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o CL.UBE INFOR A

Reuniao Dominical, depois das 15 horas - Pra9a
N.Senhora Auxiliadora - Gavea/Campo do Flamengo.

(Sabado) - Passaio ao Alto da Boavista (Cascati
nha) salda as 9 horas, Pra~a Xavier de Brito-T!
juca.

'Oia 11.09.77 Reuniao Dominical, depois das 15 horae - Pra9a
N. Senhora Auxiliadora, Gavea/Campo do Flamengo.

Pia 24/25.09.77- (Sabado e Domingo) - Passaio ao Club das 500 em
Guaratingueta- Est. Rio-S.Paulo, distancla 220
~~ encontro com as nossos co-irmaes do Veteran
Car de Sao Paulo, ja confirmada: inscri90es ate
dla 10/9 com Sr. Julio Christiano,Tels:Z52-0549
e 238-2887.

Dia 09.10.77 ReunHio Dominical, depois das 15 horae'" Pra9a
N.Senhora Auxili~dora - Gavea/Campo do Flamengo.

Dia 22.10.77 (Sabado) - Passaio ao Miraute da Est.Rio'" Petro
polis "Belvederet~, saida as 9 horas Maracana--:Es
tatua do Beline.

Dia 13.11.77 Reuniao Dominical, depo.is das 15 horas'" Pra9a
N.Senhora Auxi1iadora - Ga,vea!Campodo Flarnengo.

Dia 26.11. 77 (Sa-bado) ... Passeio o. Praia de Grumari, saida as
9 horas - Largo da Barra em frente .::'-0 BEG.

Reunlio Dominical, depois das l~ horas' - Pra9a
N.Senhora Auxiliadora-Gavea!Campo do Flamengo ,
COIn a entrega de p1acas e premios.
Jantar de confraternizagao de encerramento
ano de 1977.



Com s~ta frese lids-em algum lu~ar e com alguma
abrimQs DOBsa primeira pagina do 49 exemplar d_e "0 RAtJIADOH"~

-Jemos Quvido fl1uitas crfticas aos carras, aDs soei05, 'enfim a: tUdOqi,ll;>

pro1 do desenvolvimento do Clube. ~ preci.soque c~,
dti urn dossocios, prOf::lI"::fatarios~, barn como oscompbnentss da DiretQt~a

;"":-,.-

passema aumentar sua parcela de colaboragao, participancjo das ,reu\

oi08s. atualizando a docurnentaQ6o que cODstitui a patrimonio do Clu~

A critica faite as restaurat;oes dose,arros, as divfsoes,
\- - - _ _ ~ :::.~ -", - -, ;-_-':':~i.-

comparoQoes com out-ros- Clubes' no Brrasil au no Ex-t at,i a:! ,

Temos urn potencial proprio e de

EmcoQversfa com 0, Pres:,{oente Julio,

vo 1ume':d{:L,a~traso snas t aX,aS,d:8 manLIte 0960.

v£da do :Clube, depende da par:ticipa~ao dos~,- - - - - ,-. , - ' , '-, - ,", . " ,

de -1:,0005. todos saibam. 0

Ca;ros Antigps" dO Rio de J ansiro #

'Todos nos
e6cios

tomamos conhebimei
sa'b'S"mos'

'" _,'" -'<'0', _.~ <'_f



Entrevista
Uma camitive do Veteran Car Club do Rio de Janeiro. farmada den

tre outros. pelo presidents Julio L.opes Christiano que levou seu belo Ford. mode
10 T 1926. 0 vice presidente Armando Dias Maria Ftlhu. Joao Oaltre e filho que
levaram a Chevrolet 1940 Coupe totalmente originaL Paulo Cesar L Guarino.Edson
B. S. Castro. Paulo Eugenio J. Orolshagen. Paulo Caneca. etc ••• Foram a festa e
contaram. para nos, 0 que foi a VII Cenceurs O'Elegance de 29.05.77. e que ago

