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• COBERTURA

XIII Encontro Anual do Clube Carioca de Autos Antigos

Sol e alto astral: a
receita carioca do
sucesso

Um belo domingo de sol emoldurou a
atmosfera de alegria e alto astral do XIII
Encontro Anual do Clube Carioca de Autos
Antigos, que aconteceu neste dia 25 de
novembro, no estacionamento do
Hipermercado Extra, na Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro.

O espaço reservado pelo Clube Carioca foi
pequeno para abrigar a grande quantidade
de automóveis antigos presentes. Segundo
a organização, foram cerca de 300!

O “xodó” do evento foi um impecável Willys Interlagos Conversível,
completamente original e em perfeito estado de conservação. Mas
quem gosta dos famosos “muscle e ponny cars” americanos dos
anos 60 e 70 não teve do que reclamar. Muitos Mustangs de várias
fases; alguns Camaros, entre eles dois SS, um fabricado em 1967 e
outro em1968; um Pontiac Firebird de 1970; um Dodge Dart
americano de 1975, com placas pretas; e a maior sensação de todas:
uma pick-up Chevrolet El Camino do final dos anos 60, que tirou
suspiros dos visitantes.

Os clássicos brasileiros de diversas épocas eram maioria e também
fizeram sucesso entre o público presente, estimado em 2 mil
pessoas. Opalas, Mavericks, Pumas e outros fora-de-série, Karmann-
Ghias, além de Fuscas, contavam com muitos representantes. Por
falar em Fusca, despertou curiosidade um 1963 que trouxe uma

carretinha “que era a sua cara”.

Como no ano passado, a animação da festa ficou
por conta da banda “Dano Moral”, que fez os fãs
de automóveis antigos dançarem ao som de
inesquecíveis hits brasileiros e estrangeiros,
principalmente das décadas de 60 e 70. Se você
não esteve presente, assista ao lado a “canja”
que produzimos especialmente para esta
reportagem!

O Clube Carioca de Autos Antigos aproveitou a
oportunidade para arrecadar alimentos não
perecíveis, que serão entregues a obras
assistênciais. O Portal Maxicar parabeniza a
diretoria do clube pelo sucesso alcançado e
agradece a simpatia e receptividade com que foi
recebido.
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