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• COBERTURA COMPLETA

Clube dos Besouros Cinquentões - Niterói

Evento com gosto de vitória

Recebemos de nosso amigo Ailton, presidente do Clube dos Besouros Cinquentões, de Niterói-
RJ, o texto de agradecimento, pelo 1º Encontro Anual de Veículos Antigos, realizado no dia 2 de
novembro, que transcrevemos abaixo:

Prezados amigos,

Gostaríamos mais uma vez de dizer que o nosso Evento foi sucesso total. Nosso encontro
de ínício foi abençoado por Deus que nos mandou um sol lindo, como nunca se viu no dia
de finados. Os portões foram abertos as 8:25 com a chegada do primeiro Besouro. Tivemos
prazer em receber o Besouro placa preta, do Rio de janeiro, do nosso amigo associado do
clube VW Club do Rio de Janeiro, que também é associado de nosso clube. 

Logo depois chegou o besouro 1968 de Juiz de Fora, também placa preta, do associado da
AVA, e foram surgindo aos poucos outras marcas, dentre elas: Puma, Fusca Alemão,
Chevette, Opala, Brasilia, TL, Mercedes fechada e conversível, Toyota, Variant, Jeep
Militares, Alfa Romeo, Corcel, Pretty, Besouro 195O, DKW, Dodge Polara entre outros.

Ficamos muito satisfeitos pela grande presença dos placas pretas, Inclusive uma Mercedes
vermelha conversível do Rio de janeiro, que ganhou o troféu do carro mais lindo do evento.
Gostaríamos de destacar e agradecer ao Clube dos Antigos de Itaipú, que ofertou um lindo
troféu, parabenizando pelo estrutura, ou seja local, limpeza, salão de exposição, refeitório
de alto nível. Enfim, pela organização do evento, e deixando marcado a certeza de que não
estamos sozinhos, e que sempre poderemos contar com a amizade e o apoio dos Antigos
de Itaipu.

Os expositores só fizeram elogios ao nosso evento, podemos destacar a pessoa do
responsável pelo 1º encontro Inter clubes de Carros antigos do Rio de Janeiro, que estava
presente com sua respectiva família, e pode verificar o nosso empenho. Parabenizou o
Diretoria do CLUBE DOS BESOUROS e convidou os mesmo a fazerem parte da
Organização do evento, que será realizado dia O8 de novembro no clube Marapendi.

É muito gratificante saber que os dois evento mensais foram sucesso e que o geral foi uma
explosão de satisfação e parabenização. Nossas imagens poderão mostrar de forma clara
o
que foi e o que será o ano que vem.
Mais uma vez obrigado pela colaboração.

Ailton de andrade Silva (clube dos besouros cinqüentões).

Fotos: Clube dos Besouros Cinquentões
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