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em seu primeiro numero teve 0 cuidado de procc':t
rar informar, estimular e iniciar uma atividade que e comum a todos as clubes de
automoveis antigos.
Tivemos a satisfa~ao de receber criticas e ouvir
rios sabre a confec~ao,artigos. e ilustra~oes.

comenta-

Registramos tambern 0 alogia e estimul0 de urn dos cornpanhel
ros que nos encaminhau urn cartao muito gentii. (Obrigado Joao)

Temas recebido artigos dos mais diversos, porem estamos evi
tando promo~oes ou propaganda direta de pessoas, instala~oes, equipamentos,
jar
nais au revistas atuais que paderiam disvirtuar nossa finalidade.
Sabemos que gradativamente iremos reunir bom numero de par
ticipantes colaboradores.

cio podera encaminhar

Na area de classificados,
2 anuncios de IItroca-se",

'Io1t8lmos a explicar

2 anuncias

que cada
so
de "vende-se
au "camll

pra-se" para 0 caso de pe9as. Para tanto solicitamos sejam os anuncios encamin~~
dos 0.0 Diretor Responsavel palo informativo, devidamemte assinado. No caso de ven.
da de automoveis, 0 socia tera direito apenas a urn anuncio. 0 RADIAIJOR nao sa
responsabi1iza

dificamos
ma rotina.

0

palo estado ou pre90s daquilo

que fizE~r parte dos anuncios.

Para este bimestre escoll1emos a cor azul para 0 jornal e mo
tipo de impressao, pois e nossa ideia nao transformar 0 RADIADOR nu

A 0; retor; a

do

Veteran.

Car Club do Brasil-ell/be de

Automo-

veis Antigos do Rio de Janeiro conti
nua realizando SUdS reunioes na la.
Quinta-feira de cada mes com grande
sucesso e observamos que tern melhor!
do sensivelmente a frequencia des Oi
retores.
Queremos registrar que a
reuniao de fevereiro, realizada na re-'
sidencia do Presidente Julio
lopes
Christiano teve grande destaque.
Em
19. lugar fo; a propria recupera~ao
post operatoria do Presidente. Nesta
reuniao alem dos assuntos cia agenda
todos foram brindados com a proje~ao
slides levados pelo 19 Vice-Presidente Armando Dias Maria Filho e tam
bem com a hospitalidade e gentileza
da Sra. Lila Christiano, esposa

do

Presidente, que manteve toda reuniao
regada a Whiski, Cerveja,

refrigera~

tes e salgadinhos.
A reuniao de mar~o
realizou na Sede do Automovel

se
Club

comparecendo alem da Diretoria,
V!
rios socios proprietarios que partiel
param ativamente das discussoes.
Continua em pauta 0 pr.£
blema da Sede em Campo Grande. Hada
definido.

!l/.J!.¥;r.;,;.

Acusamos
to do no Gasogenio",

formativodo

0

recebimenBoletim
1!!.

de Automove15 e Antiguidades
Mecanicas-Par~n~. Ano I - NO 1 Janeiro
77
~;ritiba.

Clube

Agradecemos

a genti-

A Frequencia esta piora~
do, ou esta prosseguindo ientamente,
se arrastando como se fosse uma obri
ga~aa contratua1 au cartao de ponto
de uma empresa em que se procura
maiar nGmero de direitos do que dev~
res.
A frequencia aos encontros,
passeatas e reunioes e de grande i~
portancia para 0 crescimento do Cl~
be. Podemos considerar seriamente a
frequencia como urn barometro que de
monstra as maiores ou menores
pre~
soes dentro da or9aniza~ao. Os con
cursos de frequencia e autros ince~
tivos nao sao, em sit uma panaceia,
mas ajudam.

Sugerimos e fa;

comgran

de aceita~ao quet (conforme a cons
tante em ata de reuniao) no final do
ano fossem expedidos Certificados de
Frequencia a todos os socios
que
prestigiassemas reunioes passeata~
exposi~oes! ou atividades que pudes
sem projetar de alguma forma 0 Clube
au ampliar 0 circulo de amizades com
aqueles cuja inten9ao comum e pres€r
t

var carras antigas.

