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Neste exemplar ja estamos atendendo com imenso prazer

algumas solicitagoes para dar maior divulgag8a aos propositos do

Clube.

Tarna-se imprescindlvel que as socios ou aqueles que

participam das reuni5es. enviem toda e qualquer colaboragao.a fim

de que possamos melhor inforrnar ou noticiar.Sabemos que a sabre

viv~ncia do "RADIADOR" depende multo das novidades sejam t~cni-

cas. humorfsticas. au sociais e que tais novidades podem nao atin

gir a totalidade. mas sim a um pequeno grupo.

taremos cumprindo nossa finalidade.

porque conforme informagao do nosso Presidents Julio Christiano.

o RADIADOR ja esta sendo remetido para Sao Paulo. Parana e poss!

velmente para Os Estados Unidos da America do Norte.

Aproveitamos para comunicar que recebemos

dancia do Clube do Fordinho. agradecendo 0 envio dos

:!c:: "~AOIA.DOR".

carre spon-

exemplares



Entrevista
A cu~~o~~dade de tod0.o 06 60C~O.o e d06 ap~e

c~ado~e4 de ca~~04 ant~906 n04 levou a pe4qu~4a~ qual a o~~gem do'
VETERAN e pa~a tal p~ocu~am06 ouv~~ 0 s~. Robe~to Sanchez e t~an4
c~evem04 a .oegu~~:

"Semp~e 6u.<.um i:Lp~ec.~ado~de caltlto,~antig06.
Complte:i um RO,U.4-Royce e ma.(..~taltde um Holtclt.Ce~Za vez plteC~6ando
Itepaltalt6~eio6, conheci Ian Michael Knox e 4eu 6ocio Ve~ek amb06
admiltado~e4 de ca~~04 antig04. Tivem06 Valt~04 encont~06 e pa~6a -
m04 a conhece~ zambem AUllel'<'ode Ablteu. Com i440 6~m04 aumentando
o n~melto de adept04. Ne.44a attulta em urn p04to de ga401ina conheci
Fe~nando Ca~neilto Leao que elta cotecionadolt de Foltd4. AP04 Valtia6
conveltl.>a·~nal.>ceu a idi.ia e pltOpUZ a elel.>a oltgan.<.zac;.ii~de um Clu-
be, tendo em vi6za a cult.<.04idadede va~ia4 pe!.>6oa4. Calcule.<. que
houve.He. g~ande. niLme~o de. a6ic.<.onadol.>.Ja. conhec.<.a Mau~1.c.i.oMe.mo-
Itia ha algum tempo e 0 convidei palta que em um ,domingo vie41.>e a
minha. ~e6idencia onde Iteunia 0 ma.<.oltgltUpo p04~Zvel.

Compalteceltam va~io6 companhei~ol.> inclu..oive
Robeltto Lee que elta am.<.godo Fe~nando Caltneilto Leao po~ inte~mi. -
med.<.odo quat 6ui aplte6entada.

Nao p0440 de.<.xa~ de conl.>.<.gnalt0 compalteci-
mento tambem de Pau.to Caneca e cu.ltiol.>Oe que 10l.>eChialta 60'<'con-
v.<.dadopo~em alegou que nao encontltou 0 cam.<.nho da minha ~e4iden-

P~lta dii~ut'<'lta oltgan.<.zaciiodo e4tatuto do'
Ctube 6izemol.> Itcwnioe!.>em minha ca.!.>a.e na. ca..6a.do Michel.

Con!.>ideltamol.>a!.>!.>.<.m0 19 pa!.>I.>Opa.~a nunda -
c;.aodo Clube. A .<.di..<.a!.>ultgiuno .<.nZcio de 1968. Muitol.> na.o aclted.<.
taltam e cu!.>talta.ma a.deltilt.A eua. altulLa eu ja. havia aumentado ' a
m.<.nhacolec;.iioincluaive com uma linda balLa.ta Fiat.

Sultgiu a. ideia de adqui~ilt um teltlteno em
Jaca.~epa.gu~ palla.oltganizac;.a.ode uma. aedt, nio !.>endobem !.>ucedida.

Tempo~ depoi~ del.>cob~imo~ a te~~eno de Ca~
po G~ande e ~odo~ gOl.>ta~am,FelLnando CalLneilto cORaeguiu aa condi -
c;.~e6que pelLmitiam a. comp~a e 0 adquiltimo6. Exi!.>teuma caaa e uma
iltea de 10.000m2 que hoje i 4 ~ide do n0660 Clube.

