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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização: 10/06/2013 

III Passeio de Veículos Antigos e Jipes a Raposo – Itaperuna, RJ

‘É o luxo!’

Descontração e "relax" deram o clima do evento no noroeste fluminense

A exposição na entrada do Hotel Fazenda Raposo dava às boas vindas aos visitantes

Insira seu e-mail:
 ok

Cadastre-se e receba
nossos boletins
informativos. 

É GRÁTIS!

Dodge Magnum , 1979 
Cultuado nacional. Ao mesmo

tempo clássico e esportivo!
R$60.000,00

Caravan (Opala) , 1991 
Nunca restaurada. Com DUTs
desde zero km. R$ 39.000,00

Alfa Romeo 2300, 1985
Completo e impecável!.
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Moda íntima com preços convidativos em Raposo

O bordão criado pelo simpático e divertido Jadir de Oliveira caiu na boca dos participantes e é uma síntese do
final de semana desfrutado em Raposo pelos antigomobilistas representantes dos mais de 10 clubes
envolvidos, sob a batuta do Rio Minas Clube de Veículos Antigos. Agradável, gostoso, relaxante... são todos
adjetivos muito simples, que caem no "lugar comum"...

O Hotel Fazenda Raposo é um complexo de lazer

“É o luxo!” se encaixa muito melhor no espírito do evento, que aconteceu entre os dias 7 e 9 de junho, no Hotel
Fazenda Raposo, no Distrito de Itaperuna-RJ, que leva o mesmo nome. A  bem sucedida fórmula é um misto
de encontro de automóveis antigos e final de semana de confraternização e descanso, aproveitando a
excepcional estrutura oferecida pelo local. Muito verde num terreno com cerca de 1,5 milhão de metros
quadrados, piscinas, restaurante, lanchonetes, cerca de 100 apartamentos, quadras de futebol de salão e
vôlei, tênis e campo de futebol society, lago, horta, criação de animais, salão de festas, loja de produtos da
fazenda e até mesmo suas próprias fontes de águas minerais, que além de ficarem à disposição para o
consumo dos hóspedes, são engarrafadas ali mesmo e atendem o mercado local e de outras cidades. Ou
seja, não faltam opções de lazer.

Os primeiros participantes começaram a chegar na tarde de
sexta-feira. A grande maioria a bordo de seus automóveis
antigos, que foram sendo caprichosamente organizados na
rua principal, bem na entrada do Hotel. A exposição foi
aberta ao público e recebeu um grande número de
visitantes, entre moradores locais e turistas. Raposo é
indicada para toda a família. Além da infraestrutura já citada,
o visitante tem à sua disposição um comércio voltado
principalmente para a venda de pijamas, camisolas e demais
peças íntimas, com preços realmente inacreditáveis. As
mulheres fazem a festa!

Um espaço especial à beira do lago foi destinado
exclusivamente para os Jeeps e demais veículos fora-de-
estrada, que dispuseram de uma pista “indoor” do jeitinho
que os “jipeiros” gostam: com bastante lama e obstáculos a
serem vencidos. Além dos antigos e valentes 4X4 da Willys,
participação de Suzukis, Mitsubishs, Trollers e Toyotas.

Tudo brilhando na chegada...

Mas jipeiro que se preze gosta

mesmo é de lama, muuuita lama!

Causou sensação e o disparar frenético das câmeras digitais a chegada de uma carreta cegonha no finalzinho
da tarde, vinda de Cachoeiro do Itapemirim-ES. A começar pelo próprio cavalo-mecânico: um Mercedes-Benz
LP 331 cabine-leito de 1958, que teve sua mecânica totalmente modernizada e recebeu diversos itens de
conforto, como direção hidráulica, ar condicionado e bancos de couro. Na plataforma, um conjunto bem
eclético: Fusca Série Ouro 1996 com somente 110 quilômetros rodados; Fusca Alemão Cabriolet 1979;
caminhões Mercedes Benz Unimog 404 militar 1961 (serviu ao Exército da Suíça) e Unimog 1550 1991; e
dentro da caçamba deste último ainda um Fiat 147 C 1986, o último modelo da linha. Toda essa “frota”

R$26.000,00

Opel Olympia, 1968
Raro, perfeito estado e placa do

ano. R$22.000,00

DKW Vemaguet, 1965
Da versão popular "Pracinha", para

término de restauração. Preço
R$9.000,00

Gol GTS 1.8, 1994
Inteiramente original de fábrica.

