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VALEU A PENA?

Transcrito do livro "Apostolos Cansados"
Neimar de Barros

Um dia voce va! ver que nao valeu a pena tanta correria para ganhar
dinhe1ro e nao usufruir.

Um dia voce vai recolher-se no quarto e vai tar vontade de abra~ar
o travessairo porque nao sobrou mais ninguem para abra9ar.

Vai ver que foi entrando numa roda-vida e agora nao e mais dona
do tempo que dizem que e saUD

Vai ver que a carro e problema e nao conforto; 0 telefone e chata ;
a gravata incomoda •.. e par mais que tente livrar-se de tudo e um escravo
invejada por muitos.

Urndie voce vai ver que 0 tempo escaa pelo dedo como areia que pas
sa. Vai ver que a que resta e parar e gritar de eima do ediflcio: "Chega :-Chega:"

Vai ver que e hara de rir. de amar. de ser familia. de misturar- se
com as criangas e mandar as afobadas ••• sabe pre onde ?



Bans aquelestempos

cabriolet au Coupe conversivel

SemeThante ao Coupe Sport ,p()

demo porero ser convertida en carro a
:berta. 0 assente traseiro e os para-Ia
. -
mas especiaes para pneus sobressalen -
tes, sac carrnuns 1 mas nao exclusivos
de.ste nroelo.

Ca..---rosseria fechada, cern

duas portas. Pat'te traseira da carros

seria e capota fixas. Dois assentos,
separados, na parte deanteira. Un des-
ses assentos, dobrado permite entrada

facil para os lugares detraz.
Gera.lJnente mas mo obrigato-

riamente, guarda lamas especiaes para
pneus sobressalentes e mala para iten-
silios.

Divisao de vidro entre os
assentos deanteiro e traseiro, ccm::>
elemento de differenciac;ao entre este
roodelo e 0 Sedan, ao qual se assemelha.

nos restantes detalhes mais .irrp:)rtan -
tea.

Carro·para cidade~

Semelhante ao Sedan imperial

provido, au MO, de janellas traseiras,

san capota fixa sobre 0 assento deantei
ro f que e substituido :poT umacobertu-
ra novel, de couro artificial ~
bilisado. Esta caracterIstica nOO e
todavia essencial.

Semelhante ao typo Sedan t:Q

dendo todavia ser transfor.madoem car
TO aberto. Toda a parte superior da

carrosseria pOde ser deSlWntada.

Transcrito da Revista "Autcm:>bilis
noel - Novemb:ro de 1930



~elo de carrosseria fecha
da, cuja cap::>ta,na parte superior,tra
seira, pede ser arriada para 0 que e
provida de bra~s articulados, 0 que
:impedesejamadoptadas as janellas U!,
seiras.

"Das aZmofadas de wn OhrysZer

pode-se oZhal' aom 8upel'iol'idade pam 0

mundo" (Esposa, mal'ido e fiZha, em tm

;ie de gaZa, vistos peta janeZa de Ulna

Imperial, 1929.
"Chrysler" Domina todos os

aaminhes (Roadster Luxe 29).
"Chrysler" A joia de maior

tamanhe que se aonMae .••
Ver 0 Rio reaostado nas poZ-

tranas de urn Chrysler, e aomo admira:l'
as suas be Z Zezas na distincr;ao e no
aonforto de urn terrar;o palaciano(Arcos;
Baia e Pao de Ar;uaal'e pessoas em urn
terrar;o), aa:l'roDouble Phaeton de 7
passageiros, De Luxe 29 (Dual - Cow'L
Phaeton) •

"Imperia'L" ••• A mais aZta
e:x:pressaoda inventiva Chrysler - Car
1'0 Salao Imperial para 7 passageiros .,
7 windows.

DA LINCOLN EM 1929
Conduzir urn aavaUo de puro

sangue., agil, e vigoroso, sentil-o obe
deaer, Mail., as mais subtis exigenaias
sem hesitar;oes$ aomprehendendo insti~
tivamente a vontade do cavaleiro,ou ain
da Zanr;aZ-o a gaZope para aonteZ-o; re
pentinamente, aom urna simpZes pressao
da mao ou do pe - e pl'azer identico ao
que e:x:perimentaquem dirigg um aarro
Lin,aoln-Cena Jogador de Polo, pe estri

bo, mao na mao, tala mor;a dentro coupe
Convers[veZ(AZZ-Weather) DetaZhe Buzina
boaa grande ova lada.

