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Caríssimo Leitor, 					
É com muito gosto que apresentamos em Portugal, o Guia FIVA,
a todos os entusiastas de veículos históricos e partilhamos a
mensagem e a recomendação da Federação Internacional de
Veículos Antigos, que nos orgulhamos de ser Autoridade Nacional, de que a condução segura e o comportamento amigo do
ambiente são de vital importância.
É uma constatação que faz parte das estatísticas oficiais, que
os proprietários de veículos históricos têm um bom registo de
diminuta sinistralidade, comprovados pelos baixos prémios de
seguros que pagam.
Tendo em consideração a reduzida utilização de veículos históricos, por um lado, e a preferência da sua utilização em passeios
por estrada, a sua contribuição para a poluição gerada pelos
veículos rodoviários é muito pequena e quase sem expressão.
Por considerarmos útil e muito importante, acompanhamos
a FIVA no reforço de recomendações que fazem parte deste
Guia, que agora reproduzimos em Português, no uso responsável de veículos, em termos de segurança e de comportamento
amigável para com o ambiente.
Atingimos os nossos objectivos se ler e colocar em prática estas
recomendações e encorajar outros condutores de veículos a
apreciar e a seguir essas boas condutas.

Um abraço com amizade,

Gaspar Pereira
Presidente da Direção
Clube Português de Automóveis Antigos

Caro Associado, Leitor,
No momento de apresentação do GUIA FIVA em língua Portuguesa,
é com o mais subido gosto que queremos endereçar à Direção do
C.P.A.A. e em particular ao Exmo. Presidente Sr. Gaspar Fernando
Aguiar Pereira o reconhecido agradecimento da APME por ter sido
possível às nossas duas Instituições unir vontades para que em
Portugal fosse possível editar o Guia FIVA em uma só versão.
Reconhecidos também, porque o esforço inicial da tradução se
deveu em exclusivo ao C.P.A.A.
Mas é ainda indispensável dizer que estamos completamente
solidários com o resultado obtido pelo C.P.A.A. na transcrição da
versão original em língua Inglesa, para a agora editada versão em
língua Portuguesa.
A APME-Associação Portuguesa do Motociclismo de Época,
sendo uma Associação também membro da FIVA, que se dedica
em exclusivo ao motociclismo e aos colecionadores de veículos
de duas e três rodas, entende que é também sua obrigação pugnar pela defesa de todos os veículos, influenciando na medida
dos seus meios, a que proprietários de veículos Históricos/Época
tomem como seus os conselhos e recomendações contidas neste
Guia FIVA.
Numa altura em que muitos desconsideram os veículos antigos, e
em particular os motociclos, é com muito empenho que recomendamos aos seus proprietários que, seguindo este guia, tenham um
comportamento responsável e seguro quando conduzem, mas
também que tenham uma postura amiga do ambiente.
Com essa atitude seguramente conseguiremos que por muitos e
bons anos possamos continuar a mostrar o belo que é conduzir um motociclo ou um automóvel Antigo, Histórico ou Clássico,
numa palavra de época.
Abraço Motociclista,
António Galante de Queiroz
Presidente da Direção
APME-Associação Portuguesa do Motociclismo de Época

Uma máquina do tempo tratada com respeito.
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Introdução

Que motivo o leva a ser proprietário de um automóvel histórico, motociclo ou outro veículo do passado? Talvez simplesmente por gostar de o ver, ou ter com ele uma ligação
especial. É a sua máquina do tempo e sua ligação com a herança motorizada. Gasta
tempo e dinheiro para o manter a circular ou, até mesmo para o restaurar. Guiá-lo é
para muitos a maior das recompensas. Para além disso, eventualmente, gosta de ver
os olhares de espanto, os sorrisos e os gestos de satisfação de outras pessoas.
Para assegurar a continuidade da aprovação da sociedade e do público em geral,
uma condução segura e um comportamento amigo do ambiente são de vital importância. Os proprietários de veículos históricos têm um excelente registo no que diz
respeito à condução em segurança, tal como fica demonstrado pelo reduzido valor
de prémio que cobram as seguradoras. Mais do que isso, uma vez que os veículos
históricos não são utilizados intensamente, quando circulam, na maioria das vezes
fazem-no em estradas secundárias, em meios não urbanos, sendo insignificante o
seu contributo para o total das emissões poluidoras dos veículos automóveis.
Contudo, o mundo da mobilidade está a mudar rapidamente. Basta pensar nos planos para proibir a venda de novos automóveis com motores de combustão interna,
alimentados por gasolina ou gasóleo. Pense-se no desenvolvimento das soluções
de condução autónoma. Pense-se nas muitas zonas de emissões reduzidas que se
alastraram nos últimos tempos por toda a Europa, visando melhorar a qualidade do
ar, especialmente em zonas urbanas.
A FIVA, organização mundial que reúne mais de 1,5 milhões de proprietários de
veículos históricos, tem vindo a atualizar as suas recomendações para o uso responsável dos veículos históricos, cuja primeira versão data de 2005. Daí resultou
uma publicação dividida em duas partes, uma focada na segurança rodoviária e a
outra no comportamento amigo do ambiente. Apelamos a que estas recomendações
e conselhos sejam lidos com atenção e colocados em prática. Isso encorajará os
outros utilizadores das estradas a continuar a apreciá-lo e ao seu veículo histórico.
Por fim, tome nota que alguns pontos deste texto apenas se aplicam a certo tipo de
veículos históricos, nomeadamente aos automóveis mas não aos motociclos. Veja as
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duas partes deste trabalho como dois lados de uma mesma moeda, pois a segurança na estrada e o respeito pelo ambiente são elementos gémeos do princípio do uso
responsável. Esta publicação foi pensada para ajudá-lo a garantir que mesmo os
efeitos adversos relativamente insignificantes da preservação e do uso de veículos
históricos sejam mantidos a um mínimo absoluto, através da aplicação das melhores práticas no seu uso, preservação e manutenção.
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O que é a FIVA?