Para apurar

a

frequencia, lembramos que devera ser
levado em considera~ao 0 comparee; menta do socia com carro (2 pontos)
au apenas 0 comparecimento do socio
(1 ponto). Tal apura~ao sera real;z!
da no mes de Dezembro em reuniao de
Diretoria quando 0 somatorio de po~
tos dara aos 10 melhores frequentad£
res 0 Certificado em causa.
A frequencia des Oiretores a Reuniao de Diretoria e assunto
a parte nao sendo computado frequen
cia para Certificados.

••• V.s

FORD

em dia e 0 '35 e uma excelente esc£
lha para uma primeira restaura~ao. 0
carro e bastante basteo com poucas.
mudan~as.

FORD anuncia 0 mo·
tor V-8 e a produgao inicia-se.O fav~
rito de restauradores e not-ro'dders",
esta tornando-se rapidamente 0 mais
caro dos "Flatheads".
Os Tudor Phaetou, Coover
tible Sedan e Roadster pickup sao unl
1932 -

II

19~6 - Que podemos dizer?
FORD faz um grande sucesso estil1sti
co e a popularidade do 136 permanece
ate hoje. £ quase tao procurado quan
to 0 '32, e mesmo as versoes comer cials sao agradaveis visualmente. A
bundancia de informa~oes faz a res
taura~ao facil, e a escassez de par
tes e acessorios torna-o diflcil.

cos deste ana.

1933 estilistica

FORO antra na com
peticao
e continua melhorando 0 motor v-a. FORD 1933 sac ra
ramente vistas hoje em dia, possivel
mente porque 0 '33 sofreu mais mUda~
9as de produ~ao do que qualquer outro
model0, e isto torna-o dificil de res
taurar autenticamente. A extravagan
cia do ana era 0 VICTORIA, uma esp~
cie de Tudor sem mala.

1937 • A aerodinamica
en
emcena'e Ford coloca os farois

tra
no paralama.Um
interessante modelo
e lan~ado: 0 Club Coupe de quatro
lugares,precursor
dos coupes moder
nos. t o ultimo ana do Roadster.Mui
tos 131 ainda estao por aT a pre~os
razoaveis e sac bons investimentos
para 0 futuro.

FORD continua com
o objetivode economizar em custos de
produgao e passar esta economia para
os consumidores. Melhoramentos em es
tilo fazemcom·que todos esque~amo
'33. Uma evolw;ao realmente bonita.O
motor de 4 cilindrosedescontinuado,
ja>que 0 v-a obtevegrande sucesso. A
restaura~ao e cara e os model 0$ mais
populares pa.recem ser os PhaetOns
e
Coupes.
1934 -

1938 - Este ano marca

diferen<;a entre os modelos"Standard
e "De luxe", porque 0 Ford quer a~a!!!
barcar urn mercado maior. £ 0 ultimo
anodo Phaeton e todos as model as
abertos sac escassos. Partes
bara.
tas,. falando comparativamente,
fal
do 138 0 sonho do restaurador$ mas
poucos
gostam do estil0.
Foi
o ultimo ano para os freios ~
canicos e 0 motor com cabe<;ote
de 21 parafusos.
ll

1935 -

FORD encerra 0 ci
el0 estiHstico, o<Convertible Sedan
reaparece em nova forma e os revendedares Ford come~am a empurrar acesso
rios. Muitos Sedans ainda rodam hoje

a

<

(Proximo numero de 1939 a 1947)

Possuir

e

antigo
corda

urn ButoIDovel

algo de sensacional.Co~

I

ou nio?

a leitar,

Apos a abertura

claro

que sim. Quanta nos nae desfruta

cap5 e a verifica~io

mos ao dirigir

da Hbateria",

bobina,

tar

a

sas

com alegria

impecaveis

to orgulno
termos

rare)!

antiguidades?Qua~

sentimos

alga

pelo fato de

ja se torna

que

~ realmente

programa

urn

diferente,

pOI' exemplo,

pela

domingo

a

famIlia

ou

Lagoa

panhado

da

to a isto, ninguem
No
pre
zes,

a Borte

urn

riail,

um

nOI-

ro pode

.Qu~

duvidas.

tern

As

conosco.

na "bate

fio

qualquer

desligado,

falha

ficiente

para

mornentot

a prasen;a

e a calma

sao

e

••.