Se:rte1.hante ao Landau- Sedan.

cap::>tainteiramente fixa, os bra~s
disp::>stosna parte superior traseira
da capota. Sao apenas urn adomo.

Estanomenclatu~~automo-
bilistica e um produto de pesquisa
em revista especializada, existen-
te na Bib1ioteca Naciona1 do Rio
de Janeiro.

As expressoes, a ortogra-
fia e denomina~oes seguem totalmen
te a publ ica~ao de novembro de 1930.



INFORM
"" II

OES UTE'S

AZem daB "panes" de partida, em que 0 motor de arranco nao gira
o motor, existem ainda as "panes" de funcionamento grupadas em tres modaUdades, a
saber: a) 0 motor nao funaiona; bJ 0 motor funaiona irregularmente e aJ 0 motor
funciona, porem mal.

No primeiro aaso em que 0 motor nao funciona" embora com todo8
08 recursos do motor de partida, a primeira providenaia que se tem de tomar e 0
desZigamento do fio da vela de ignigao, para pesquisa da prese~a da corrente ele -
triaa. Retirando 0 fio da vela, aproxima-se a extremidade dele ao bloco do motor .,
ao mesmo tempo que" com 0 auxtlio do motor de partida ou ma:nualmente.Jpor meio da
mani.cuZa..se faz 0 motor girar. Nessas aondi<;oes" um dos tres fatos podera ser veri
ficado: a) pode nao haver centelha; bJ a centelha observada e fraca.. saltando s£
mente de uma distanaia de 1/32 a 1/16 de polegada .•entre a extremidade do fio e 0
bloco do motor e c) finalmente pode haver uma aenteUza normal, saltando de uma dis
tancia de 3/16 a 1/4 de polegada.

a) Nao havendo centeZha -;particular aten<;ao devera ser presta
da ao amperi.metro, pesquisando-se, at.•urnposs~vel defeito no sistema eletrioo. -

Be 0 amperi.metro estiver acusando descarga oonstante e urn indi-
cio segura que nao na interrup<;ao do cirauito primario, senda 0 defeito ppovavel ae
vido a:

1 - p~tir~8 que nao se abrem;
2 - fuga de corrente no contacto isoZado;
3 - curto-cirauito no fio de baixa tensao entre a bobina e 0

distribuidor ou entre este e 0 interruptor de igniyao.
Be 0 amperimetro nao estiver acusando carga nem descarga e uma

indica<;ao segura de que 0 circuito primar£o esta aberto, devendo ser procurado 0 lo
cal onde esta havendo interrupr;ao de conente. Usa-se para tal.urn fio de prova" lam
pada ou voZttmetro. A interrup<;ao da corrente pode-se encontrar:

1 - nos fi08 condutores;
2 - no proprio interruptor;
3 - no ampemetro;
4 - nos platinadoB que nao se tocam ou tem suas superftcies

de contacto queimados ou corrotdos;
5 - terminais da bateria f~ouxos ou oxidados;
6 - bateria descarregada.

Be a leitura no amperimetro e normal~ com 0 ponteiro sempre os
aiLC1:,ndoe mostrando uma descarga de 1 a 2 amperes, e pro va que 0 circuito pY'imario
esta fUncionandO reguZarmente. ProvaveZmente~ 0 defeito deve ZocaZizar-se no fio de
aHa tensaojl entre a bobina e 0 distribuidor~ '0 quaL pode estar desUgado, em curto
aircuito~ ou ainda:

1 - 8e houver curto na bobina$ experimente outra;
2 - se houveY' curto no condensadors substitua-o e 8e estiver

montado no interior da bobina" troque-a;
3 - Zigar;ao errada., nao estando 0 condensador unido em par£!.