A Federação Internacional do Veículo Antigo (FIVA) é uma organização dedicada à
defesa da preservação de veículos motorizados do passado e à continuação do seu
uso nas estradas de todo o mundo.
A FIVA protege o uso responsável de veículos históricos, monitorizando a produção
legislativa específica, acompanhando o desenvolvimento de políticas para o sector e
dando apoio a ações específicas das autoridades nacionais e internacionais.
A FIVA ajuda a preservar os veículos históricos, artefactos e documentação relacionados, através do estímulo à pesquisa e catalogação, bem como pelo desenvolvimento de diretrizes, padrões e educação que assegurem que exemplos autênticos
do nosso passado automóvel permaneçam disponíveis para as gerações futuras.
A FIVA promove a cultura dos veículos históricos através da comunicação e organização de eventos internacionais, fóruns, seminários e formação. Fornece reconhecimento formal e suporte para atividades que estão de acordo com seus ideais.
A FIVA, que foi fundada em 1966, é uma organização sem fins lucrativos de associações nacionais com objectivos semelhantes, representativas de cerca de 70 países
em todo o mundo.
Desde Abril de 2017, a FIVA é parceira não governamental da UNESCO, com estatuto consultivo, e continua a prosseguir o seu bem sucedido programa FIVA World
Motoring Heritage.
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A FIVA protege a herança motorizada.
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I

Segurança rodoviária
e comportamento responsável
GERAL
Em todos os momentos, conduza o seu veículo histórico com respeito pelos outros utilizadores da estrada. Excesso de velocidade, aceleração excessiva ou demasiado entusiástica,
curvas bruscas ou travagens fortes são possíveis causas de irritação ou desânimo face ao
movimento de defesa do veículo histórico em geral.
Os veículos históricos que circulam na estrada devem cumprir sempre os requisitos legais
dessa mesma estrada, tanto durante o dia como depois de anoitecer.

DESEMPENHO
Antes de conduzir qualquer veículo com o qual não esteja familiarizado, deve ter tempo
para otimizar a sua posição de condução, para ter uma boa visão e assegurar-se que
está totalmente ciente dos modos de operação de todos os controlos primários da
viatura, incluindo:
– As características e requisitos das mudanças da caixa de velocidades;
– O desempenho do sistema de travagem e a capacidade de resposta
da direção;
– O comportamento em curva do veículo.
O ideal, para começar da melhor forma a sua experiência de condução com um veículo
que é novo para si, é fazê-lo numa estrada tranquila ou em terrenos privados.
É conveniente ter presente que os condutores de veículos modernos podem não estar
cientes das limitações práticas dos veículos históricos, especialmente no que diz respeito às distâncias de travagem. Deve, portanto, em todos os momentos, conduzir de
forma defensiva e proativa, percebendo que é da sua responsabilidade reduzir, tanto
quanto possível, as consequências das limitações dos veículos históricos.
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Conheça o seu veículo histórico!

O que é um veículo histórico?
A FIVA define como veículo histórico aquele que, sendo um veículo
de estrada, tem:
– No mínimo 30 anos de idade.
– Encontra-se preservado e mantido numa condição histórica correta.
– Não é utilizado sistematicamente como veículo de uso diário.
– O qual, consequentemente, faz parte da nossa herança técnica e cultural.
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Um estado de preservação historicamente correcto deixa os seus proprietários orgulhosos.