Perfeito estado

Opala, 1978
Seis “canecos” 4100, com ar

condicionado e direção
hidráulica.R$ 20.000,00

Encontre-nos no Facebook

Portal Maxicar de
Veículos Antigos

3.995 pessoas curtiram Portal Maxicar de

Veículos Antigos.

Plug-in social do Facebook

Curtir
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pertencente ao colecionador Joaquim Carlette. A plataforma, que possui um sistema hidráulico, foi
especialmente fabricada a pedido dele para transportar de forma organizada os veículos de sua coleção.

Um conjunto precioso, diretamente de Cachoeiro do Itapemitim, ES

O coquetel-baile de boas vindas aconteceu na noite de sexta-feira, com música ao vivo. Alguns participantes
foram vestidos com trajes dos anos 1960 e 70, incluindo os vestidos de bolinhas, casacos de couro ou as
vastas cabeleiras, estilo black-power. O pessoal dançou ao som de sucessos do passado e também atuais.

O presidente do Rio Minas Clube de Veículos Antigos, Ricardo Deslandes e sua esposa Ana,

no baile que recebeu convidados vestidos com trajes dos anos 1960 e 70

Na manhã de sábado a exposição de automóveis e de veículos 4X4 recebeu um enorme reforço, com a
chegada da maioria dos participantes, já que muitos não tiveram condições de estar ali no dia anterior. Foram
cerca de 200 veículos inscritos, num total de mais de 500 participantes, se somarmos os antigomobilistas e
seus familiares. 
Compareceram representantes dos seguintes clubes: AGMH (Rio de Janeiro); Amigos do MP Lafer (Rio de
Janeiro); Antigomobilistas de Leopoldina-MG; Associação de Carros Antigos de Nova Friburgo-RJ; Clube de
Antiguidades Automotivas de Volta Redonda-RJ; Nictheroy Clube de Veículos Antigos (Niterói-RJ); Opala
Clube do Rio de Janeiro; Puma Clube Rio de Janeiro; Veteran Car Club do Rio de Janeiro; Volks Clube do Rio
de Janeiro; Volks Clube Teresópolis-RJ; Associação de Veículos Antigos de Ubá-MG, além dos associados do
próprio Rio Minas Clube de Veículos Antigos, através de seus núcleos de Macaé, Campos dos Goytacazes,
Rio das Ostras, Itaperuna e Muriaé.

Emocionante a cerimônia da Benção da Chaves, celebrada pelo pároco de Raposo, Padre Rodrigo Henrique
Mello. O evento contou ainda com a presença do Prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques Rodrigues — o
“Alfredão”.
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Acima, a emoção da benção das

chaves, celebrada pelo Padre

Rodrigo

Ao lado, a palestra com os

segredos do platinado e do

carburador e o bingo à beira da

piscina para elas

A tarde, depois do “café com brôa” programação específica para homens e mulheres: para eles uma palestra
oferecida pela Universidade Redentor e ministrada pelo competente engenheiro mecânico André Luiz Vicente
de Carvalho. O tema foi de grande valia para o antigomobilista que curte colocar “a mão na graxa”: regulagem
de ponto de automóveis com platinado e funcionamento e regulagem do carburador. 
Para elas, um bingo à beira da piscina, com demonstração de produtos de beleza.
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A partir da esquerda, em sentido horário: Chevrolet Cameo 1957, Aero Willys 1963, Dodge Le Baron 1979 e MP Lafer 1978

É bem verdade que neste evento os automóveis antigos tiveram o papel de coadjuvantes. Serviram de
desculpa para que todos estivessem ali, num clima de amizade, descontração, camaradagem, convívio familiar
e com os amigos. Quem chegava com sua “raridade”, estacionava, fazia a doação de cinco quilos de
alimentos, fazia sua inscrição e ia se divertir. Não houve uma cerimônia de premiação.

O clássico Dodge Charger 1975 com dois "novos clássicos" ao fundo: Parati e Santana
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Mas quem gosta de automóveis teve muito o que admirar. Entre os Opalas, um Comodoro 1979 com teto “Las
Vegas”, com apenas 30 mil quilômetros rodados; um Opala Especial 1970 vermelho, por dentro e por fora; e
um Comodoro 1988, do último ano da versão Coupê. O Dodge Charger nacional 1975 amarelo, fez disparar o
coração de quem gosta de Mopars. Assim como o trio de Mavericks mexeu com os admiradores dos motores
V8. Da linha Volkswagen refrigerada ar, além dos Fuscas, SP2, Variant, "Zé do Caixão", Karmann Ghia e TL.
Sem contar com os “primos” MP Lafer e Puma.

