meus efuzivos parabéns ao ¨mestre ¨
Armando, Guilherme, Max e Hélio, somados aos colaboradores e, em especial ao
prefeito de São Lourenço pelo inconteste companheirismo demonstrado. Tenho
certeza de que cada 100 pessoas que ao vivo marcou presença 101 saiu muito feliz
com o que foi exposto. Que 2011 seja ainda melhor. Sigam em frente......Vadinho
Rodrigues - Ibitinga - SP.

Data: 30/11/2010
Nome: Francisco Paz - Amigos do MP Lafer - RJ
Email: flpaz@uol.com.br
Mensagem: Fernando e Fátima.

Uma vez mais os "Amigos do MP Lafer" parabenizam pela costumeira qualidade da
cobertura. Fotos excelentes e texto objetivo que descreve com detalhes o evento,
sem se esquecer de ninguém. O portal Maxicar cada vez mais se firma como meio de
divulgação dos eventos para o Mundo. Parabéns pela qualidade e atenção com os
expositores.
Agradecemos também ao AGMH pelo convite e parabenizamos pela organização do
evento.

Amigos do MP Lafer - Rio de Janeiro.

Data: 30/11/2010
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Nome: CLÁUDIO MÁRCIO DE ABREU CAMPOS
Email: claudioabreucampos@gmail.com
Mensagem: Prezados amigos do AGMH-RJ,boa noite;
Ao contrário do que já foi comentado acima,agradeço a recepção dos amigos,haja
visto que fui muito bem recebido,juntamente com toda minha família.Há um ditado que
diz;"PRIMEIRO AS PESSOAS,DEPOIS AS COISAS",e sou testemunha que as pessoas
foram muito bem tratadas,com muito calor humano,coisa rara de se ver hoje em
dia.Existe no mundo algum veículo mais carismático do que o fusca???
Os seres humanos se apegam ao que podem ter,seja fusca ou cadllac,todos fazem
parte da história.Todos merecem respeito e calor humano,coisas que não faltaram
neste encontro.
Parabéns a todos os "AGMH",que com calor humano vão transformar São Lourenço na
Águas de Lindóia mineira,com duas diferenças;"calor humano" e inscrição a r$40,00(fiz
inscrição antecipada e paguei r$40,00 e recebi duas camisetas,troféu de
participação,boné,folders da cidade,bolsa,quatro convites para o coquetel,quatro
passes para o passeio de charrete,aliás passeio de mais de meia hora,o qual tive o
prazer de ir com minha família,mais a entrada gratuita no parque das águas para
quatro pessoas),além os amigos AGMH fizeram um milagre,façam suas contas....quem
não estiver satisfeito vai pagar r$300,00 em Águas de Lindóia ou Araxá.
Como sempre abraços aos amigos antigomobistas,jornalistas de primeira e
"fuscamaníacos"Fátima Barenco & Fernando Barenco.

Data: 1/12/2010
Nome: jose silva
Email: 
Mensagem: Quem é ana paula??? Agora fusca é Fusca!!! Todo mundo tem!!! E
conhece.

Data: 1/12/2010
Nome: Jorge Roberto
Email: jrcbarreto@oi.com.br
Mensagem: Parabéns aos amigos do AGMH por mais um sucesso, comprovado nos
depoimentos anteriores, infelizmente tem gente que incomoda-se com a felicidade dos
outros, aposto que anda de onibus e paga a passagem com rio card ou semelhado.
FUSCA É FUSCA e nunca perderá seu reinado, agora acho que esta "pessoa" não
esteve no evento pois os fuscas foram poucos e o que mais marcou foi a variedade
das raridades.
Mais uma vez PARABÉNS ao grupo do AGMH E A PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO,
resgatando este evento meravilhoso e também a MAXICAR pela excelente cobertura
realizada.
Jorge Roberto 

Data: 1/12/2010
Nome: Benny Binhas Kubudi
Email: fazyp.benny@gmail.com
Mensagem: Esse é mais um de muitos parabéns que ofereço ao casal Barenco ,
sempre que os encontro ; Fernando e Fátima , que brilham com sua humildade ,
simpatia e dedicação ao antigomobilismo , e eles sabem , que a primeira coisa que
faço , quando chego ao meu trabalho é acessar esse maravilhoso site que
possuem.....e MUITO OBRIGADO pela matéria do Santa Matilde , que sempre soube
que vcs tamb o admiram muito........Enquanto aos amigos AGMH , só elogios , eles
sabem que eu os considero muito , nos encontramos mensalmente , e mais uma vez ,
fiz questão de prestigiá-los á longa distãncia . FERNANDO E FÁTIMA E AMIGOS AGMH
, O MELHOR PARA VCS , SIMPLESMENTE O MELHOR ....E MUITAS BENÇÃOS. 