A -ra passarnos a narrar para· voces .•

Chegamos em Sao Paulo no domingo e partimos direto para a Chaeara
Ford em Rudge Ramos. via Metro e depois de taxi ate 0 local. No camago da 8stra
da Rudge Ramos. esquina com a via Anchieta. na entrada da chacora, havia carta
28B em forma de seta. escrHo VII Concours D/Elegance; Veteran Car Club Sao Pau
10 e Chacara dB Ford, indicando 0 local 8 0 ocessa para 0 Concurso. Quando ehe
gamos, havia apenas uns cinco carras antigos. mas. POI' volta de dez e meia come
QOu a chegar carrOB em quantidade B cada uPs9au. Logo dapeis da chegsda do nos
so presidente. com seu modele T. surgiu nada mals nada menos. que um 1"1GTO e urn
TF prates. um Csdilac 1834. Limousine azul marinho, logo dspois um Fiat 1930com
bau de madeira e a emblema da Fiat entalhado no masmo, uma co18gBo de Fords 28 I
31. cada urn mais novo que a outro, dos mais diversos e raros modelos. Enquanto
esses tentavarn aehar vaga para estacionar. pois a chacara que nos parecia enorme.
ja nao comportava maie a quantidade de carros antigos que chegavam, via urn Ford
35 Coupe, 3 windows. urn 33 roadster, urn 34 five windows com banda branca large •
urn Chevrolet 29 e urn 33 com side mounts e rede atras. Buick 29 roadster, umGrahan
Paige 1930 limousine e urn CBoilae 1950 Coupe. ambos do presidents do VCC Paulis
ta. Como S8 nao basta sse as Jaguars. Bentley. Hot Rodders, Lancia. Corvette. etc.
que ja tinha nos deixado perplexos. chegou. nao mais que de repente, um bellss1
mo Packard 1831 limousine carracaria francesa, inteiramente original nos mais
perfeitos moldes de altos colecionadores americanos e europeus, e um Rolls- Rbl
C8 1951 limousine preto. A esse altura. ja nos haviamos convencidos de que nao
estavamos maie em SP. numa exposigso brasileira, e 8im em uma das famosas reu
ni08s de carros antigos nos U.S.A •• pois era contagiante a alegria do pessoal, a
banda a carateI' Due anima va a festa com dobrados da epoca, as bandeirolas colori
das. 0 churrasco,' etc... Fechando cam chave de ouro 0 desfile, Burgiu um Packard
1928 limousine cinza 8 preto e um Jaguar XK-140 prateado, ambos em perfeito est~
do, melhor do que nove. Oepois desse golpe. tivemos que sentar na grama. sob a
sombra de uma arvore para que pudessemos repor 0 folego, au cairiamos all me sma
ds cansac;o.

Os deta1hes a que desciam alguns dos carras como. pneus banda bra!!.
ca large arnericanos, escudos, 8spelhos retrovisores de "Side-Mounts", bagagel
ros, estofamentos de eouro e casimira importada. 0 trabalho artesanal do inte-
rior dos autos. eram impressionantes. He de se registrar um Packard 1928, em que
a moldura de madeira da janele da porta trazeira, tinha na parte inferior a figu
ra de uma senhora,' vestida a La Lutz XVI e com uma especie de escravo ou servo -;
com um bast aD de madeira na mElD. feitos em pequeninos blocos de madeira. em tom
escuro para contrastar com a madeira clara de que era fsita toda a moldure, den
do ao carro urn toque imperial. Tambem 0 Grahan Paige 1930, cujo painel. moldu
ras das partas e janelas era totalmente entalhado ern madeira. em forma de louroi
com as tres faces do Grahan Paige. e 0 abatjour interno com 0 vidro bisotado e
uma moldura de madeira entalhada.

No final do churrasco houve uma trace de homenagens entre as com
ponentes do VCC carioca, VCC pauHsta. e 0 CAM1P de Parana. Na ocas1ao, nosso pre
sidentspassou as maos do presidents do VCC-SP, ums ta9a comemorativa. para mar-
car a atua~ao do VCC-RJ no concurso.



HOUV8 tamr)Sm, urn mercado de per;as 8 carros. serestl:3iros e brinca
dei.as. No pequeno mercado tinhe a venda lentes de diversos tipos para carros
dB decada de 20 8 30, farois, lanternas: pe9as para Chevrolet 8 Ford. etc ••••
A nota curiosa do concurso e que as autos vinham cheias de familiares e estes
armavam sadeiras ern volta do carro. 8 Besim cada urn "curtia", a sua maneira, a
festa. Hevia tambern os grupos de fanaticos par Ford 8 Chevrolet, que discutiam.
brigavam e davam infarma90es sabre 0 seu "time". Ao que tudo indica. em breve
teremos outro clubs de carras antigos, 0 clube do Chevrolet.

As B horas de tarde. famos para a esta9lm em SP, 8 a meia noite ,
estavamos de volta ao Rio. cansados, porem. saudosos, de tar apreciado tao magn!
fieDs carras. e de tel' conhecido aquela gents animada, que realmente prestigiam
o VCC paulista.

Hoje resta apenas uma boa recordagBo, uma dezena de fates. 0 de
Beje de retorner a SaD Paulo, 8 principislmente. a sanilo de vel' 0 nosso clube
tornar-se urn Clube forte. de pessoal com esplrito de participaQao e unido.

Parabens ao VCC paulista pela bela demonstra980 de uniao e de ss
pfrito de part1cipa9~0. rnuito obrigadc pela acolhida. Fica aqui, como palavra
final, 0 nosso convite para que todos nao deixem de participar desse tipo de
8vento.

