
   
 

1ª Carreata da Independência reúne carros antigos nesta segunda (7) às 

10h 

 

Mais de 50 carros antigos farão um desfile em comemoração ao Feriado da 

Independência nesta segunda-feira (7/9), a partir das 10h. A concentração de 

automóveis inscritos no evento – que adotou medidas de controle de aglomerações – 

começa a partir das 10h na Rua Itápolis, 873, no bairro do Pacaembu, ao lado do 

estádio.  

A saída dos autos antigos será às 11h, da Rua Itápolis, onde os príncipes da família real 

brasileira Dom Luiz de Orleans e Bragança e Dom Bertrand de Orleans e Bragança 

serão saudados pelos antigomobilistas com três vivas pelo aniversário da 

Independência do Brasil. 

Sob a orientação de trânsito da CET, o cortejo de carros seguirá em direção ao Museu 

do Ipiranga. Em seguida, o desfile circulará pela avenida Dom Pedro I, passando ainda 

pela Rua dos Patriotas e outras vias ao redor do Monumento e do Museu do Ipiranga. 

O encerramento será neste local por volta das 13h.  

O evento faz parte do projeto “A Jornada dos Príncipes”, comemorativo do Bicentenário 

da Independência do Brasil e idealizado por Malcolm Forest, criador da primeira revista 

latino-americana de carros antigos.  

O evento tem apoio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e do Clube dos 21 

Irmãos Amigos de São Paulo. A 1ª Carreata da Independência é um evento cívico e 

apolítico. Não será permitida nenhuma manifestação político-partidária. Lei 

eleitoral. Será evitada toda forma de aglomeração. 

 

Serviço 

Data: 7 de setembro de 2020 

Local de início da carreata: Rua Itápolis, 873 

Horário: concentração a partir 10h; início do desfile às 11h 

Ponto final de chegada da carreata: Museu do Ipiranga (previsto para às 13h) 

Mais informações: www.ajornadadosprincipes.com.br  

 

Informações para a imprensa:  

Malcolm Forest 

(11) 99984-5016 

malcolmforest@gmail.com 
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A. I. R. Dom Bertrand de Orleans e Bragança no auto Mercedes-Benz modelo 300, 

“Adenauer” de 1955. 

 



   
 

 

A. I. R. Dom Bertrand de Orleans e Bragança no auto Mercedes-Benz modelo 300, 

“Adenauer” de 1955. 