Data: 1/12/2010
Nome: Jose Francisco 
Email: jfranciscorj@ig.com.br
Mensagem: Amigos
Voces estao de parabens, pois sou Presidente de Clube a 13 anos concecutivos e sei
o que e organizar um evento., nunca o ser humano vai agradar a todos.
POIS EU SEI O QUE E ISTO FUI DE FUSCA, TENHO 11 E NO MEU DIA A DIA ANDO DE
LAND ROVER 2010., E NEM POR ESTE MOTIVO POSSO, E NEM TENHO DIREITO DE
MENOSPREZAR NINGUEM, SOU SOLIDARIO A TODOS OS MANIACOS OU AMANTES
DESTAS PRECIOSIDADE QUE SAO OS VEICULOS ANTIGOS PARABENS MAIS UMA VEZ
PARABENS.
Eu e minha esposa estamos muito satisfeito e com certesa passaremos o Natal com
as criancas em Sao Lourenco.

PARABENS, ATE 2011.

Data: 1/12/2010
Nome: Flavio Calazans
Email: edmirvemag@yahoo.com.br
Mensagem: SOU FLAVIO CALAZANS DE BARBACENA MG ,PARABENS A TODOS
INFELISMENTE NAO FOI POR MOTIVO DE TRABALHO FALTOU OS DKWS!!!! PARABENS
FERNADO E FATIMA PELA COBERTURA !!! 

Data: 1/12/2010
Nome: Marco Antônio
Email: 
Mensagem: Parabéns ao Maxicar pela cobertura!
Infelizmente não pude comparecer por alguns motivos.
É desprezível quando alguém, por alguém motivo, faz acusações de qualquer maneira.
Acho uma covardia agir deste modo. Quando se quer ajudar, o melhor é apontar os
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problemas pontuais, para que hajam mudanças. Aí sim, faz-se o julgamento,
alicerçado nos argumentos. Por exemplo, achei que no encontro de Caxambu as
mercedes ficaram em locais de destaque, inclusive algumas muito novas, desta forma,
deixando os vw's longe do epicentro. O que com certeza será avaliado no próximo.
Quanto aos fuscas, acho que são a melhor representação do nosso povo, do BRASIL.
Além disto, que bom que tinhamos de várias cores. Será que os organizadores terão
que selecionar os participantes por cor de carro?
Acho que isto é um problema político, pois não é atitude de antigomobilista.

Data: 1/12/2010
Nome: Paulo Afonsin
Email: 
Mensagem: Devemos perdoar a Ana Paula, pois o seu sonho era ter um fusca! Por
enquanto o máximo que conseguiu foi um CD arranhado deste grupo Restart, sei lá o
nome!
Só sei que quanto mais ando nos meus fuscas, menos gosto das "ANAS PAULAS"

Data: 1/12/2010
Nome: Walter Lima - RJ
Email: walterwllima@imagelink.com.br
Mensagem: Compareci no evento que aconteceu em Caxambu e em mais este
evento do grupo AGMH com a minha família e mais uma vez felicito os participantes e
organizadores. Não exponho meu carro ( ele ainda não se encaixa nas exigências
determinadas ) mas gosto muito do antigomobilismo. Fico no aguardo de mais um
evento, além do tradicional de São Cristóvão. Um abraço para todos...

Data: 1/12/2010
Nome: Plinio
Email: 
Mensagem: Por motivo de fortes chuvas em B.Hzte, não estava convencido de ir.
Mas, fui, vi, gostei e ganhei troféu de destaque com o meu VAUXHALL 1949. Parabéns
aos organizadores e equipe.
Agora, quanto a opinião de ANA PAULA, não sei porque tantos es- tão incomodados.
É de direito dela opinar (com liberdade de expressão) e fim.