•••
I NFORMA~OES UTEIS

o Radiador informa os valores adotados para Taxa Rodoviaria, com
base na Portaria nQ 311 de 23 de maio de 1977.

__~ ClASSE---.---l--·--S~BClA:- 'I F~~~A
TIPO I DISCRIMINACAo I

__ ._-.J...- __ . ._~, __,____ . ~I-~-
I I '~_ 50 H~ .----.-J G 1
I 1~~~ma~S01iP Ii G 2

I Automovei s" cami onetas e i 0 te 100 HP ,
I "rk ima ere "DOHf' 1

! uti'l itar; os de fabri ca<fio i ate 150 HP II estrange; ra 1--~m~;ge-~oHP- I G 4
I I____L.__. .~e 220 HP

ANTERIOR
J\ 1966



que dural! saie anos. As mudaoq8s fo
ram powces. a coluna de dirsq80 perdew
£ua tranCB e urn actorno cromada surgiu
ns tampa de mala. A 8uspensao era pre
ticamente igual a do FDRO'32. a mesmo
rr~lhorada. ja nao satisfazia aos Gansu
midores. que ja 8stavam cansados de
suspensao de eixo dianteiro rigido 9

completamente novo. apresentando 11
nhas fluidsss grade e paralamas into -
grades. nova suspensao e urn v-a mais
patents. 0 FORO'49 pade pareeer prE
saiCD se comparado com carres mais no
vas. mas foi uma sensBg60 quando de seu

lanqamenta. FORDS 1949 estao rareando
e peuces sac vistes nae rues. Sub1ndo
ssmpre em popularidad8s muitesficariam
sur-preacs com 0 prs90 de um bom coover
dvel.

marcaram as FORDS 1950. Para competir
com os "H·/·\ROTOPS" Que a G.f']. estava afe

!'ecendo. a FORDintraduz:l.u 0 Crestlinen

s a capacidade de andar em velooidades
compat~vei5 com as modernoe "FREEWAYSIJO

ssm modifica90es. Os f'sstauradores

• w-.
1951 - Ausents desde 1934, Q

VICTORIA faz urns reaparigBo. desta vez
como urn "HARDTOP". Tres diferantes
transmiesoes saa oferecidas: 3 marches
Dverdrive e Fordmatic. Urne observagBo
interessante; nenhum furgae (SEDAN DE
LIVERYJ. Foifeite no per!odo '49- , 51.

Modslos celscionave1s incluemconvers!
veiss Crest liner, Victoria a "Staticn
Wagons"'. nWagons" vinham somente

verseD 2 portas.

1952 - Dutra mudantt~ de est!
10. que sera julgada pela histor1e. In
trodu98o das "Station Wagons" de 2 e 4
portas. 0 modelo '52 maroa ums signifl
cativa transi¢ao para FORD e um ponto
de demarc6980 para a meioria dos res
tauradores. Opinioes pacem variaI' no
futuro. mas. peucos gostam do e5t110
heje em ois.O carro sera definitiva -
mente colecionavel e 0 "flathed"ainda
tinhe prest{gie.

1953 - E oMega ao fim urna lo~
ga jornaoa. as madsloe do ard.versario
de Duro da FORD (50 encs} marCt:lm 0 wI

tor v-a a esta altura. ja tinha 21 anes
e estava pronto para a aposentadoria *

Nos'clrcules de cclecionadorse sera va
11ot>o, porque foi a ultimo de urns 10n
ga linhagem e representou 0 fim de urne

Luiz Augusto T.C. Azevedo.
Extrafdo do "Cornplete FORD BOOK"



Bons tempos

- De urn banque:i.ro:.'

~ impreciQnante~ Justamente
quando 0 »cambio» ~o autom6vel
e que el1e sobe melhor

he fac11mente do lama: e sao justame~
te as concurrentes que poem as outros
automoveis na lama.

Quando 0 motor nao presta. urn

auto nao sobe ramps nem com 4 balaes~

- De urn Deputado:
Ainda hoje nao houve numera

para votaQBo. Com as CAMARAS vazias •
como pode ander 0 automovel do Estedo?

- De urn mechanico "manque"
Ha oasaes que saa como as ro

des trazeiras dos autos: nas curvas da
vida radam sempre com velocidades de
seguais - quem quasi sempre fez 0 p~
pel oe differencial ~ a sogra •••

aq~ele,s

o QUE FAZER QUANDO 0 CARRO SOFFBE UMA

"TRCMBA.DA1t DE UH TAXI

19- Saia do carro e injurie 0 chauffeur
do Taxi.