Fiats Coupê, Uno Turbo e Golf GTi, outros "novos clássicos"

Forte presença dos chamados “novos clássicos” nacionais: Uno Turbo 1995, Gol GT 1988 e Kadett GSI
Conversível 1992... e importados: Fiat Coupê 1996, Honda Accord 1998 e Golf GTi 1995.

Ainda bem que há bastante espaço no Hotel Fazenda Raposo! Senão, como estacionar os dois Cadillacs
Fleetwood Limousine de Reinaldo Azevedo? O branco, fabricado em 1987, mede 7,90 m. Já o preto, de 1985
é um pouco menorzinho, medindo “só” 7,60 m. Reinaldo os aluga para eventos e disse que o branco tem mais
procura, por causa das noivas.

Não! Não se trata de uma comitiva oficial. São as Limousines de Reinaldo Azevedo chegando ao evento

Outros importados em destaque: Pick-up Chevrolet Cameo 3124 1957, modelo raro até nos Estados Unidos;
Chevrolet Fleetline 1951, modelo também conhecido no Brasil como “Sedanet”; Ford Modelo A Roadster 1929,
um charme!; Chevrolet Touring 1928, o carro mais antigo do evento e Chevrolet Master 1938, estilo “rat rod”,
com adesivo da “Máfia da Ferrugem”, de Belo Horizonte.

A festa junina foi o ponto alto do evento, com muitos participantes vestidos de caipira e uma quadrilha com muitos participantes
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Jadir de Oliveira e Gissa Bifano

Mas o ponto alto do III Passeio de Veículos Antigos e Jipes a Raposo estava reservado para a noite de
sábado, com a realização da Festa Junina, que por si só já valeria o passeio. O “arraia” teve início às sete e
meia, com tudo que essa festa típica tem direito: fogueira, barracas de quitutes, doces e bebidas típicas e
pescaria. Muitos participantes foram vestidos à caráter, já aguardando ansiosos o momento da dança da
quadrilha, que teve um número de participantes acima do esperado. E foi realmente divertidíssimo!

O término do evento aconteceu domingo, com um
almoço de despedida. De parabéns o Rio Minas Clube
de Veículos Antigos, através de seu presidente Ricardo
Deslandes e de seus diretores de Núcleo Jadir de
Oliveira (Itaperuna-RJ) e Gissa Bifano (Muriaé-MG).
Nota-se pelos mínimos detalhes, (como o traveseiro
alusivo à festa colocado em cada uma das suites) que
foi grande o cuidado em organizar o evento e o carinho
em receber os participantes, que se sentiram à vontade
e tiveram um final de semana que foi “um luxo”, no
melhor sentido da expressão.

Texto: Fernando Barenco 

Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos Baile

Benção, Palestra e Bingo Jipes Festa Junina
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Guilherme Ribeiro 0

RelatarResponder

Priscilla 0

RelatarResponder

Alexandre Cesar 0

RelatarResponder

welco +1

RelatarResponder

Edivar +1

RelatarResponder

Claudio Boechat 0

Raposo

 

 

Comentários (24)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 92 semanas atrás

Belo evento. Muito bom!

· 92 semanas atrás

Encontro M-A-R-A-V-I-L-H-O-S-O!!!!! 
Tudo perfeito: recepção, exposição, baile, festa junina! Só tenho elogios a fazer! 
Parabéns!! Cada ano que passa, esse passeio fica melhor! 
E que venha LOGO o próximo! 
Parabéns aos organizadores mais uma vez! 
Abraços!

· 92 semanas atrás

Este evento é uma homenagem aos antigomobilistas e voltado para o lazer de seus familiares. Um
fim se semana com gosto de quero mais. Parabens, Ricardo, Jadir e Gissa. 

RAPOSO 2013 É UM LUXO 

ALEXANDRE - AMIGOS DO MP LAFER

· 92 semanas atrás

Jadir, Ricardo, Gissa, Fábio e toda a galera que fez acontecer esse Encontro, 

Parabéns! Esta festa memorável foi um sucesso absoluto! Como disse a Priscilla aí em cima, que
venha logo o próximo. A lamentar apenas a ausência do amigos que por qualquer motivo não
estiveram lá conosco: perderam um fim de semana espetacular. 

Fátima e Fernando: é muito bom ter vocês por perto!!! 