Quan~o ao embiema do Clube -roi imaginado com
ba~e. num clube italiano q~e 60i extinto aplte~entando um lLadiad~ti
po Bugatti, a l.>uge6tio ,60i de Robeltto Lee.

Quando 6undamol.> a Ctube 6icou ace~ta.do que
o nome I.>e~iaVeteltan Calt ttub ~ Clube de Autom5veil.> A~tigol.> - ~io
de Janei~o e que sac Paulo e CUlLitiba u!.>altiama me.amo nome di6e~e!
ciando no 6inal onde !.>lltiacolocado 0 nome da. cidade coltlteaponden-
te. o 19 plteaidente 60i Robeltzo Edua~do de Re -
zende Lee - e 6o~am d,ilteto.'tuCalLio!.>Paltedea - Paul~ Caneca, Aulte-
tio Ablteu, Robe~to Sanchez - Chia~a - MaultZcio Memo~ia. - loaquim
Ca~doao - MaiUozinho de, CUvei,lta. - Chiqu..f..nhoBalLbe.lLa.e ou,t~OI.> que

no momento na~ me lLeco~do.
o Club e~a Itel.>t~itoe um dia 6ui conv..f..da-

do pelo CETRAN palLa compa~e.celt a urn 6eatival da Semana do T~an6ito
quando conheci Julio ChlLiatiano.Fizemol.> uma ~5lida amizade e dado
6eu entuaia.!.>mo60i um imput!.>o muito g~ande ao de!.>envolvimento do
Clube.

Hoje temo6 a !.>ati~6a.~aode obae~va.~ a in~e-
It!!.>!.>ede tod06 peto eng~andecimento de uma. ob~a que na.6ceu dent~o
deuma mode!.>tia e clte.l.>cea olho.o viato!.>.



Bons tempos

••. em que as mulheres diziam
e as homens diziam sim•

••. em que a comunica~ao era mais
facil porque nao havia tantos meios
de comunica~ao.

.•• em que os homens se vestiam di
ferente das mulheres e as mulheres
se v8stiam.

em Que os automoveis podiam p~
rar nas calQadas e os pedestres an
dar nas rUBS.

em que se pedia a mao da nama
rada aos pais 8 ainda se recebia una
grana pra ficer com ala toda.

homens bonitos e os homens
gostavam de mulheres.

em que 0 salario-minimo era 0

maximo.

..• em que nao havia televisao e 0

horario nobre era nobre.

••• em que nao havia igualdade de
direitos e quem mandava mesmo era a
mulher .

••• em que as lavadeiras nao eram
automaticas. mas entregavam automa-
ticamente a roupa.

••. em que S8 tinha filhos de prop~
sito em vez de tar filhos par dis-
tra~ao.

aqueles

.•• em que 0 tango era a primeiro na

Argentina e nao 0 ultimo em Paris,

••• em que as trens noturnos chegavam
de noite.

em que as criangas iam pra eseola
sem escolta •

em que a {dolo das mulheres era 0

Rodolfo Valentino e nao a Dener.

•.• em que era mais facil encontrar
as mulheres diffceis.

•.• em que quem tinha um milhao
milionario.

..• em que se passava meia hora senta
do tomando cafezinho em vez de uma
hora pra tamar cafe em pe.

••• em que 0 cinema brasileiro era ci
nama novo.

em que era falta de educagao nao
ter educagao •

em que S8 mandavam flares pras
pessoas vivas .

... em que 0 cinema er~ mudo mas a
gente falava.

••• em que 8e namorava uma hora escon
dido em vez de exibir a namorada a dia
inteiro.

•.• em que as mulheres nao tinham am:n
tes,tinham um caso.

em que os pecados capitais eram s07.

em que as presidentes dos Estados



MARCA
MODELO
TIPO
ANO
VELOC. MAxIMA
CIUNDROS
POT£:NCIA SAE
POT£:NCIA PO FREID
CILINDRADA
COMPRESSJl.O
ORDEM IGNIC:Jl.O
TRANSMISSJl.O

EIXO TRAZEIRO
EIXO DIANTEIRO
FREID OE P~

ALIMENTAC:Jl.o
CARBURADOR

TANQUE
SIST, ELE:TRICO

RODAS
PNEUS
PESO

- FORD
- A
- ROADSTER
- 1928
- 105 km/h
- 4
- 24.3 HP
- 40B HP a 2200 RPM
- 3277 cm3