ZeLo com os pZatinados;
4 - rotor do distribuidor com ponta queimada ou com 0 carvao

central defeituoso;



5 - pZatinados desregulados;
6 - fric~ao~ tampa do distribuidor ou rotor moZhados~

ou sem bornisoZamento, provoaando 0 desvio da corrente;

b) CenteZha fraca, saUando somente de 1/32 a 1/16" = SupondO
que a bateria esteja !ornecendo uma carga de 6 votts necessaria ao sistema e que os
aondutores tenham grossura Bufiaiente, neste caso admite-se que 0 cirauito prima -
rio funaione aorretamente. A origem do defeito pode ser no matePiaL isoZante daB
fios de aUa tensao que se pode ap1Yesental' com imperfeir;oes. Outl'a8 causas devel'ao
8er verifiaadas no airauito seaunaario, seguindo a rotina do ~tem anterior.

c) Centel"ha normal, saltando de 3/16 a 1/4"- Havendo combust';;-
vel no tanque e notando-seque 0 motor apenas funciona quando se lhe injeta gasoZi-
na pela entrada de ar do carburador, e indica~ao de que provavelmente a irreguZari-
dade se enaontra no sistema de aombusttvel. Nesta situa~ao, as aausas podem ser:

1 - mistura exaessivamente pobre, devendo aaionar 0 afogadOr,
uma vez que alima frio e motor frio neaessitam de mais
gasoUna;

2 - ntvel baixo na cuba do carburador;
3 - entupimentos nOB canos entre 0 tanque e 0 aarburador;
4 - bomba de combustivel desregulada;
5 = agua na gasoUna ou aombustivel veZho;
6 - fendas no cano de admissao ou vazamento peZas juntas;

Notando-se que 0 motor nao funaiona quando se lhe inJeta gasoli
na e que as explosoes sao irreguZares, deve-se primeiramente verificar a compressao
de aada cilindro, girando 0 motor a mao~ proourando se ha valvuZas 8em vedaqao, eixo
comando de valvula quebrada, com a engrenagem de distribuiqao solta, conferindo 0

tempo de todos as valvulas. Outras causas ainda com reZaqao a COmpreSBaO podem Ber:
junta do tampao arrebentada3 a:n,eisde segmento gastos-, presos ou quebrados., pistoes
furados, quebrados ou folgadoB e invasao de agv.a nos cilindJ."os,quer pela Junta
cabe~ote-, quer pOI' fendas no tampao ou nos ciZindroB. Nao sendo verificado 0 defei
to, observe-se ainda: -

1 velas com por~elana partida, molhada, quebrada., suja ou
com seus eZetrodos desreguZados ou queimados;

2 - veJa se a centelt~ ocorre quando 0 pistao esta no ponto
morto superior no teMpo de explosao em aada cilindro;

3 - verifique se ha 0 baZanaeamento das valvulas de admissao
e de desaarga$ no mesmo cilindro, no fim da descarga e
in~cio da admissao;

4 - verifique se 0 motor nao esta '~fogado" pelo uso exces-
sivo de afogador, girando 0 motor sem as velas com 0 ace
lerador e afogador aompletamente abertos; ,-

5 - verifique se 0 motor esta trabalhando superaquecido.,pes-
quisando as causas dessa unormalidade.



VI OS E OUVIMOS

Reis Vilhena esta debru~ado
no Motor da De Soto 28, tentanto f!
zer a sua apresenta~ao ainda este ana.

Vamos torcer •..
X.X.X.X

Roberto Machado enveludou
sua pik-up Ford 29. Ja pensaram _
quanta ele va; cobrar pel0 frete. E
isso rnesmo Roberto va em frente •••

X.X.X.X
Luiz Carlos esta escondendo

seu Roadster 29 ou entao colocou em
reforma. Porem vem comparecendo ul
timamente com urn Double-Phaeton mu;
to bem cuidado. E isso aT luiz •••

Paulinho (Buick)precisa vol
tar a movimentar a maquina. Seu car
ro nao pode e nao deve ficar escondi
do.

Vamos fazer urn POYCO de for
Ca para a Buick val tar ao nossa con
vlvio.Esta em fase final de refo!

ma a Buick 40 do nosso companheiro
Eduardo Coutinho, 0 carro fo; total
mente desmontado e pintado, e agora
esta na reta final, faltando so uns
crornados e tape9aria. Ele nos disse
que esta dando tudo que pade para de.!
xar a carro em "mint condition". Pa
rabens, continue assim.

X.X.X.X

Paulo Guarino ja e tao popu
lar entre nos, que ninguem pergunta
pelo seu carro.