RECOMENDAÇÕES PARA OS PROPRIETÁRIOS ANTES DE
SAÍREM PARA A ESTRADA
Para a manutenção de rotina, há dois aspectos a considerar: tempo decorrido e
distância percorrida.
Deve ser realizada uma manutenção regular do veículo, mesmo que a distância
percorrida desde a última revisão seja insignificante e o veículo tenha sido usado
com pouca frequência.
Como proprietário de um veículo histórico responsável, deve assegurar que:
– Todos os veículos históricos em uso devem ser inspecionados cuidadosamente
pelo menos uma vez por ano. Isto é especialmente importante em países onde as
inspeções periódicas para veículos históricos não sejam obrigatórios.
Essa inspeção deve inclui a verificação de:
a) integridade estrutural
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b) rodas (aspeto particularmente importante em viaturas com jantes de raios) e pneus
c) rolamentos de roda
d) eixos
e) mecanismo de direção
f) sistema de travagem
g) molas e amortecedores
h) luzes
i) integridade dos componentes do sistema de combustível
j) globalmente, qualquer componente que se possa ter soltado.

É importante uma inspeção e manutenção frequentes!
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– Se forem encontradas quaisquer falhas elas deverão ser reparadas antes que o veículo
seja utilizado.
– Veículos que não foram utilizados nos últimos seis meses deverão ser verificados com
especial cuidado antes de serem utilizados na via pública.
– Deve ser dada atenção especial à condição e funcionamento do sistema de travagem,
especialmente se for operado hidraulicamente.
– O fluído dos travões deve ser drenado e substituído pelo menos uma vez a cada três anos,
com maior frequência se o local de estacionamento for húmido.
– Os níveis dos fluídos devem ser verificados antes de cada viagem.

VISIBILIDADE
Deve garantir que:
– Tem tanta visibilidade quanto possível.
– Que os vidros são claros, estão limpos e livres de itens como autocolantes dentro
de sua linha de visão.
– Que os espelhos retrovisores externos, sempre que possível, estão devidamente montados.
– Que são montados reflectores, ainda que amovíveis, em veículos particularmente lentos.
– Verificar periodicamente o estado dos limpa para-brisas, que devem ser substituídos quando não se encontrem em bom estado. Verificar se o sistema de lavagem do
para-brisas (se instalado) está em bom estado.
Quando o veículo não possui indicadores de mudança de direção, vulgarmente denominados de “piscas”, o condutor e/ou o passageiro devem mostrar qual a sua
intenção, usando sinais manuais.
No entanto, é necessário estar ciente de que os condutores de veículos modernos
podem não estar familiarizados com o significado desses sinais; portanto, é necessário ser sempre cauteloso ao agir com base na suposição de que somos vistos e
compreendidos. Isto é particularmente importante se a visibilidade for obscurecida
ou limitada pelas condições meteorológicas.
Os veículos sem indicadores de mudança de direção facilmente visíveis, assim como sem
luzes de travagem, não devem ser conduzidos na via pública depois de escurecer.
Ao conduzir um veículo lento, deve ter em mente que nas estradas principais e
particularmente nas auto-estradas, mesmo com iluminação suficiente, a baixa velocidade pode não ser evidente para os outros condutores.
Ao viajar em estradas depois do anoitecer ou apenas com pouca visibilidade, se
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Admirável a qualquer momento, mas principalmente durante o dia.

a legislação aplicável permitir, deve considerar a utilização de luzes de advertência intermitentes se instaladas no veículo.