- 4.22 : 1
- 1.2.4.3

- EMBREAGEM 9 DIS
CDS SECOS

- 3 MARCHAS CORRE
DIC:AS E RE

- AC:O Co + Mg
- AC:O CROMO

TAMBOR 4 RODAS
MECANICO

- AGINDO SOBRE 0
SISTEMA DE Pt

- GRAVIOAOE
- ZENITH ASCENDEN

TE FERRO FUN
DIDO

- 41,5 Lts

IGNIC:Jl.oBATE RIA
8 V

- BOMBA» SALPICO
E GRAVIDADE

- 2 MOLAS TRANS -
VERSAIS

- 4 HIDRAuLICOS au
PLA AC:Jl.O

- ROSCA CILINORI-
CA SETOR 7
DENTES

- RAIDS DE Al;O
- 4.50 ARO 21
- 975 kg

NJl.O PRECISA EXPLICAR. ~ Sa

designa em geral qualquer orgao girato
ria com fungao de transmitir movimento
e potencia entre dais cinematismosCpor
exemplo. a arvore de manivelas. conhe
cida tambim como "virabr8quim"). Cornu
mente. no entento, emprega-s8 a termo
"eixo". mais genirico. quando se quer
indicar orgaos que. a rigor. sao "ir

A tinta branca que se indica
a seguir. e de custo reduzido. e adere
muito bem aos pneumaticos.

Giz branco precipitado
Branco de Espanha. comum
Banco de Espanha de dourador
Goma adragante
Acetato de amBo

Grs.1250
" 1000
" 500
" 280
" 280

Em 25 litros de agua morna.
deixa-se a goma durante uma noite para
Be formar espessa, depois adicionam-se
as outros ingredisntes. mexendo-se ra
pidamente e filtrando depois. por wIt!
mo. junta-se 0 acetato de amilo, ag!
tando rapidamente. S8 for demasiadamen
te espesso. dilue-se
agua.



Museu do Automove I

Antes de decada de 40. os rnuseus dedicados a automoveis
praticamente inexlstlam. Mas. a partir do termlno de 2a. Granda
Guerra (1945), com a crescenta motor1za~ao do mundo. os museus a
as cole~oes partlculares de ~utomove1s come~aram a sa ternar rea
l1dade.

Como exemplo do aumento destes museus, podemos citar pa~
t1cularmente a caso eurcpeu: no final da decada de SO haviam na
Europa ceree de 20 museus.Esse numero foi dobrado em meados da
deeadd de 6o,e hoje em dia esse numera foi novements dobrado.

Como fina11dades principals de um museu autamobil1stieo,
podernos citar as de conservar. restaurar. e seleeionar as mode-
105 corrsspondentes aas per!odos mais significativos da industria
automobillstica atraves dos anos.

Para pertencer a urn museu nao basta que 0 carro seja a2
tigo. Para os norte-americanos.lO anos j~ sio suficientes. de~
de que 0 automovel apresenta caracteristicas especiais. aceitas
pelos demais colecienadoras e esteja perfeitamente restaurado.Um
example: CHRYSLER 300-L de 1&5$.

Trata-se da imensa caleoao de Monsieur Henri Malartre.
a principal de Fran90' Entre motocicletas. caminhoes (inclusive

culosdo SiC410 passado~ entre iles, Benz 1894. Leor Bollee 189~
Laspongeas 1896, pode~ ser vistos. Outras pe9as a destacar: Re
nault 40 CV 1923, Hispano SUiZd V-12 1~34. Sizaire-Nardln 1908 •
J.P. Wlmille 1948 e Ferrari racing car 1953.

Fundado em 1952 por Lord Montagu of Beaulieu em memoria
de seu pai. t 0 malor e mais signific~ntG m~seu de automoveisda
Inglaterra. Conte corn mals de 100 automoveis (inclusive as de
ccmpeti~~8), alem de grande numero de ve!culos comerciais, moto-
cicletas, trieiclo$. bicicletas e ata "Horsedrauvn~ vehlcles(p~
xados a cavalo).

Oantrd os mais significativD! desta cole;io anota-sa 0

~rimetro ~';~15d8Y, -de 18SS. Outros: Knight 1895, Sugattl Type 30

1925. A~hrun. Speedster 1935. 5rushmobile 1904 [apenas 4 existe2
t e s nor:-, '.1 :1 d::: J. 0 s n t reo <; d e c C InP Iii t i\; ;}0 : A U5 tin O. H • C. Sup e rch a~

ged d~ 19J5 e 0 BRM 1357.



3) Museo dell'auto~obl1e Carlo Biscaretti di Ruffla Turin,
Ita1ia.