Data: 1/12/2010
Nome: NELSON S. ISHII
Email: n.ishii@uol.com.br
Mensagem: Prezados Organizadores (AGMH),

Belo evento, realizado numa linda e receptiva cidade, num fim de semana de muito
sol, só poderia resultar em sucesso.

Abraço a todos,

Nelson 

(CPVAJ - Clube dos Proprietários de Veículos Antigos de Jacareí)

Data: 1/12/2010
Nome: Márcio Pinto de Oliveira
Email: mpo.pinto@ig.com.br
Mensagem: Há pessoas que só conseguem ver o mundo de forma nebulosa ou
apenas em preto e branco. Que pena!
É verdade que o Evento de São Lourenço tinha fatores externos que tendenciavam
antecipadamente para apresentar dificuldade na sua realização, que citarei a seguir,

1) Um Grupo do Rio realizando um Evento de tamanha importância tão distante de
casa e justamente num momento que nós cariocas enfrentávamos tamanho
"terrorismo". Diga-se de passagem, em São Paulo, por exemplo, a cidade que não
pára, parou;

2) As forte chuvas que castigaram o Estado de Minas Gerais também estavam
previstas para o final de semana em São Lourenço;

3) A data do evento era bem arriscada, pois final de novembro já estão começando,
confraternizações de fim de ano, compras de Natal, etc.

No entanto, mesmo diante de todas essas dificuldades a praça externa do Parque
ficou pequena para tantos carros de variadas marcas e modelos.
No último dia, por exemplo, tive um reencontro emocionado com um "Gordini Azul" bem
parecido ao do meu Pai, quando eu ainda era muito pequenino. Naquele momento,
voltei a ser criança, pois o primeiro carro nós nunca esquecemos. Assim que o casal
que ocupava o gordini(placa de Guaratinguetá) retornou da carreata fiquei
perseguindo para conseguir a melhor foto. Pois, como "bom dono", o seu "ocupante"
procurou por um bom tempo uma "sombra" para proteger seu belíssimo carro.
Parabéns meu amigo!
Também gostaria de parabenizar, mais uma vez, a dupla do "fusca repórter", Fátima e
Fernando Barenco por mais essa cobertura de qualidade.
Ao Grupo organizador do Evento, parabéns, principalmente pela coragem de enfrentar
esse grande desafio. Embora tenha tido pouco contato com a Equipe, percebi que
todos estavam bastante empenhados para realizar um bom Evento.
E a todos os moradores do Estado do Rio de Janeiro que colocaram os seus
automóveis na estrada, driblando "perigos" e tudo mais, parabéns!
Por fim gostaria de informar que, mesmo não levando o meu "colorido" Fusca 1973,
1300, de cor "Ocre Marajó"(imagina o Laranja mecânica brilhando naquele belíssimo
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sol), eu estava lá presente. Pois, aprendi nesse pouco tempo de estrada que o
Encontro de Automóveis antigos é muito mais do que uma simples "exibição" de
carros.

Um grande abraço,

Márcio Pinto - Santa Cruz - RJ

Data: 1/12/2010
Nome: Edson Chateubhrean
Email: 
Mensagem: Maxicar na minha opinião vocês são os melhores a cobertura de vocês e
completíssima e sou um fiel seguidor de vocês. Gostaria de ressaltar a importancia do
respeito as opiniões ditas aqui e achei uma palhaçada a aquem criticou a Ana Paula,
assim como ela achei a organização do evento fraca , perdida, uma tamanha
desorganização da porta mesmo eu retornei nem fiz questão de colocar meu carro, um
certo zelo sim, hora que encontro e esse que o carro fica na rua sem um cordão de
isolamento, a noite fiquei com pena de alguns proprietarios era impossivel contar
quantas marcas de mão havia em seus carros. Nossos carros antigos merece no
minimo um tratamento diferenciado, quem sabe no ano que vem esse grupo AGMH que
ostenta tamanha superioridade não seja mais humilde e organizado e faça um evento
competente, com sombra , bancos para os mais idosos descansarem e apreciarem o
evento nas suas condições, ou senão coloquem no anuncio, levem sua cadeira e seu
guarda-sol, não temos estrutura para recebe-los!

Data: 2/12/2010
Nome: Reinaldo Carvalho
Email: reinaldocarvelho@gmail.com
Mensagem: Quem é restart????

Deve de ser alguma adolescente querendo fazer alguma brincadeira....