ILUMINAÇÃO
Para a segurança rodoviária é tão importante, nos veículos históricos, ser visto como, para
os seus condutores, poder ver.
Em geral, a iluminação em veículos históricos produz significativamente menos luz do que
a iluminação moderna.
A maioria dos veículos modernos costuma usar luzes de marcha de forma contínua, tornando os veículos históricos menos propensos a serem notados. Lâmpadas laterais, ao estilo
antigo, são cada vez mais difíceis de ver.
Devem ligar-se os faróis sempre que as condições externas se deteriorarem, caso da
chuva, neblina, nevoeiro ou sob um céu com nuvens pesadas.
Em momentos de visibilidade particularmente precária, como por exemplo, com chuva
muito forte, pode ser aconselhável parar, assim que for seguro fazê-lo.
20
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Deve verificar-se regularmente o correcto funcionamento de todas as luzes e certificar-se
de que os faróis estão focados corretamente.
Quando se está perante um veículo que de origem, tem um sistema de luzes de feixe constante e o pretendemos conduzir em condições de escuridão ou baixa visibilidade devemos,
se tal for legal e tecnicamente possível, modificar o sistema, de modo a montar um par de
lâmpadas de médios e máximos.
Para os faróis existentes, estão disponíveis componentes de iluminação modernos como os
LED que não prejudicam visivelmente a autenticidade do veículo. Se for legal e tecnicamente
possível, poder-se-á adaptar tais componentes de iluminação alternativos a um veículo que
se pretende usar regularmente em tráfego moderno. Especial cuidado deve ser dado às luzes
indicadoras de mudança de direção (“piscas”) e às luzes de travagem. Deve-se no entanto, ter
o cuidado de cumprir as leis e as regulamentações locais, particularmente no que diz respeito
a faróis que, se instalados incorretamente, podem encandear outros condutores.
As luzes traseiras e de travagem devem ser visíveis, em boas condições, a partir de pelo
menos 100 metros e devem indicar claramente as dimensões globais do veículo.
Para conduzir à noite, poder-se-á usar uma placa de reboque refletora, mas nunca se deve
conduzir na estrada um veículo sem iluminação elétrica após o anoitecer.
Se for surpreendido pela escuridão, deve parar assim que for possível.

PNEUS
Antes do início da primeira viagem do dia, por menor que ela seja, deve efetuar uma verificação da pressão dos pneus; todos os pneus devem estar com a pressão recomendada
pelo fabricante. Rodar com pneus que estão a baixa pressão aumenta o atrito e assim,
prejudica o consumo até 4%.
A baixa pressão também aumenta as hipóteses de aquecimento do pneu podendo resultar
em falha e consequente acidente, com lesões dos ocupantes do veículo e dos demais
usuários da via.
Os pneus devem ser inspecionados regularmente quanto a imperfeições visíveis na parede
do pneu, inclusive na superfície interna, pois é provável que uma falha na parede do pneu
possa provocar um acidente.
Como os pneus não duram indefinidamente, mesmo armazenados, devem ser substituídos
se houver sinais de que as paredes estão danificadas ou que se tornaram pouco flexíveis.
Após alguns anos, deve considerar a substituição dos pneus, sejam eles usados ou não, de
acordo com as recomendações do fabricante ou outras diretrizes apropriadas.
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Pneus de natureza diferente daqueles que originalmente foram instalados no veículo são
frequentemente usados em automóveis históricos.
Normalmente não há objecção à utilização de pneus radiais para substituir os pneus diagonais. É reconhecido que melhoram o comportamento em estrada e portanto, a segurança,
ao mesmo tempo que não comprometem a aparência ou afectam outros componentes.
Deve-se ter o cuidado de observar o efeito dos pneus radiais, com uma circunferência
diferente dos originais, nas folgas da carroçaria e na precisão do velocímetro.
Deveremos ser muito cautelosos quanto ao uso de jantes e pneus mais largos ou de baixo
perfil, excepto quando eles são, ou representam, um tipo vulgarmente montado no veículo
durante a sua existência, antes do restauro.
Podem parecer bons e até mesmo ajudar o veículo a ter um melhor desempenho, mas
devem ser escolhidos com cuidado. Um aspecto é o seu efeito na originalidade, outro é o
impacto na segurança e possivelmente no consumo de combustível do veículo.

Os seus melhores companheiros a bordo: um copiloto e uma caixa de ferramentas.
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Os pneus largos e de baixo perfil podem reduzir a velocidade máxima devido aos seus
efeitos aerodinâmicos negativos. A melhoria na aderência em curva pode pressionar a
suspensão e causar desgaste excessivo dos seus componentes e dos próprios rolamentos
das rodas. Tudo isso pode levar a reparações dispendiosas mas também a problemas de
segurança, além de um possível aumento no consumo.
Encontre um compromisso razoável entre o desejo de modificar o seu veículo histórico e
mantê-lo o mais próximo possível do original, seguro e eficiente.

EQUIPAMENTO A BORDO
Verifique sempre, antes de sair para a estrada, se tem todo o equipamento que lhe poderá
ser útil em caso de avaria ou outro incidente. Não se limite ao equipamento obrigatório
pela lei do seu país ou pelos países que visita.
Os mais importantes são:
– Caixa de primeiros socorros
– Coletes refletores
– Triângulo de sinalização
– Lâmpadas de reposição e fusíveis
– Um macaco robusto, uma chave de rodas, outras chaves e ferramentas mais comuns
– Martelo de emergência (também chamado de “martelo de vida”)
– Extintor de incêndio
– Lanterna potente