29- Pergunte-1he se e11e nao sabe onde

anda.
39- Naoresponda 80 que elle disser.
49- Examine0 para-lama amassado e en

direite-o urnpouca.
S9- Limpeas maos e perguIlte a algern

da multi&lo se tern tun pedar;o de r~
pel e t.un lapis.

69- Pega ao chauffeur do taxi que lhe

mostr'e a licenga.
79- Escreva 0 nomedo chauffeur, edade,

enderes;o, nwnero de matricula e nu
mere da chapa.

89- Escreva os nomes, edades e endere
r;os de duas testemunfBs.

99- Escreva a hora exact a e 0 local do

109- Escreva 0 valor do prejuizo e a P:£
sigao emque vinham alTbos os car

rosa
119- Volte para a seu carro de carranca

fechada e siga,
129- Rasgue 0 papel e jogue fora.

(Transcrito da Rev; sta "Automobil ismoll ,

Novembro 1926)

OBS.: Paulo Guarino ao transcrever os
artigos acima, procurou respeitar
a ortografia da epoca.



VIMOS E' OUV I MOS

o nosso novocompanheir~
Wilson, acaba de adquirir urn car
ro Lincoln 1940, uma "pe~a", 0
carro foi avistado perto de Man
g-qeira, engui9ado ,felizmente tres
aficionados veteranos viram, en
doidaram e pararam, depois da de~
coberta da dona (??) foi so aqu~
Ie born papo e, mais urn carro pa
ra abrilhantar 0 nosso clube; ao
V-12 e ao Wilson, "Boas Vindas".

Luis Bonfa parabens pela
restaurag~o do seu Plymonth, fi
cou joia.

Se a moda pega 0 Veteran
fara reunioes em Igrejas, porque
agora so se fala em aluguel de
carros antigos para Casamentos.

Luiz Carlos e Sanchez re
tornaram da Argentina cheios de
novidades, porem nao vieram cheios
de pe9as. Sera que nos pregaram
uma pe9a?

seguiu urn lanterneiro para sua
Chrysler 26, temos a impressao
aue,breve havera surpresa na reu... ~-
niao, pois e urnmotor Maxwell 4
cilindros, coisa fina.

Roberto Machado atacou Pe
tropolis, trazendo para aumentar
sua escuderia uma barata FORD 31.
Comentou com as amigos que em
maio de 78 estara pronta para os
aplausos.

Joaquim Martins ja come
gou a dar forma no seu REO,muito
capricho, muito cromado, tudo no
vo ou bem restaurado,sera mais
uma forga para 0 Veteran-Clube do
Rio de Janeiro.

Julio Christiano andou co
mentando que nao mais compraria
carros antigos, com exceg.ao de
urnHG que e paixao de longa data.
Porem ele mesmo, confundiu MG com
Ministerio da Guerra, e comprou
urn Jeep 42 que consta estar em
muito born estado. Parabens Julio

Carneiro Leao entrou dis
parado na linha Mercury e nao
deixou que 0 Carlos Eduardo com
o seu ex-lindo,vermelho se afas
tasse das nossas reunioes.

rao Chrysler aparece
uma seguradora.



HINOS REJ..,IGIOSOS PA..~ flCERroS"

AL~BILIS'TAS •••

- Ate 80 fon pOl" horG,

IIOb.rigado Senhortl•

- A 100 km pOI' hora~ oante-
flJ eSU8 Cristo ft.

Itldai8 pe~~to de ti meu Deus N.

- A 140 km prefira -
IIJesus CriBco tertde piedade de tfiim".

a
e brando~se

s6umacoisa
viver mais.



- Mercedes duas;
1951-170 S ~ 0 km (sem usa)
1954-4 portas~ muito boa~re~

taurada, sem uso{com al
bum)

249- 5616 ,Jose Mar; a au Ri bas

- Pontiac - 1951, 4 portas
lanternagem e pintura no
vas.

249-5616 Jose Maria

- Cadilac - 1954, 4 portas,
dire~io hidraulica.

238-2887 Julio Christiano

- Cadi lac - 1940 -4 portas.
238-2887 Julio Christiano

- 2 pneus novas 6,OOx19 por
4,50x19 ou 4,50x21.

248-2615 Reis

- Painel e calotas DKW -1937
au 1938

248-2615 Reis

Emblemas de todos os tipos e
marcas. Se voce trouxer desenho OU 0
emblema antigo, eu fabrico ou restauro.

229-0793 Joaquim Martins

- 1 par de farois Chrysler de
1924 a 1928.

248-2615 Vilhena

- 6 (seis) pneus 5,50 x 18.
286-8839 Cintra

- 5 rodas aro 19 com pneus no
vas, por 5 rodas ara 21 completas.

287-0143 C. Vitar

- 4 Pneus 6,00 x 16 por um
par de farois de milha antigo(dos gran
des)