Fundado pelo Cande Carlo B. di Ruffie. com a finelidade
de sar a weasa de ind~stria automobillstica ttallana-. Abriga ce~
ca de 250 a 300 carras, contando, como era seu proposlto 1n1c1al
de grande numero de carros italianos. Entre os de competi~ao :
Ferrari Formula 1 de 1951. Itala Grand Prix 1907 e Maserati 250F.
Apresenta algumas raridades: Ceir~no 1901. Flarentia 1903.Prine!
ti & Stucchl 1699. STAE electric 1909. Victrix 1911 a Benz lS93.

A famasa ccle~ao de William Harrah's. a malor cole~ao
de automovels do mundo: aprox1madamente 1500 velculos. desde um
Riker electric de 1696 a uma Ferrari de 1951. Passui mais de
100 veicu1as Ford. de 1903 a 1951 e diversas Peckards. Franklins~
Bugattls.Sentleys e ati Vuesenberjs.

Dentre as inumera3 raridades que Mr, Harrah's passui.
encontra-se um Knox 1904, urn Heine-Velox 1921 (extremamente rarcl.
um Ruxtor 1928 Crar!ssimol e Brewster 1934.

Junto ao museu funclona uma cf1c~na d~ restaura~~o •• pe£
tencent9 ~ Harr~~'s tamb~m. que pode ser tambem vls1tada.

Alem de automoveis. a museu conta com motociclatas. ba~
coso locomotivas e at~ aercnaves.

5) Henry Ford Museum and Greenfield Village-Veaborn. Michl
gan, USA.

Essa assossia~ao e ums entre muitas, d mostrar a histo
ria dos EUA, de 1620 ate 0 passado recants. engloban90 casas, 10
jas. fabricas. 1aboratorios e multas artes. decorativas e meCan!
cas. Engloba 200 carras antigos. que dividem espa90 com aerona
vas e veiculo! ccmerciais.

Importantes autom6veis saa vistas no Henry Ford Museum:
o Franklin de Charles Lindoersh , 0 Rolls Royce de Piermont Mar
gan, 0 Imperial de ~~lter Chrysler. os Ford modelo A e modelo
1896 pertencentes ao propria Henry Ford. uma Bugatti Royale e 0

Packard old Pacific, Que cruzou 0 continents em 1903.



FATOS SEM

que para evitar despesas com a co

branqa da taxa de manutenqao do

Clube, os reaibos poderao ser soli

citados (mediante 0 ressarcimento

do mesmo) ao Julio Christiano, Mar

aio Cintra.. Edson, a fim de que

tenhamos atualizada nossa Contabi

lidade.

Apos ausenaia por mudan

qa para Recife, retorna ao nosso

aonvivio, e aom muito prazer 0 re
aebemos, nosso amigo Fernando Ca~,

neiro Leao que ja tem preparado(fal

tando pequenos detalhes} urn Sr.
Ford 1923. Seja Bem-vindo Fernan

do.

Estarnos de parabens com

as damingueiras que temos realiz£

dos. Peqas bonitas tem compareci-

do, e os ari tiaos es'tao senda bem

paraimoniosos 0 que tem estimula

do muita gente a levar seus automo

veis. No domingo em que foi come

morado 0 dia das maes, tivemos apr£

ximadamente 25 aarros, sendo 12

abaixo de Z930 e os demais aZassi

aos muito elegantes. Prossigamos.

FOTOS

Conalamamos aos Diretores,Co~

seZheiros e Soaios proprietarios para

aomparecerem as Reunioes de Diretoria.

Fica difiaiZ para a Presidencia tomar

deaisoes ou aumprir a agenda aom urna

frequencia baixa. Nas duas uZtimas

reunioes pouco se deliberou, pois den

tro da demoaracia que nos rege, aaha

mos que todos devem ser ouvidos e to

dos devem se pronunciar. Compareqam

as reunioes. Intensa programaqao para

ser cumprida pelo Veteran, e para nao

soZtar muitos foguetes, teremos dia 18
de junho, urnalmoqo no Hotel InterCon

tinentaZ. 0 encontro sera no LEME e a

partida em passeata, esta programada

para 10h.

.
Fala-se a boca pequena que

havera urn encontro do Veteran Car Club

do Rio de Janeiro com 0 Veteran Car

Club de Sao Paulo no Club dos 500. A

previsao e para urn sabado e domingo,so

nao temos ainda a aerteza da data.