CINTOS DE SEGURANÇA E CADEIRAS PARA CRIANÇAS
Mesmo que não sejam obrigatórios – porque o seu carro foi registado antes dos cintos de
segurança se tornarem obrigatórios –, deve-se considerar a instalação de cintos de segurança, desde que eles possam ser fixados firmemente. Os cintos de segurança não devem
ser instalados, se a estrutura do veículo não for adequada para permitir uma fixação segura
e para suportar as tensões de impacto.
Quando foram instalados cintos de segurança devem ser sempre utilizados, mesmo
para fazer uma viagem curta, assegurando-se que os passageiros também tenham
apertado os seus.
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Antes de planear uma viagem com crianças, verifique previamente se pode levá-las a bordo
legalmente e, em caso afirmativo, onde elas devem ir sentadas (na frente ou atrás) de acordo com sua idade e altura – verifique ainda se é obrigatório usar uma cadeira específica.

CONSIDERAÇÃO E COMPREENSÃO
Enquanto condutor de um veículo histórico, deve-se sempre ser atencioso e respeitoso
para com os outros utilizadores da estrada, não apenas os outros condutores, mas também
os grupos mais vulneráveis no trânsito: peões e ciclistas.
Deve sempre indicar em tempo útil o que pretende fazer, não apenas ao virar para a esquerda ou para a direita, mas também ao conduzir no interior de um parque de estacionamento, assim como ao ultrapassar na estrada, outros condutores.

Conduzir com cuidado e com respeito trará muitos sorrisos.
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Ultrapassar é cada vez mais difícil nas estradas modernas. Ao conduzir um veículo histórico, deve estar preparado para permitir que outros veículos o ultrapassem com segurança,
quando e onde isso for possível. Se o tráfego se acumular atrás de si, tente encontrar um
ponto de paragem, conveniente e seguro, para permitir a passagem dos outros veículos.
Lembre-se que os condutores de veículos modernos podem parar à sua frente e deixar
espaço insuficiente para uma travagem segura do seu veículo histórico. Se isso acontecer,
deve sempre desacelerar para aumentar a distância entre veículos.
Em estradas movimentadas, deve evitar-se circular em caravana com mais de dois outros
veículos históricos. Quando se circula dessa forma, deve-se manter uma distância suficientemente segura em relação ao veículo que segue à frente, para permitir, onde permitido, que
outro tráfego passe com segurança e também para realizar uma paragem de emergência.
Se vamos conduzir um veículo histórico mais lento, deveremos planear a viagem por forma
a evitar horários de pico de trânsito e áreas de congestionamento.
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O seu veículo é um atractivo para velhos e jovens.

Tenha sempre em atenção que o seu veículo é uma atração e o seu comportamento pode
ter um impacto sobre a opinião do público em geral sobre veículos históricos. Para o melhor
ou para o pior!

EVENTOS ORGANIZADOS POR CLUBES E VOLUNTÁRIOS
Esta parte do Guia está principalmente relacionada com os incontáveis eventos não competitivos organizados por clubes e voluntários.
Mesmo que o evento não conste no calendário da FIVA, deve ser levado em consideração
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o Código de Eventos da FIVA, especialmente o texto do seu artigo:
“Eventos ocorrendo em estradas abertas ao tráfego normal devem estar de acordo com a
legislação do país onde eles ocorrem.
A organização de eventos realizados em estrada – mesmo que não sejam competitivos – e
a participação nos mesmos, exige que seja dada séria atenção a alguns aspectos. Os eventos competitivos geralmente estarão sujeitos a leis nacionais específicas, regulamentos e
autorizações locais.

O QUE MAIS IMPORTA PARA OS ORGANIZADORES
Se é um organizador de eventos, certifique-se de que os seus planos, organização e equipa

Eventos e passeios são uma alegria para os participantes e para o público.
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cumprem as leis nacionais e as regulamentações locais. Dê indicações aos condutores
participantes nos eventos por si organizados, para cumprirem essas leis e regulamentos.
Antes de qualquer evento, deve preparar um plano de risco e segurança. Esse plano deve
considerar os vários aspectos com os quais é necessário lidar após um incidente, particularmente se o incidente envolver lesões graves ou mortes. Esse aviso deverá ser feito aos
serviços de emergência médica, notificação das autoridades, a ligação entre aquelas e a
organização do evento e a reação a qualquer interesse e perguntas dos Media.
Os eventos devem ser planeados de modo a criar um mínimo de transtorno e inconvenientes para os outros usuários da estrada, principalmente no que diz respeito a vias muito
movimentadas, onde um número significativo de veículos históricos pode ser a origem de
congestionamentos de trânsito. Nesses casos, devem ser alertados os outros condutores
para essa situação, com sinalização clara, de acordo com as leis e regulamentos locais.
Se os participantes seguem um percurso previamente delineado, devem ser dados os seguintes passos:
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– Explorar adequadamente, com antecedência, o percurso a efetuar.
– Fornecer aos participantes instruções claras e adequadas sobre o percurso, designadamente sobre sinalização e outros pontos de referência, que possam tornar mais fácil seguir
o percurso.
– Identificar riscos de tráfego específicos, que possam ser encontrados no desenvolvimento do evento.