Abraços a todos 

Welco

· 92 semanas atrás

Jadir, Regina, Gissa, Fábio, Casal Deslandes e a todos os Amigos dos Nucleos Itaperuna e Muriaé,
muito obrigado pelo belo fim de semana. Que venha o IV Passeio em 2014. Agradecimentos
especiais ao casal Fátima e Fernando Barenco, que mais uma vez registrou todos os momentos
de mais este evento do nosso Rio Minas. Para quem não foi, fica a dica: IV Passeio à Raposo
2014. 

sds

· 92 semanas atrás

Gissa , Fabio, Ricardo, Jadir e toda turma do clube e colaboradores, Parabéns! Obrigado pela
recepção, atenção e carinho são estas pequenas coisas que marcam também um encontro.
Queria ter ficado mais, mas outros compromissos não pemitiram.O encontro foi muito legal.
Parabéns a Fatima e ao Fernando pela cobertura, SHOW!!! Abços. 
Claudio Boechat

22 pessoas curtiram isso.Curtir Compartilhar
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Edson Lupatini 0

RelatarResponder

Joaquim A. Carlette 0
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Alexandre Thomaz 0

RelatarResponder

Gissa Bifano e Fábio 0

RelatarResponder

Reinaldo 0

RelatarResponder

Guilherme 0

RelatarResponder

José Márcio Erman 0

· 92 semanas atrás

Foi um passeio maravilhoso, envolvendo amigos de longa data e recentes, celebrando a paixão
pelo automovel antigo. 
Gissa, Fabio, Ricardo, Jadir, enfim, toda equipe do Rio Minas nossas congratulações pela
receptividade e calor humano, parabens pelo evento. 
Fernando e Fatima, show de cobertura. 
Grande abraço 
Edson Lupatini 
Antigomobilistas de Leopoldina-MG

· 92 semanas atrás

Caros amigos Fernando Barenco & Fátima Barenco 

Não tenho palavras para agradecer toda atenção e carinho que recebemos de vocês.
Agradecemos também as palavras à nós dirigidas é muita bondade e humildade de vocês. As
fotos ficaram magnificas, como também toda a cobertura que vocês proporcionaram a um evento
tão importante e tão bem organizado como este são pessoas como vocês que incentivam a
todos nós para proceguirmos valorizando a história dos nossos automóveis antigos. 
Em breve estaremos juntos! 

Um grande abraço, 

Joaquim A. Carlette & Regina

· 92 semanas atrás

Aos amigos Jadir, Fabio, Gissa, pessoal do Rio Minas e em especial ao Ricardo, parabéns pelo
evento que pelas fotos da bela cobertura do casal Maxicar foi fantástico, peço desculpa pela
minha ausência mas o compromisso escolar da minha filha impediu que eu participasse desse
evento e da bela caravana de união dos clubes em direção a Raposo. 
Já coloquei em minha agenda de 2014 que pode chover canivete mas eu estarei presente.
Parabéns a todos os envolvidos. 

Alexandre Thomaz 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos

· 92 semanas atrás

Quanta honra ver essas belíssimas fotos, e ler tantas palavras bonitas vindas de vcs. Melhor
ainda foi poder abraçá-los neste final de semana. Queríamos muito que aqueles dias se
prolongassem, pois agora o que nos resta é a saudade.. Saudade de cada minutinho ali,
recenbendo-os, apreciando aquelas beldades, brincando, deixando aquele clima nos contagiar.
Foi maravilhoso. Não conseguimos descrever a emoção e a satisfação em que estamos sentindo.
O que nos resta é agradecer, agradecer e muito, por tudo que nos proporcionaram. 
Deixamos um abraço forte e beijo no coração de cada um em especial. E junho de 2014
estaremos juntos novamente em Raposo. 

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

· 92 semanas atrás

Belíssimo evento,parabéns ao Ricardo ,Ana,Jadir,Regina,Gissa e Fabio pela organizção. 
Parabéns tambem a Fátima e Fernando Barenco pela reportagem jornalística...Sensacional!! 
um abraço a todos. 
Reinaldo 
Rio Minas(núcleo Itaperuna)

· 92 semanas atrás

Claudio, Jadir, e Gissa parabéns pelo maravilhoso evento de confraternização de antigomobilistas
principalmente pelo carinho e recepção a todos. Fernando e Fátima excelente cobertura. 