0

Neste
~,
d e esplrleo

tomovel

a rec!praca

indispe~

cinhas,

de dizer

entre

dicionBl:

"JOgB esse

uao

se pode

carro

assim,

movel

a

nao

todo

pelo

e

antigo.

em

au

decurso

Mas

verdadeira

e

Esperamos

:

urn auto
gue

v£

ce tenha engui9ado com um Aut£
movel Antigo, caso contrario
0
VW tinha razao: Joga fora esse

velha

urn ve-

deixar

entrar

nem todo carro velho

a ja tra-

as quais

no lixoil ••• 'Mesmo
terano

algumas

e,

cbs

antigos,es-

do tempo, um carro velho.

saveis. E claro, que antes de vo
ce sair do carro, 3 au 4 VW
ja
se ocuparam

para

antigo

es-

intimas

Conclusao:

su-

umallpane".

elementos

ja

de autos

prontos

0

se autolocomo

8

amigostl

lias

tarao

-

veterano:

sinda nao

antigo

disposto

problemas

ve-

contacto

que

ver,

caro

termino de 30 minutos

carro

tiver

nem· sem-

mau

o arranque

seu

esp~
0 car

afogaoo:

Meu
se no

teE:.

igni9ao. No ca

hem

tarde,acomamigos

etc.

tao

estar

fios

das

so de resposta negativa,
rar maia alguns minutos;

passear

entanto,

esta

novamente

do

Carro

Velho!

(Colabora~ao

levar

de Eduardo

Corte

Re~l

- a americano joga-o fora e compra urn novo;

em caso

de

pneu estourado

leva-o para vulcanizar;

- 0

ingles

- 0

alemaomergulha

- 0

russo faz do pneu 50 pares de saltos para sapatos;

- 0

escoces deixa de andar de automovel;

no estudo do livro

Ileoma deva agir

ll
;

lOUIS

CHEVROl~T,
UMA

EXPLiCAyAO

••••.

Acho q~e, urn colecionador de autos antigos,
souha com uma "PelSa Europia1a"•.••

sernpre

ha

Nao
duvida que, em fun~ao de fatores culturais,os
europeu5 tem maiar sefisibilidade, trazendo do ber90, 0 gosto apurado pela arte.
(vide as rodas de arame •••)
Seria oelaao citar exemplos de verdadeiras j5ias automobilisticas, produzidas na Europa.
Louis Chevrolet, nao era americano. Nasceu no

Natal

Sua primeira inven~ao, ainda jovem, £01 urnabomba de
suc~ao para harris de vinha. Desde cedo portanto, horn gosto mostrava.
Mais tarde, iniciou uma pequena industria de bici eletas, onde cricu urnnovo sistema de fabricac;ae de pneus.
Nesta epeca, final do seculo passado, foi para
Fran~a, onde teve despertado 0 interesse para a industria automobilistiea.
Em 1900, voltava a seu Pals, ja como representante
Vai para. os Estados Unidos em 1903 e,
consa.grado piloto de competi~oes.

ja

em 1905,

e

Em 1911, organiza a "Chevrolet Motor Compont" associ
ando-se

a William

Durant, que havia perdido

0

contrale da General Motors.

o

xs, que ocupava

0

"Durant", era na epoea, 0 produto da General Motofuturo lugar do "Chevrolet" popular e luxuoso.
Louis Chevrolet e William Durant, lanc;am 0 "Little!!,

que para muitos, £oi

0

primeiro Chevrolet fabricado.
Eata Ifmistura" deu origem ao carro popular maia re -

quintado, e com maior categoria, de que ate heje se ternnoticia.

Automovel

categoria.

POliCO

simples, de factI manutenqao,c:om

elegante,

frequente entre os mais populares, cedo estava fad ado

Ja

em 1915, produzido

recia varias op~oes, como ·tipos de carroceria,
dos, tipos de forra9ao,

0

lIChevyll of~

tipos de rodas, acabamentos

croma

etc.

Em 1913 lant;ava
admissao

em larga escala,

sucesso.

<10

e descarga.

no cabec,;ote,

0

l!Baby Grandll,
com o slogan

p:dmeiro

carro

com

ffEconomiae >Pot"encia" •

No ultimo sabado de 1928, afirma que seu automo
vel

so

uecessitava

de 3 £erramenta.s: um macaco,

urn

alic.ate grande e uma chave de

feucla:;;

o notavel motor de 6 dUndros,

dancio inido a era que ate hoje perdura.
Em 1934 revolucionava

listico,
carro,

criando a IIAc;ao de Joelho",

maciez

!i:

velocidade

novamente

e 0 motor de HElue-Farne

mundo automobi-

0 que, clava

,

ao

surpreeudentes.

