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• COBERTURA Ultima atualização: 13/06/2012 

2º Passeio de Automóveis Antigos e Jipes à Raposo - RJ

Sucesso em mais uma edição

Organizadores comemoram a grande quantidade de veículos no evento

Foram cerca de 200 véiculos e muitos amigos presentes em Raposo

Aconteceu nos dias: 01, 02 e 03 de junho de 2012, mais um Passeio de Automóveis Antigos e Jipes à
Raposo - RJ, organizado pelos núcleos de Muriaé - MG sob a direção de Gissa Bifano e pelo núcleo de
Itaperuna - RJ, sob a direção de Jadir de Oliveira.

Missão cumprida e comemorada co muita alegria

Contamos com mais de 200 veículos antigos e acima de tudo, a presença ilustre dos nossos amigos
antigomobilistas que ajudaram a abrilhantar ainda mais o passeio, que já se tornou um evento
consagrado na pequena e aconchegante cidade de Raposo

Só temos agradecimentos a fazer, foi muito bom mais este encontro e esperamos ansiosos pelo
próximo!
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No destaque acima o belíssimo

Cadillac Fleetwood Brougham
Limousine 1985. Ao lado Camaro

1974, Escort XR3 1988 e Chevrolet
Fleetline 1948

Agradecimentos e créditos ao sócio Rodrigo Cancella, ao clube AFUVA - Associação de Fuscas e
Veículos Antigos de Cabo Frio, e Clube Nichteroy, que nos cederam algumas de suas belas fotos.

Até 2013!

 

Texto: Thiago de Araújo e Priscilla Bianucci - Rio Minas Clube de Veículos Antigos
Fotos: Thiago de Araújo e Priscilla Bianucci , Rodrigo Cancella,

clube AFUVA e Clube Nichteroy

Comentários (14)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 144 semanas atrás

Fátima e Fernando! 

Mais uma vez, nós, do Rio Minas Clube de Veículos Antigos, só temos a agradecer pela
gentileza com a qual vocês sempre nos recebem. 

Foi o segundo ano consecutivo que eu e Priscilla, minha esposa, tivemos o prazer de
estar presentes em Raposo - RJ, representando o núcleo Rio das Ostras do nosso
clube. 

O evento ano passado já foi ótimo. E nesse ano, nos surpreendeu pela qualidade que
aumentou, não só pelos veículos expostos, mas também pelo clima agradável da cidade
nessa época do ano, pela hospitalidade do Hotel Fazenda Raposo, e principalmente,
pela receptividade e animação sempre marcantes do Jadir e da Gissa. 

Nós sabemos o quanto é difícil organizar eventos desse porte, e vocês estão no
caminho certo! 

Contem sempre conosco, no que estiver ao nosso alcance, sempre estaremos dispostos
a fazer de tudo pelo clube. 

Grande abraço, 

Thiago de Araújo 
Diretor Núcleo Rio das Ostras - Rio Minas Clube de Veículos Antigos.

· 144 semanas atrás

Muito lindas as fotos,parabens aos organizadores.

6 pessoas curtiram isso.Curtir Compartilhar
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· 144 semanas atrás

Evento totalmente excelente e superou todas as expectativas... 
Parabéns aos organizadores e colaboradores... 
Uma pena que vai demorar 1 ano para o próximo !!! Até lá ficaremos com as boas
recordações pelas fotos !!! 
Não esqueço do circuito dos Jipeiros que era adrenalina pura e o "arraiá" do Rio Minas
que foi só alegria !!! 
Já ancioso para 2013, que promete muito ...

· 144 semanas atrás

Parabéns aos organizadores, colaboradores e patrocinadores. O evento foi excelente. 
O Grupo Amigos do MP Lafer agradece pelo convite e pelo carinho com o qual fomos
recebidos. 
Organização nota 1000! 
Até 2013. 

Amigos do MP Lafer

· 144 semanas atrás

Uma que não pude ir, estava de plantão no trabalho , adorei os Opalas e principalmente
o Chevrolet Fleetline 1948 .

· 144 semanas atrás

Thiago, 

Parabéns a todos que fizeram acontecer esse lindo evento. As fotos estão ótimas e
deve ter sido um fim de semana formidável! Abraço especial ao Rodrigo Cacella, nosso
eterno diretor Social. 

WElco

· 144 semanas atrás

Estive também em Raposo, mas infelizmente meu carro (Morris Oxford) quebrou quando
estávamos saindo, mas mesmo assim fui no evento.. Foi showwwww, no próximo não
perco, mesmo que a chuva tire o nosso bom humor.. parabéns..

· 144 semanas atrás

Parabens pelo sucesso do encontro, ano que vem estarei presente com os
Antigomobilistas de Leopoldina-MG. 
Grande Abraço 
Edson Lupatini

· 144 semanas atrás

Só para corrigir a Localização do Passeio de Raposo. 
Na matéria Raposo foi citado como cidade........Não é. 
Raposo é uma famosa estancia hidromineral e é : 5º DISTRITO da cidade de Itaperuna
RJ. 
Foi bonito o passeio sim, eu fui la ver. 
Toninho 
Itaperuna

· 144 semanas atrás

Legal espero estar no próximo.

· 144 semanas atrás

Nós do Rio Minas Clube de Veículos Antigos, Núcleo de Muriaé-MG temos a satisfação
em agradecer a cada um em especial. Como costumamos dizer, devemos o sucesso à
vcs! Os três dias de evento foram maravilhosos! Esperamos anciosos para o próximo
ano, para repertimos novamente o sucesso, e para que isso aconteça, contamos com a
preseça dos nossos amigos antigomobilistas de toda região e dos nossos amigos
jipeiros, que colaboraram e ajudaram abrilhantar o evento! 
Obrigada Fátima e Fernando por estarem sempre dando essa força! 
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Enviar Comentário

Um grande abraço à todos!!! 

Gissa Bifano e Fábio Peçanha 
Diretoria do Núcleo de Muriaé-MG 
Rio Minas Clube de Veículos Antigos

· 144 semanas atrás

Parabens aos organizadores. O evento foi um sucesso. Nos, integrantes do grupo
AFUVA ( Cabo Frio ), viajamos (ou passeamos? ) bastante, mas ficamos felizes pelo
convivio, pela excelente recepcao, pelo cuidadoso e bem elaborado programa (
cumprido ), pelos belos dias ensolarados e por termos retornados ate nossas casas,
rodando com nossas maquinas antigas ( que nao sao de plastico ) sem quebrar.
Abracos,em nome da AFUVA, do Paulo Pinto.

· 144 semanas atrás

O Nictheroy Clube de Veículos Antigos, parabeniza o Rio Minas e os Jipeiros de Muriaé
por mas este exelente evento na cidade de Raposo – RJ

· 144 semanas atrás

Obrigado Fernando e Fátima. Parabéns ao Jadir e Regina, Gissa e Fabio, Ricardo e Ana.
Vocês foram 10. Acho que este evento já virou símbolo da bandeira do nosso Clube Rio
Minas, a união faz a força. Espero que ano que vem ainda mais amigos participem desta
festa do antigomobilismo.

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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