Atenqao. Preparem as maqui

nas. Ouvimos,comentarios .•ainda 8em

confirmaqao que 0 Veteran Car Clube -

Clube de Automoveis Antigos do Rio de

Janeiro, partiaipara da inauguraqao do

Autodromo do Rio. A data e8ta em tor
no de 27 de juZ.ho. Comeaem a apre2.-

sar as restauraqoes,pois valeria a p~
na comparecer.



FORDS - V~8

melhoramentos no motor.estilo e
freios (hidraulicos). Encerra -se

1939 e 0 ultimo ana para 0 conver
sivel e 0 conversivel de 4 portas.
Estranhamente Ford nao oferece can

um carro bonito e facil de dirigi~
e nao e ma escolha para um investi
menta.

1940 - FORO percebe seu
erro e continua com a conversivel
para a alegria de "rodders" e res
tauradores. A beleza das linhas faz
do '40 um lider de vendas e a fan

ainda restam e provavelmente devi-
da a sua boa aparencia. A grade
de antimonio e muito vulneravel.

"Gordo" comega. Observe as outras
marcas e voce vera que Ford estava
seguindo a tendencia estilistica.A
linha e dividida em tres modelosdis
tintos: Standard, De luxe e Super
de luxe. D carro e maior e os res

de 1inha de montagem e mudangas e~
tillsticas fazem 0 carro mais com
plicaoo e dificil de restaurar.

1942 - A eclosao da 2a. Guer
ra diminui a pradugao dos modelos '42.
par isso eles saa raros hoje em dia.
Uns poucos modelos "blackout" sem cro-

sac tambem muito raros. ~urpreendent~
mente se voce achar um '42, ele estara
provavelmente muito completo e port~~
to facil d8 resta'urar. Partes sao dif!
ceis de athar. N~ste ana foi lan~ado

des. todos os fabricantes voltaram a
produzir para um publico aviao. As co
res entraram em foco. principalmente
em opgoes de revestimento interno. D

hoje em dia para 0 restaurador de bai
xo orgamento com olho no futuro. Um mo
delo pouco usual era 0 Sportsman can
versivel de carroceria de madeira.

de novo foi introduzido e 0 Sportsman
foi langado tambem na linha Mercury.
Muito pouces foram feitos. Ford. como
as outres fabricantes, nao queriam tr~
car uma coisa boa que 0 pUblico compr~



VIMOS

Grande demonstraQao de
companheirismo foi observada na noi
te de 19-03-77 que nem a mau tempo
conseguiu empanar.

Com uma concentraQBo as
20h na PraQa Xavier de Brito compa-
receram cerca de 14 companheiros do
Veteran. alguns acompanhados pelas
esposas .a fim de participarem do
jantar ja programado. 0 Presiden
te Julio Christiano dando born exem
plo. compareceu com seu Ford 32 e
as 21 horas. seguidos pelos demais
subiu 0 Alto da Boa Vista com des
tino a Churrascaria Costa do Sol.

o Jantar foi bastante
alegre. havendo verdadeira integr~
~ao. Ao termino. tivemos oportun~
dade de entregar aos presentes 0 29

nGmero de "RAOIADOR" e encerrando •
apreciamos um show que classifica-
mos de boa categoria.

Temos que consignar com
louvor a presenQa das senhoras ao
jantar da nossa programaQBo de mar
QO. que deram urn toque de elegancia.
distinQao. classe e beleza. demons
trando B total integraQBo social do
grupo.

OUV I MOS

Esta aumentando 0 n9 de e5
tranhos que trazem carros para expos~
Qao e aproveitam para fazer mercado
de venda. Nao se pode proibir.mas d~
vemos evitar esse tipo de negociaQao
porque alem de estarmos colaborando
com a inflaQBo deixamos tambem uma
imagem errada da nos sa presenQa no 10
eal das reunioes.

- Julio Christiano subiu a
estrada do Alto da Boa Vista com seu
Ford 32 as 2lh para urnjantar.sem m~
dar a marcha do carro. Alguns julga-
ram que 0 carro so possuia aquela ma£
chao mas a realidade e que 0 Fordinho
esta born mesmo.

Marcia Cintra e Vilhena
apos cansativas observagoes. conclul
ram por amostragem estatistica que de
cada 100 visitantes nas reunioes do
mingueiras do Veteran:

10% pisam nos parachoques
20% tocam buzinas
25% dao petelecos nos para lamas
20% pisam nos estribos
25% sentamCencostam)nos paralamas
10% abrem as portas
30% perguntam sobre venda
70% perguntam preQos
90% elogiam
80% sabem onde tern urn para vender
50% aprenderam a dirigir num igual

Os Indices percentuais sac
elevados porque algumas pessoas fazem
varias eoisas.