Sua participa9ao Paulo, tem
sido tao util a tantos companheiros
que nem eu, you perguntar por automQ
vel.

Ultimamente tern comparecido
a reuniao mensal do Clube a La Salle
39 Coupe conversivel do Muriey, 0
carro e realmente urn eolTrio para
os olhos.

Companheiro que merece uma
nota especial pel0 seu trabalho, de
dicado na restaura~ao de sua Chryslere Rogerio Vel1eda. Modela, pesquisa,
percorre todas as fontes posslveis
para levar a born termo seu intento •
Adiante Rogerio insista.

X.X,X.X
o IIMestrell

, Jose Luiz,adqui
riu recenternente urn Cadilae 50 Fleet
wood todo original. Estamos aguardan
do ansiosos a apresenta~ao de ambos
em nossas reunioes.

X.X.X.X

Izaac continua prestigiando
o Club,comparecendo as reunioes se~
pre,trazendo carros de boa qualidade,
sam mediI" esfor~os de viagem-Niteroi
Rio-Niteroi. Temos ainda 0 detalhe
de que comparece sempre acompanhado
de seus familiares. Nosso abraco.

X.x.x.X

Joao Daltro se prepara em
camara lenta para apresentar seu no
vo galpao, onde com grande justi~a
sua frota hem 0 merecs.



C lASSI FICADOS

Hildebrando esta arrumando
a caSe e vende. (Te1ef. 228-5930)

- Caminhao Ford 1924
- Berlineta Willys
- Ford-Double-Phaeton-4 porta!

1929

- Studbacker Farina 1955
- Cadi lac 1960-4 portas
- Fiat 500 - Teto solar 1946
- Jupter 1952
- Mercedes Benz 1951 - 4 portas

x.x.x.x
Paulo Cesar Almeida tern as

uDicasi' para compra de lentes plasti
cas dl~nteiras e trazelras de auase•
todos carros antigos: Cadilac,Bulck,
Ford, Chevrolet, etc ...

x.x.x.x

A redac;ao do uRADIADORu so
liclta ao socia que porventura for
mou os Boletins de 1 a 5 do Veteran
Car Club do Brasil - Clube de Automo
veis Antigos, que na epoca fo; 1m
presso pela Cia. Editora Grafica Bar
bero e com radac;ao a RuaJardim Bot!
nico, 94 casa 2~ ceda por emprestimo,
a fim de que possamos organizar urn
acervo, para que venha constituir 0

patrimonio do Clube. Devolveremos
apos providenciarmos as capias.

Martins continua a disposi
~ao dos seus amigos, com seus amble
mas esmaltados e agora arrumando seu
grande estoque de pe~as de carros an
tigos, compradas em lotes. cedendc
a prec;os de reposic;ao.

Telefone: 2290793

Os Vilhenas continuam esp~
rando que apare~am 4 rodas~corn raios
de madeira, arc 19, com os respect;
vossobre-aros, para comprar.

Telefone: 248-2615

Carlos Vitor troca 5 rodas
aro 19. com pnaus em otimo estado
por 5 rodas aro 21.com pneus no me~
mo estado.

A FORD quer saber quantos
veiculos "Modelo All, produzidos a.!!.
tre 1903 e 1904. ainda existem em to
do 0 mundo. Uma pesquisa intarnacio-
nal procura localizar esses carros ,
que marcaram 0 inicio da produ~ao em
serie e da propria industria automo-
billstica. A pesquisa faz parte do
ilJubileu de Diamanteil

, que comemora

o 759 aniversario do primeiro automo
vel produzido por Henry Ford na sua
fabrica instalada as margens do Rio
Detroit~ Estado de Michigan, a 16
de junho de 1903. Nessa fabrica~ uma
linha de montagem produziu 1.708 un;
dades do IImodalo A" que esta sendo
procurado.



para voc6 gozar a vida,

em

pt; DIREITO: Tem que ter pe
so pena~ para trahalr~r
direito freio e acelera
dor. Imagine que os p'E
dais sejam feitos com "
cris taZ hem fino e que.::-x
podem quehraP-se se vo -
ce pisaY' mw:to forte. -

, /'
/'

pt; ESQUERDO: Serve papa do
sar a embreagem dipeito
evitando 0 uso excessivo
do acelerador~ principaZ
mente du:t'anteas manobras.



