Motorclássico - Salão Internacional de Automóveis e Motociclos Clássicos

MERCEDES-BENZ BLINDADO DE SALAZAR
EXPOSTO PELA PRIMEIRA VEZ EM LISBOA

Automóvel histórico, de 1938, integra a coleção do Museu do Caramulo e
será pela primeira vez exposto em Lisboa.
Lisboa, 18 de Março de 2015 – Um Mercedes-Benz blindado, de 1938, que pertenceu a
António de Oliveira Salazar será uma das grandes atracções do Motorclássico – Salão
Internacional de Automóveis e Motociclos Clássicos (10 a 12 de Abril, na FIL). Este automóvel
histórico, que faz parte da coleção do Museu do Caramulo desde a sua fundação, em 1956,
estará pela primeira vez exposto em Lisboa.
Pelas suas colossais dimensões – pesa mais de quatro toneladas – e pelo seu valor – avaliado em
mais de um milhão de Euros – o Mercedes-Benz de Salazar nunca saiu do Museu do Caramulo
desde 1956, ano em que integrou a colecção permanente. Esta será uma oportunidade única
para ver ao vivo um pedaço de história.
Do mito à história
Encomendado para António de Oliveira Salazar – durante muitos anos difundiu-se o mito, errado,
de que fora um presente de Hitler – o Mercedes-Benz 770 blindado integra o espólio do Museu
do Caramulo desde 1956, sendo uma das jóias da sua colecção automóvel. Este automóvel é
ainda considerado como o modelo 770 mais bem preservado do mundo, devido à sua baixíssima
quilometragem, mantendo mesmo os pneus de origem.
Para mais informação e história sobre o Mercedes-Benz 770 Grosser (1938), clique em:
http://museu-caramulo.net/pt/content/2-coleces/17-automveis/87-mercedesbenz-grosser
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O Salão Motorclássico é o maior evento português relacionado com veículos clássicos e antigos.
Em 2014, recebeu mais de 40 mil visitantes.
O Salão Motorclássico é organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com a FIL – Feira
Internacional de Lisboa.
Para obter mais informações sobre o Salão Motorclássico aceda ao site oficial do evento em
www.motorclassico.com.

Imagens em alta resolução para Download:
http://www.motorclassico.com/#!imprensa/c1z4n
Para mais informações contactar:
Madalena Galamba | Tel. 918 218 130 | madalena.galamba@motorclassico.com
Salão Motorclássico | Tel. 232 861 270 | info@motorclassico.com
_________________________________________________________________________________________________
Sobre o Museu do Caramulo
Com mais de 60 anos de existência e visitado por mais de um milhão e meio de pessoas, o
Museu do Caramulo alberga no seu espólio uma colecção de arte, uma colecção de automóveis,
motos e bicicletas e uma colecção de brinquedos antigos. O Museu do Caramulo produz ainda, de
forma regular, exposições temáticas e temporárias, e organiza vários eventos como o Salão
Motorclássico, o Caramulo Motorfestival, o Espírito do Caramulo, a Noite dos Museus ou o Rider.
Mais informação em www.museu-caramulo.net.
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