O QUE IMPORTA MAIS PARA OS CONDUTORES
Se você estiver a conduzir o seu veículo histórico num evento, deve ter presente o seguinte:
– Ser capaz, através do conhecimento prévio ou pelo facto de seguir as instruções que
lhe foram fornecidas, de seguir o percurso sem necessitar de seguir o veículo que vai à
sua frente.

Guarde para as pistas as suas aspirações a piloto.
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– Ter sempre em consideração os outros condutores e levar em conta as condições de
trânsito que encontra no percurso.
– Respeitar os sinais de trânsito e o Código de Estrada em geral, a menos que instruído em
sentido contrário por uma autoridade.
– Nunca permitir que o espírito competitivo supere a sua responsabilidade. Conduza com
cuidado e consideração pelos outros utentes da estrada.

VEÍCULOS EXCEPCIONALMENTE LENTOS
Quem conduzir um veículo excepcionalmente lento (VEL), como um com motor de tração a vapor, rolo compressor, veículo comercial antigo ou veículo agrícola, tem o dever

Conduzir um “velho rolo compressor” pode ser bastante desafiante.
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particular de garantir que causa o mínimo de perturbação para os outros utilizadores
da estrada. A circulação desses veículos nas vias públicas exige que os condutores
tenham uma experiência particular, uma boa compreensão do veículo e conhecimento
das leis específicas para o seu uso.
Ao conduzir um VEL, deverá, sempre que possível:
– Evitar os centros das cidades, estradas longas e rápidas, estradas de faixa única,
íngremes e cruzamentos ou entroncamentos difíceis.
– Não se devem conduzir depois de escurecer ou em condições de visibilidade seriamente reduzida.
– Todas as mudanças de direção devem ser claras e não ambíguas para outros utilizadores da estrada.
– Deverá ser acompanhado de uma equipa, de duas ou mais pessoas, para o auxiliar
no arranque do motor e para o manter em funcionamento.
– Evite criar uma situação de perigo ao parar na beira da estrada, por exemplo para se
abastecer de água ou para efetuar uma mudança na caixa de velocidades.
– Reconheça e minimize o perigo de faíscas.
– Evite a criação de fumo negro perto de áreas residenciais.
– Evite danos na superfície da estrada.
– Quando parado, utilize calços para auxiliar na imobilização.
– Utilize os sinais sonoros (apito ou buzina) apenas em caso de emergência ou no
âmbito de um desfile.
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De meios de transporte
para o património móvel
A imensa importância histórica e cultural do automóvel só recentemente
começou a ser reconhecida como uma parte importante do nosso passado, por órgãos nacionais e internacionais, que tratam da preservação do
património e da história social.
O veículo motorizado tem um lugar essencial na História, desde o final do
Século XIX e até hoje. Enquanto a industrialização forçava as pessoas a
se mudarem para as cidades para trabalhar, o veículo motorizado possibilitava viver fora das urbes e longe das áreas industriais.
Veículos a motor deram às pessoas a liberdade de escolher onde morar
e onde trabalhar e como gastar seu tempo de lazer.
É este legado histórico que a FIVA preserva e homenageia. Por isso é importante que a FIVA também lidere o caminho no incentivo à preservação
e uso de veículos motorizados históricos da maneira mais responsável,
segura e ambientalmente o mais aceitável possível. Este guia pretende
contribuir para esse objectivo.
A FIVA e as organizações membros da FIVA representam os interesses
dos que querem a preservação dos veículos históricos nas discussões
com os legisladores e com aqueles que têm por missão aplicar as leis.
Qualquer um de vós é um nosso embaixador.
Assuma esse papel sempre que mostra ao público o seu veículo histórico,
seja quando circula com ele, seja até quando nele trabalha em sua casa.
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II