Em 1937~ novo sucesso a com estrutura

0

ll

ualea, em chapa de a;;;;o
estampado,
Com Seu nome em milhoes

0

HUnisteel

Body", carro~

desenhacla por Fischer.
automoveis,

Louis Che-

1941, em sua casa, Lakewood Avenue 2595, Detroit.
Neste ano, talvez com seu espirito presente,

Chevrolet
chave de renda. urn alicate e urn macaco.

estava eerto. Apenas

e

preciso

ter uma

a

o

p~~m~~~o autamov~l
d~ moto~
explo~aa
que
'0
B~a~i£ ganhou. 6o~ um p~e~ente deSanto~
Vumont. 0 b~a~ilei~o
apaixonado po~ mecanic.a ~-6tava em Pa~i.6 Quando -6ungi~am 0-6 p~imei~o-6 ca.~
~0.6. InteJte.6.6ou-.6e ~medlatam~nte
pe!a novldade.
Nao e~a ~aeit,
em
1890, adqui~i~
um ca~~o; ~ ele quem con6e.6.6a em -6eu £iv~o IIMe.u-6Ea toe.-6". Teve que pe.~eoJt~eJl.valtia-6 u..6ina.6p~oeu~ando
() me.lhoft. Aeabott
e.m 1891, eompftando urn Pe.uge.ot. Foi um dO-6 pnime.i~o-6 6~e.gue.-6e..-6
da fjna!:!.
de..6abILiea 6fLanee-6a.
Santo-6 Oumont t..'touxee..-6-6e..
canILO pa..'taa B..'ta~it
Meno-6 pana anda..'te. .6irnpa~a e~tuda-~o.
Quem -6abe 0 que. apfLee.nde.u Santo-6 Vumon.t naqu£.
ie..motofL, naquete.. novo veleulo? 0 que..deve~a
a Aviacio a e.6-6e..pILL meilto motolL Pe..uge.o:t?Ha urn docu.mento na PILe6eitu~a de..Sao Paulo
110
qual He..nfLique.,iJtmao de..SantO-6 Vumont e.. 0 au.tomobotili-6ta pioneilLo da
capital bandelftante...
Nao eon6eguimo-6 apu~a~ -6e e-6.6e calt..'to a me..-6mo qu.e..0 "Pal da Av.{acaoH :tJtouxe, ou. -6e Hennique impon:tou autILe.
S e Santo -6 Vumo n:t, na-6 -6 Utt-6 expe~ie.nc.ia-6, nao
de4.t~uiu 0 Peugeot, 0 c.aftILOi 0 me~mo. No ana 4eguinte
ele vol~ania
a Pani-6 e nao levania ean~o algum em -6ua bagagem.
Ma4 de qualqueIL 60ILma c.ILe..dite-4ea HenILique ,
mOILado4 emSao
Paulo, a pione..'{~i-6modo c.a~fto band~iftan:te.
Hen~ique, i..'tmaode..AlbeILto, efta 0 pnimog~ni:to
da 6amllia. POft :ten nome ide.ntieo ao pai, algun4 auto~e~ 5azem conn~
4aO e eitam a pai de San:to4 Vumon:t como p0.64uido~ do p~imei~o
ca~fto paull-6tano. Ma4 e~a 0 6ilho, me4mo, ponque em 1901 a che~G aa fi~
mZlia ja havia 6atecido.
Ha urn documen:to onde 6ic.au 6iftmado 0 pionei ft.,{.-6mo
de Hen~ique
Santo.6 Vumont e.m cwtomove.t
exp.e..04a.ana cidade
de
SaD Paulo: t 0 ~eque~imento
que 6az, datado de 1901, ao gove~nadoft da
cidade ~eque.~endo baixa do lan~amento
do impo-6to -6ob~e 4eu automovez,

e

a

L
Os autemoveis hoje tides
como classicos sao, os que, devido as
suas caracteristicas mecanicas e este

ticas mantem-se como padroes de ele ...
g~ncia e distfn9ao em qualquerepoca.
Na fabricBl;ao destes auto
move; s uti 1i Z8vam-se mater; a is· como
prata, aluminio, bronze e muitas
ve

zes ate ouro; madeiras raras e sele ...
cionadas, couro curtido de modo a man
ter sua beleza, cor e cheiro caracter1stico par muitos anos; la de carne;
ro de ra~as especiais, tintas aplicadas dezenas de vezes, para que jamais
a carro9aria apresentasse defeito al
gum em sua superf;cie.