Abraços 

Guilherme 
AGMH / Rio Minas

· 92 semanas atrás

Aos amigos Ricardo, Ana, Jadir, Regina, Gissa e Fábio os meus parabéns pela excelente
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Julieth Zanelato 0
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HENRIQUE MORAES 0

organização do III passeio de veículos antigos à Raposo e o meu agradecimento por vocês terem
nos proporcionados um final de semana maravilhoso. Tudo estava muito bonito e de muito bom
gosto! Confesso que voltei para Macaé com o gostinho de quero mais e já pensando no IV
passeio de veículos antigos à Raposo. E para manter o alto nível do III passeio à Raposo, a
presença da Fátima e do Fernando (Maxicar) não poderia faltar. Parabéns ao casal pela
excelente cobertura do III passeio à Raposo, as fotos e os textos estão de ótima qualidade. O
carisma e a amizade de vocês valorizam os nossos eventos. Para os amigos antigomobilistas que
não puderam nos dar a honra da presença, ano que vem tem mais, se Deus quiser. Nos
encontraremos em 2014, Raposo aí vou eu... 

À todos, minhas saudações antigomobilistas! 

José Márcio Erman Pacheco 
Rio Minas Clube de Veículos Antigos (Núcleo de Macaé).

· 92 semanas atrás

Pode parecer um pouco repetitivo, mas o III Passeio de Veículos Antigos e Jipes à Raposo-RJ foi
mais uma vez, SENSACIONAL, típico daquele evento que marca em nossas memórias
"antigomobilísticas". Sabe aquele evento que dá tudo certo? Que não temos nada a reclamar?
Pois é, foi esse Passeio à Raposo-RJ. 
Parabéns ao Rio Minas Clube de Veículos Antigos muito bem representado pelos nossos Sócios
Diretores Ricardo Deslandes (Diretor - Presidente) e sua esposa Ana Deslandes, Jadir Oliveira
(Diretor - Núcleo de Itaperuna-RJ) e sua esposa Regina Oliveira e Gissa Bifano (Diretora - Núcleo
de Muriaé-MG) e seu esposo Fábio Bifano. Parabéns ao casal Fernando Barenco e Fátima Barenco
pela belíssima cobertura jornalística e é claro pela simpátia (marca registrada do casal). Muito
bom mesmo,reportagens e textos ricos em detalhes. Parabéns aos Jipeiros pelos momentos de
descontração proporcionados. Parabéns ao Hotel Fazenda Raposo muito bem representado pelo
Sr. Hélio (proprietário) e sua filha Hélida, pelo grande apoio dado ao III Passeio de Veículos
Antigos e Jipes à Raposo-RJ. Segurança, conforto, comodidade, comida deliciosa, sobremesas,
festas, etc... tudo estava ótimo. Um grande abraço a todos e até o IV Passeio de veículos
Antigos e Jipes à Raposo-RJ. 
David Erman - Rio Minas Clube de Veículos Antigos - Núcleo Macaé-RJ.

· 92 semanas atrás

Caros Fernando e Fátima 
Receber os amigos antigomobilistas e seus familiares para essa nossa confraternização, que é a
tônica do nosso Passeio á Raposo, é uma grande alegria para nós. Por isso, agradecemos a
belíssima cobertura que mais uma vez vocês nos brindaram!!!! 
Ponto marcante para nós neste evento foi que além dos companheiros de vários clubes, tivemos
a presença de representantes de todos nossos núcleos, que demonstraram com muita alegria,
presteza e participação, consolidando a grande família Rio Minas. 
Nossos agradecimentos aos que aqui estiveram nos prestigiando e aguardamos todos novamente
em 2014, se Deus quiser. 
Ricardo N. Deslandes 
Presidente do Rio Minas Clube de Veículos Antigos

· 92 semanas atrás

Infelizmente não deu para ir, mas ano que vem, se Deus quiser estarei. 
Parabéns a todos, realmente pelas fotos deve ter sido um luxo!!! 

Roberto Frazão 
Sócio Nictheroy Clube de Veículos Antigos

· 92 semanas atrás

Encontro maravilhoso, estão todos de parabéns !! ano que vem voltarei com maior prazer !!