PRESERVANDO
O MEIO AMBIENTE
OS VEÍCULOS HISTÓRICOS NO AMBIENTE DE HOJE
Os veículos históricos representam a história da mobilidade, da técnica e do design. Eles
não foram criados para estar de acordo com os padrões atuais. Desde muito cedo e até aos
tempos mais recentes, os veículos históricos evidenciam desenvolvimentos que nos ajudam a conhecer a evolução técnica e cultural da mobilidade. Os proprietários dos veículos
históricos são guardiões de um “museu em movimento” na estrada.
Todos somos conscientes das complexas questões ligadas à proteção ambiental e climática e dos desafios enfrentados pelas áreas urbanas em particular.
Ao enfatizar o grande valor da preservação e apresentação pública de veículos históricos,
a FIVA tem sido bem sucedida na sua tentativa de ganhar o respeito da sociedade. Para
continuar assim, é muito importante que cada proprietário exiba um comportamento cuidadoso e responsável, sempre que usar um veículo histórico em espaços públicos ou até,
num terreno particular.
As recomendações detalhadas da FIVA sobre a preservação, restauro e aprimoramento
autêntico dos veículos históricos estão reunidas na Carta de Turim, que recomendamos

Um museu em movimento.
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tenha sempre à mão, especialmente se deseja fazer mais do que o trabalho de manutenção
regular do seu veículo histórico.
De seguida encontrará alguns conselhos práticos sobre vários tópicos. Esta não é uma lista
exaustiva e a FIVA está aberta a sugestões de recomendações adicionais.

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
Deve regularmente (pelo menos uma vez por ano) inspecionar o sistema de combustível,
seja ele de carburador ou de injeção, incluindo sistemas de estrangulamento manual e
automático. A inspeção deve incluir a afinação adequada dos jatos, a verificação do comportamento das peças mecânicas do sistema e a ausência de fugas, seja no carburador ou
no sistema de injeção incluindo a bomba de combustível.
Deve verificar:
– Todas as juntas no sistema de combustível para identificar potenciais fugas.
– O depósito e todas as tubagens, para verificar se há fugas e se há sinais de corrosão ou
outra degradação que possa vir a levar a fugas.

SISTEMA DE IGNIÇÃO
Deve:
– Inspecionar regularmente as velas de ignição para ver se há sinais de que a mistura não
é fraca, levando ao possível sobreaquecimento, ou uma mistura rica, que leva ao consumo
excessivo de combustível e ao aumento de emissões.
– Manter todos os cabos em bom estado, pois uma falha não é apenas um risco para o
motor, mas é também geradora de emissões excessivas.
– Inspecionar regularmente os platinados, para garantir um funcionamento suave e eficiente, já que o seu mau funcionamento leva ao aumento das emissões.

LUBRIFICANTES E OUTROS FLUIDOS
O funcionamento eficiente do veículo, com a maior economia de combustível e as menores emissões possíveis depende da observância adequada dos requisitos de manutenção
aplicáveis ao veículo.
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Para um uso eficiente, deve:
– Usar um combustível de alta qualidade ou combustível aditivado, quando disponível, que
contribui para a economia de combustível e redução de emissões sem impacto adverso no
desempenho ou no sistema de combustível, mesmo que seja mais dispendioso.
– Usar sempre lubrificantes e outros fluidos – como o óleo dos travões – que sejam da
especificação correta para o seu veículo.
– Substituir os lubrificantes e outros fluidos nos intervalos correctos de quilometragem
e tempo.

DIRECÇÃO, TRAVÕES E SUSPENSÃO
Deve:
– Inspecionar regularmente, pelo menos uma vez por ano, todos os pontos ligados aos sistemas de direcção, travagem e suspensão, não importando a distância percorrida durante
esse periodo.
– Verificar se há fugas nos vedantes e tubagens.
– Verificar o funcionamento dos travões, quanto à eficiência (tendo em conta as expectativas adequadas para o veículo) e uniformidade.
– Garantir que a lubrificação é suficiente em todas as áreas vitais, nomeadamente nos
pontos de lubrificação, as juntas e os rolamentos.

ESCAPE
Deve:
– Verificar regularmente as emissões visíveis de fumo, tanto por razões ambientais como
práticas. Fumo negro indica excesso de combustível a ser queimado e a consequente
emissão de resíduos excessivos de hidrocarbonetos, enquanto que fumo branco pode
indicar que tem uma junta do motor a não vedar totalmente. Fumo azul indica a presença
de óleo nas câmaras de combustão, por causas como o desgaste dos anéis dos pistões
ou das guias das válvulas.
– Verificar regularmente se há fugas no sistema de escape, pois elas podem gerar ruído
excessivo e prejudicar a economia de combustível e o controlo das emissões.
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Um tapete para aparar o óleo, sob o motor, cuida do meio ambiente!
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Não deitar fumo, cuida do meio ambiente!