4 - 0 custo cia fabrica~ao, ja
que ao fabricante interessava apenas
o produto final minuciosamente construido, independente de seu custo.
5 - A clientela a que Se de~.
tinavam. Esta selecionada clientela
exigia naosa helaza, qualidade e d!
sempenho, mas, principalmente que 0
carro possuisse caracteristicas unicas, capazes de difencia-Jo.

de j;odos

os Qutros automoveis.
6 - 0 valor dos automoveis.
Veiculos que hoje valem muitas vezes
seu pre~o original e cujo valor con
tinua subindo, independente do ano
de fabrica<;ao.

Pode-se definir urn carro
classico de acerdo com varies crite ...
rios dos quais podemos apontar:

Segundo pesquisa feita no
livro Sports & Classic Car by Grif fith Borgeson & Eugene Jaderquist
-

1 - Data de Tabrica~ao. Sao
considerados classicos os carros cons

New York, podemos apontar as princi
pais marcas de automoveis classicos:

truidos desde a metade da decada
de
20 ate a explosao da 2~ Grande Guerra
(1939)s

com exce~ao do Lincoln Conti

~ental fabricado ate 1948s do Bugatti
7.0delo 101, de toaos os Bentleys
e

Jc~ls-Royce e de alguns Delage eDel~
'C-}C,

~~

construidos

ate 1950.

2 - Vo1ume da produ~ae. Todos
:~~S5~C~S foram produzidos em qua~

Auburn
Alfa Romeo

Isotta Fraschin;
Lincoln
La Salle

Bentley
Bugatti
Cadillac

Maubach-Zeppe1in

Chrysler

Mercedes-Benz

Cord

Packard

Cunningham
Daimler

Peerless
Pierce-Arraw

Doble

Roll s-Royce

Duesenberg
Franklin

Stutz
55 Jaguar

Hispano -Suiza

Hills

Marmon

St.Claire

- Cole~ao da Revista Oficina do nQ
ao 15

Ed50n

- foi

visto

51 rnuito ernpoeirado
lavador

de carras

de Gasolina

- Farois completos do Ford 29

com

Ford

urn

proximo
de um

ao

Posta

em urn bairro

do

suburbia.

227-9311 - R. Machado

Parabens.
ria

- Painel de DKW

1937 au 38 mesmo sem

instrumentos

248-2615 - Vilhena

227-9311 - R.Machada

mais

urn

Vito

com

seus

no Grupo.

Luiz

Carlos

carras

- Ford Tudor au Tordor 28 a 31

breve

continua

na Penitenciaria.

esperar

as "dicas"

mo ele consegue
ou at~ masmo

Vamos

para ver c£

jager

fian98

"Habeas

Carrus".

x --

- 6 (Seis) Pneus 5.50 x 18
286-8839 -M.Cintra

Francisco
show
9~O

SaUwen.

vem

dando

de born gosta

com

SUa

de carros

ras),

- Pontiac 1951 so fa1tando

pequenos

sua disposi9ao

-Joaquim

1953

sempre

Tern

detalhes

.- Conjunto de Carburador MG-TD 1949 a
268-fi88D-LuizCarlos

antigas

um
cole

(miniatu

uma

vaga

a

nas reunio8s,

x --

Martins

0

nheiro

do Veteran

quirir

urn

novo
aeaba

campa

-

de ad-

RED 1929 e ja cola

cou em fess

-

de restaura9~o.

V~

mas

- Studbacker Farina 1953
768-2806 - Hildebrando

aguardar
sua apresentageo.
-- x
Paulo Euginia
continua
resgu8£
dando
Onde

- 4 pneus 6.00x16 par urn par de farois

de mi1ha antigo (dos grandes)
225-8265 - Armando
xxxxx
- 5 rodas de arame com Pneus 4.50x 19
por 5 rodas de arame com pneus
4.50x21
287-0143-C.Vitor

sua

Buick

andere?

que

f\cradi

~ urns j6ia
tames

que

ja economia

de combustivel.

Ala Marcia.

po de trazsr

vrelet

e urn Sr.

x

para

(que

-0

Che

Chevrolet)

as reunioes.

A gordura
soes

5~.

causada

rHgitF3is

nos

palas

imprB~

paralamas

Bed