.,
SUGESTOES

Todos nos, aficionados por
autos antigos g saba'OClscaro e ~rtan
te os detalhes finais numa boa resta.u~
rac;aoq au mesmo tim. toque para tamar

urn carro antigo que tenhanos; e que

MO esteja refo:rma.do, ainda mais agra=

davel.
Para tanto, r.ada !TEThor do

que 1.."lI'Ilaca:r;:a para 0 estepe do carro,
que alan de enfei t.a:r 0 carro antigo
~ ainda mais 0 estepe, esconde.ndo

o pneu e harmonizando can a capota,lDis

am'bossao feitos de material semelhan-

tee
Da.'lIOSaqui algumas sugestoos

que encontramos em algumas das melho -
res revistas americanas de carros anti
gos 0 Agora vai da imaginac;a.o de cada

urnholar urn outro feitio, a escolha da
cor? padrao e tam1:imas escudos, nanes

rrarcas; etc., que cada urn. pode colocar

na capac

~ importante lanbrar que a

caj?avaria can cada tipo de rodas, is

to e y de madeira, raios e disco... e
agora :maos a obra:



ESPECIAL

012 POZZOLI
HENR I QUE HUMBERTO JACQUES •
PAULO CANEtA PESSOA DE ANDRADE
THEO CORREA DE OLIVEIRA RAMOS MARTHA
ROMERO DE ALMEIDA GRA~A
ROBERTO FREDERICO SANCHEZ--
JOS£ CH! ARA -
FERNANDO CARNE IRO lEJ\O ----------
DEClO GUIMARAES DE ABREU
IVAN MICHEL KNOX
LUIZ MAURfclO DA COSTA MEMORiA
lUIZ CLAUDIO DE ARAUJO MATOS
FRANC Iseo JORGE BARBERO ...
ROBERTO DE SOUZA NEVES
JULIO LOPES CHRISTIANO
LU IZ CARLOS PESTANA .
MARIO DE OLiVEiRA
ROBERTO CARNEIRO LEAo
JOS£ CANDiDO DA SiLVA MURley NETO ----.
MARCiO DE CASTRO COELHO CINTRA
ROLF WERNER HUTHER -
CARLOS AUGUSTO CAMARGO -'--------------
JOS£ JOAQUIM ARGOlO
JO~O CARLOS THEMUDO -
IZACHAK REDINGER
JORGE DANE COSTA .------------
GERALDO CANECA PESSOA DE ANDRADE ----
CARLOS AUGUSTO GARCIA PAULA
PAULO EUGEN I0 DROLSHAGEN . ,
INACIO DE lOloLA BARROS FILHOJoAo LUIZ ~E SOUZA MATOS ROCHA
ARMANDO DIAS MAlA FILHO .-
JOAo MANoEl DE CERQUEIRA DALTRO
PAULO CEZAR ALVES DE ALMEIDA
JOSE MARIA VElHO DA SILVA .
ROBERTO 0 IECKMANN _
JosE LUll DOS SANTOS MACHADO
CARLOS NUNES V ILHENA '""-----------
FRANCISCO DE AZEVEDO PINTO PESSOA~
JOAo FRANCISCO SAUWEN FILHO
HllDEBRANDO CARDOSO PEREIRA ~.--------
CARLOS EDUARDO K. FONSECA •.~.--------------
EDUARDO CORTE REAL BAPTISTA COUTINHO'
ROBERTO PEDRO DOMINGOS MACHADO
JOAQUIM MARTINS COELHO ._.-------------
lU iZ CARLOS DE MAGALHAES -----------
CARLOS REIS VllHENA -•.------------.--
CARLOS V I TOR S I MAo RACY -------
ROGER 10 FiRM INO VELlEDA .•••
PAULO CESAR. lH'lOS GUARINO --_.--------
JOS£ EMANNUEl PE I XOTO 0=,.- ---------

NilSON CORREA SOUZA NEro -------------
JOS£ ROBERTO XAVIER BENTES-------·---
lUIZ PEDRO SAISSE

fd40n Ba.Mei1t4
dll. Silva. Ca.4t:/tO


