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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização: 17/09/2013 

1º Encontro de Autos Antigos de Santana dos Montes, MG

Na bucólica paisagem do interior

Evento foi organizado pelo Clube de Autos Antigos Rota Real

A bela praça é cercada por construções coloniais

Com apenas 4 mil habitantes, a pequena e encantadora Santana dos Montes, no interior de Minas Gerais,
recebeu pela primeira vez uma exposição de automóveis antigos. O evento aconteceu no dia 15 de setembro,
na praça principal, cercada de um belo casario dos tempos do Brasil colônia.

O evento foi organizado pelo CAAR — Clube de Autos Antigos Rota Real, responsável pelo encontro anual de
Conselheiro Lafaiete e que agrega outras cidades da região. Santana dos Montes fica a 130 quilômetros de
Belo Horizonte, entre Carandaí e Lafaiete.

Participaram do encontro mais de uma centena de veículos, vindos de diversas cidades da região e também
de Barbacena, Juiz de Fora e da Capital. Mas um dos mais antigos veículos do evento é da cidade mesmo: o
caminhão guincho Chevrolet Tigre fabricado em 1937 pertence a recém restaurada Fazenda Paciência, que
em breve se transformará em pousada, como aconteceu com outras antigas propriedades do município.

Entre os automóveis, podemos detacar: Chevrolet Caprice 1980 Chevrolet Fleetmaster Sedan 1948, Pick-up
Ford F3, Austin A40, Ford LTD 1979, Opala Comodoro 1979, Kombi de Luxo, DKW Vemaguete 1967, Willys
Rural, Passat 1975 e Chevrolet Amazona.

Texto: Fernando Barenco 
Fotos: Organização do evento
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Gol GT 1.8 , 1986 
Preserva todos os detalhes

originais dessa versão esportiva
R$14.500,00

Porsche 911 (993)
Réplica do renomado esportivo,

fabricada pela CBP. RS60.000,00

Alfa Romeo 2300, 1985
Completo e impecável!.

R$26.000,00

Lincoln Continental Mark IV,

 

 

169 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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· 79 semanas atrás

O Clube de Autos Antigos Rota Real, CAARR, agradece a todos os participantes do 1º Encontro de
Autos Antigos de Santana dos Montes. A beleza da cidade e a simpatia de seus moradores encataram
a todos que ali estiveram. Agradecemos a Prefeitura Municipal de Santana dos Montes pelo apoio, aos
expositores que abrilhantaram o evento com suas raridades e ao Portal Maxicar pela matéria. 
Nosso muitíssimo obrigado, 
Caio Pereira, 
Presidente do CAARR

· 79 semanas atrás

Parabéns a vcs que organizaram, e participaram deste evento, neste eu nao pude participar, mas no
proximo estarei presente.

· 79 semanas atrás

Parabéns pelo evento! Eu nao pude estar presente, mas fico feliz de que nossa terra querida, tenha
sido escolhida como palco para um evento tão brilhante!!! Espero que nos proximos eventos, que
espero que aconteçam, eu esteja la para ver essas raridades belissimas...

Postar um novo comentário

Assinar Nada

 

Número de acessos a esta matéria: 1415

1976
Com somente 47 mil milhas.

Original de fábrica

Karmann Ghia, 1967
Quem nunca sonhou com um
desses na garagem?. Preço

R$55.000,00

Gol GTS 1.8, 1994
Inteiramente original de fábrica.

Perfeito estado

Puma DKW, 1967
A ‘fera’ que deu origem a uma

saga brasileira

Encontre-nos no Facebook

Portal Maxicar de
Veículos Antigos

4.010 pessoas curtiram Portal Maxicar de

Veículos Antigos.
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