Uma coisa é reclamar de algo que realmente acontece, outra coisa é falar de algo que
não aconteceu, pelo visto essa pessoa só viu as fotos, e não compareceu ao
evento....

Data: 2/12/2010
Nome: Barbara Vasques
Email: 
Mensagem: Sou novata no "antigomobilismo" mas veterana em reações humanas por
profissão. Não tinha intenção, desta vez, de fazer qualquer comentário, já que o
maridão o fez. Mas, ao ler a imensa quantidade deles, foi impossível me "calar".
Fátima (linda sempre e mais ainda no cocktail) e Fernando... a cobertura, como
sempre, DEZZZZ!!! 
Ao AGMH, que conheço dos encontros no Museu em São Cristóvão, aqui no Rio, só
poderia dizer: "Parabéns, valeu!!!" Pela coragem de sair de nossa cidade em um fim de
semana complicado, e junto à Prefeitura de São Lourenço - linda cidade, lindos e
acolhedores moradores - realizar um evento caloroso (pois até o sol nos presenteou
com sua presença), amigo, descontraído, com passeios, com uma bela noite de
sábado, com oportunidade de conhecer antigobomilistas de todas as idades e de
várias cidades. De novo: Valeu!!!
Espero que a tão linda São Lourenço continue apoiando, através de qualquer
estrutura pública ou privada, eventos como do AGMH, que com competência,
simplicidade, humildade e amizade, sempre realiza os melhores encontros do Rio.
Um forte abraço a todos.
E desconsiderem as criticas dos "despeitados", dos "ignorantes" e dos que não
conhecem o ambiente do antigomobilismo. O encontro foi um SUCESSO!!!

Data: 3/12/2010
Nome: paulo mota(fusca+carreta)
Email: paulomota1214@hotmail.com
Mensagem: Fernando e Fatima ,lindas fotos.

Data: 4/12/2010
Nome: Lourenço Taranto
Email: ttarantto@hotmail.com
Mensagem: Não estive no evento, devido as fortes chuvas em BH e lamentei muito
ter perdido o encontro.
Tenho grande saudade dos encontros em São Lourenço, que foram despresados pelos
mineiros e agora resuscitado por uma equipe de outro estado,corajosa e de grande
visão.
Espero que a cada ano o evento se fortaleça e traga para São Lourenço os encontros
de antigamente.
Parabéns a Associação, a Prefeitura e a Maxicar.
Desejo todo o sucesso nos próximos encontros e para quem ama o antigomobilismo,
qualquer carro antigo é muito prazeroso de se ver,independente de cores,
quantidades e modelos.Todos são sempre bem vindos.Parabéns pelo primeiro passo!

Data: 4/12/2010
Nome: Gustavo Teixeira
Email: gustavoteixeira73@gmail.com
Mensagem: Amigos,
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São Lourenciano que sou. Antigomobista que sou. Estive no encontro. Sem dúvida foi
um primeiro encontro com ares promissores. Observou-se realmente muito calor
humano e um ar caseiro no encontro que o dignificou. Parabéns a Maxicar pela
cobertura, bem como aos organizadores. Que seja o primeiro entre muitos e com
prosperidade que faz tâo bem a todos. Ano que vem estarei lá com meu Karmann Ghia
TC (em fase final de restauração). 

Abraços, Gustavo Teixeira. 

Data: 7/12/2010
Nome: Guilherme Ramos
Email: agcbramos@hotmail.com
Mensagem: Em nome do Grupo AGMH Antigomobilistas, primeiramente gostaríamos de
parabenizar ao Fernando e da Fátima a excelente cobertura e divulgação do evento e
agradecer ao carinho que tem pelo nosso Grupo.
Agradecemos também a presença de todos prestigiaram o evento na acolhedora
cidade de São Lourenço e também aqueles que aqui se manifestaram. Infelizmente
não pudemos satisfazer a todos, porém nosso balanço foi positivo inclusive pelo
carinho demonstrado pelos antigomobilistas e pessoas da cidade durante o evento.
Na próxima oportunidade vamos procurar melhorar, porém o objetivo de reunir e
conquistar novos amigos antigomobilistas e entusiastas com certeza foram
alcançados.
Agradecemos também o apoio da prefeitura de São Lourenço e todos aqueles que
trabalharam no evento para que alcançássemos todo esse sucesso.

Saudações a todos

AGMH Antigomobilistas
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