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ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS EM PAULO
AFONSO
dias 22 e 23 de fevereiro,18 clubes de automóveis antigos
ASCOM/PMPA

Colecionadores de carros antigos do Nordeste participam de Encontro em Paulo Afonso
Divulgação ASCOM PMPA

Encontro de Carros Antigos em Paulo
Afonso

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, membros de 18 clubes de
automóveis antigos dos estados de Alagoas, Bahia,
Pernambuco, Sergipe e Paraíba se reuniram em Paulo
Afonso no 2º Encontro de Carros Antigos.
O evento, que contou o com apoio da Prefeitura através
da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, superou o
público da primeira edição realizada em março de 2018.
Para João Medeiros, organizador, o apoio da Prefeitura e
a presença de representantes de várias cidades da
região, foram fundamentais para o sucesso do evento.

“Como nós esperávamos, muita gente prestigiou o nosso
evento e o número de participantes foi o dobro do ano
passado. O resultado foi excelente e eu agradeço ao
prefeito Luiz de Deus, ao secretário de Cultura e Esporte,
Jânio Soares e a todos os que nos ajudaram. Nós
estamos satisfeitos e agradecidos também aos amigos
que vieram de todas as regiões e ao público de Paulo
Afonso, pela presença”, diz João Medeiros.
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Além das raridades do automobilismo, o encontro teve Encontro de Carros Antigos em Paulo
exposições de motos, bicicletas, rádios, ferros de passar e Afonso
outros objetos, alguns fabricados até no século passado,
como uma bicicleta Monark de 1949. Na área externa do Centro de Cultura Lindinalva Cabral,
na Avenida Apolônio Sales, os frequentadores também puderam apreciar e comprar miniaturas
de carros e motos. Uma praça de alimentação para venda de lanches e bebidas diversas
também foi montada no local.
Shows
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Na sexta-feira (22), o cantor pauloafonsino Falcão do
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Forró e seus convidados abriram a programação musical,
e no sábado (23), Tony Presley, cover de Elvis Presley, se
apresentou pela segunda vez em Paulo Afonso. Antes do
show, Tony Presley falou sobre sua paixão pelas músicas
do rei do rock e da alegria por ter sido convidado para
cantar mais uma vez na cidade, que segundo ele, é uma
das mais bonitas do Brasil.

“Eu sou fã do Elvis Preley desde os meus nove anos de
Encontro de Carros Antigos em Paulo
idade e há quinze, faço esse tributo ao rei do rock, já
Afonso
cantei em várias cidades do Brasil e também nos Estados
Unidos. No ano passado fui convidado para participar do
Encontro de Carros Antigos de Paulo Afonso, fiquei deslumbrado pela cidade e este ano tive a
honra de voltar e estou muito feliz”, falou Tony Presley.
Irineu Nobre, membro do Clube de Automóveis Antigos de Petrolina, participou do evento pela
primeira vez. O pernambucano, que descreve a paixão por carros antigos como a realização de
sonhos de infância, se diz, a partir de agora, apaixonado também pela hospitalidade dos
pauloafonsinos e pela beleza da cidade.
“A paixão por carros antigos não tem explicação. É a realização de sonhos da nossa infância, a
admiração que a gente tinha pelos veículos da nossa época de juventude se torna um hobby e
isso se torna uma diversão, a oportunidade de viajar, conhecer pessoas, o que nos motiva a
participar dos eventos. Esta é a primeira vez que eu venho a Paulo Afonso, e estou encantado
com a beleza desta cidade e com a hospitalidade das pessoas daqui. Vocês estão de parabéns
e eu no próximo ano, com fé em Deus, estarei aqui mais uma vez”, declarou Irineu.
Ação Social
As inscrições para o evento foram gratuitas. Os participantes doaram apenas dois quilos de
alimentos não-perecíveis, que, segundo os organizadores, serão repassados à Assistência
Social Adventista (ASA). De acordo com João Medeiros, foram arrecadados mais de mil quilos
de alimentos, que serão distribuídos entre famílias carentes da cidade.
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