· 92 semanas atrás

Maravilhoso, simplesmente espetacular! 
Vi neste encontro tudo àquilo que sempre preguei nos meus comentários: o "brilho nos olhos" das
pessoas envolvidas. Literalmente vi a emoção das pessoas que fizeram o evento acontecer. Luxo
foi o tratamento que recebemos. Um evento que vem em nossas casas nos convidar. Um evento
que coloca mensagens de carinho debaixo das portas dos quartos e nas mesas de refeições. Um
evento em que todos são tratados com respeito. Um evento onde um padre abençoa pessoas e
chaves. Um evento em que a família participa de tudo. Onde ficamos "cansados" de ouvir, pela
locução, pedidos de respeito com as pessoas e suas relíquias. Uma confraternização que vi em
poucos. 
Parabenizo também o hotel, pois soube nos acolher da forma justa, simpática e competente. Não
vi em nenhum momento a vontade de explorar o hóspede. Comida farta, garçons educados,
recepção competente, ambiente limpo e tranquilo, enfim, uma parceria digna do evento. 
Ao Fernando e Fátima posso dizer que além desta matéria maravilhosa, sentimos que fazem parte
de nossas famílias. 
Fico feliz, pois estes encontros estão se tornando uma realidade, além de exemplo. 
Por fim, devo dizer ao Jadir, Ricardo e demais organizadores que vocês são um verdadeiro Luxo,
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feitos de simplicidade, camaradagem, competência e carinho. FOI UMA VERDADEIRA AULA DE
FAZER EVENTO. Tomem cuidados com 2014, pois o espaço poderá ficar pequeno! 
Forte abraço, 
Henrique Moraes e Waldir (TERESÓPOLIS)

· 92 semanas atrás

pessoal já disseram tudo e um pouco mais do que eu tinha a dizer, só tenho uma coisa a dizer: 
QUEM NAO PODE IR REALMENTE PERDEU UM FINAL DE SEMANA DAQUELE QUE FICA SEMPRE
MARCADO EM NOSSAS LEMBRANÇAS. 

Acho que não preciso dizer mais nada a não ser agradecer a todos organizadores, colaboradores
e participantes. 

Jadir, FOI UM LUXO, É A PURA REALIDADE.............................FEEEEEEEEECHOU! 

FERNANDO RAMALHO 

RIO MINAS - NÚCLEO MACAÉ

· 92 semanas atrás

Amei participar desse evento fantástico que realmente foi LUXO! A organização do evento está
de parabéns! Todas as pessoas que fizeram parte do evento também. O clima era só de alegria!
Lindo, agradável, familiar, fabuloso, um luxo só! Espero que esse ano passe rápido para chegar o
próximo passeio rapidinho. 
Agradeço ao amigo Jadir pela oportunidade de participar de um evento lindo como esse, foi muito
emocionante e gratificante, sem contar as pessoas maravilhosas que conheci!

· 92 semanas atrás

Repetindo tudo o que já disseram aqui, rsrs... Quero dar o meu grande PARABÉNS a todos os
envolvidos neste magnífico evento, principalmente ao sempre animado e ligado no 220 volts,
Jadir, e sua companheira Gissa, diretores de núcleo de Itaperuna e Muriaé respectivamente. Com
certeza, este terceiro evento bateu todos os recordes de público e de belos veículos expostos,
os quais eu nem consegui contar. A cada ano, percebemos que o sucesso vem tomando conta
de vez deste pequeno distrito chamado Águas de Raposo, e tudo isso é graças ao empenho de
todos, tanto os que conseguem organizar um evento maravilhoso como este, quanto dos que nos
prestigiam com suas presenças, viajando dezenas e centenas de quilômetros para passar um fim
de semana com momentos tão gostosos conosco. 

Aliás, quero deixar aqui registrado que o evento deste ano foi especial para mim, pois consegui
participar com meu Fusca 1964, que após os reparos no motor, encarou bravamente toda a
viagem junto de seus outros amigos antigos, sem dar um trabalho sequer, e repousou
tranquilamente no evento. 

Já estamos com saudades de toda esta animação, e torcendo para que o próximo chegue logo! 

Um abraço à todos, 

Thiago de Araújo 
Diretor Núcleo Rio das Ostras - RJ

· 92 semanas atrás

Vou tentar resumir...., FOI UM LUUUUUUXOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!! 
Basílio / Leopoldina-MG

· 92 semanas atrás

So tenho a agradecer a todos e em especial ao RICARDO e ANINHA, JADIR e REGINA,GISSA e
FABIO por ter esse evento maravilhoso cheio de pessoas mais maravilhosas ainda aqui em
Raposo, quero tambem agradecer com muito carinho a FATIMA e FERNANDO pela maravilhosa
cobertura do evento. Parabens pelo sucesso. Aguardamos voces em 2014. Helida Martins -
HOTEL FAZENDA RAPOSO. Abracos a todos...

· 87 semanas atrás

ótimo evento, pena essa edição deixar de citar a presença do grupo opaleiro de Italva
"Executivos da Pista", já que estávamos lá...
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