OUTROS CONTROLOS E PRECAUÇÕES
DURANTE A UTILIZAÇÃO
– Deve-se conduzir regularmente o veículo, se possível em intervalos não superiores a três meses. Isso evita a corrosão interna e ajuda a manter a lubrificação dos
componentes do motor, caixa de velocidades, transmissão e rolamentos das rodas.
– Os controlos não podem ser satisfatoriamente concluídos se o veículo estiver
parado, pois nem todos os componentes serão exercitados. O funcionamento com
o veículo estacionado é ineficiente e produz emissões de escape desnecessárias.
Portanto, recomenda-se a condução de cerca de 30 quilómetros, a velocidades
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razoáveis para produzir um efeito e uma eficiência máximos.
– É aconselhável manter o veículo limpo e livre de sujidade e qualquer tipo de poeiras. Isso aplica-se não somente às superfícies visíveis, mas também a áreas como
o compartimento do motor, onde a limpeza regular facilitará a identificação do surgimento de fugas: por exemplo, de combustível, óleo, água ou líquido dos travões. A
limpeza regular da parte inferior da carroçaria limitará o aparecimento de corrosão
em áreas inacessíveis.
– Deverá proceder à limpeza, mas de forma a evitar, na medida do possível, a
fuga de água poluída por detergentes e sujidade acumulada nos cursos de água
e nos esgotos das águas pluviais, evite inconvenientes para as propriedades e
indivíduos vizinhos.
– Como os veículos mais antigos tenderão a verter óleo dos motores, caixas de
velocidades e dos eixos, deve tomar cuidado sempre que o veículo estiver parado
por um longo período de tempo para recolher o óleo derramado, que de outra forma
poluirá e, em certos casos, danificará estruturalmente a superfície.
– Ao colocar o seu veículo em exposição, particularmente num lugar público, deve
colocar sob o veículo um tapete para aparar o óleo, ou, no mínimo, um pedaço de
cartão, de cerca de 50x120cm, para evitar a poluição do solo e que as gotas de óleo
danifiquem a superfície do local de exposição.

MANUTENÇÃO, RESTAURO E REPARAÇÃO
– A manutenção, reparação e restauro – quer sejam feitos por si ou por alguém em
seu nome, seja um profissional ou não – devem sempre ser realizadas com o devido
respeito pelo ambiente e pela segurança daqueles que realizam a operação.
– Onde existirem regulamentos, locais ou nacionais, sobre a manutenção, reparação
ou restauro, devem ser cumpridos.
– Deve ser tomado particular cuidado com aspetos como: em que locais podem ser
depositadas substâncias nocivas liberadas na realização de reparações ou restauros
(por exemplo, fibras de amianto), que os trabalhadores usam roupas de proteção e
a contaminação da atmosfera é evitada.
– Quaisquer fluidos retirados do veículo, durante a manutenção, reparação ou restauro, devem ser recolhidos em recipientes adequados e depois depositados em
locais apropriados e ambientalmente aceitáveis, sempre com a preocupação de que
não exista qualquer derrame.
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– Os componentes removidos de um veículo no decurso de uma operação de manutenção, reparação ou restauro devem ser depositados nos locais adequados para o
efeito, para evitar, na medida do possível, o risco de poluição, a menos que pretenda
conservá-los para uma possível reutilização.
– Os componentes retidos para reutilização devem ser armazenados de maneira a
minimizar a probabilidade de contaminação de qualquer parte das instalações nas
quais eles estão armazenados.

Armazene as suas peças de reposição também com cuidado!
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ARMAZENAMENTO
– Se um veículo for colocado em armazenamento por um prazo longo, nomeadamente durante os meses de Inverno, é aconselhável desligar a bateria e colocar o veículo
sobre suportes do eixo, para evitar a deformação dos pneus.
– Também quando armazenado, dentro de um edifício ou ao ar livre, é aconselhável
colocar sob o veículo um tapete para aparar o óleo, por forma a evitar danos na
superfície.

Prefira as estradas secundárias, em detrimento das áreas urbanas.
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Alguns factos
sobre os veículos históricos
Existem entre 1,5 e 2 milhões de pessoas, em todos os continentes, que participam
de alguma forma nas atividades que a FIVA apoia. Essas pessoas estão tão interessadas num meio ambiente seguro, limpo e saudável quanto os seus concidadãos.
Os seus veículos históricos representam cerca de um por cento do número total de
veículos em utilização. A baixa quilometragem que percorrem anualmente e a forma
como esses veículos históricos são usados significam que seu impacto ambiental em
comparação com os veículos comuns é marginal. Como são tratados com cuidado
especial e geralmente só vêm para a estrada em condições climáticas favoráveis, os
veículos históricos estão envolvidos em muito menos acidentes de trânsito do que os
veículos mais novos.
Além disso, vale a pena considerar que:
– Os proprietários de veículos históricos usam-nos pelo prazer da viagem, em vez de
simplesmente como um meio de ir de A para B.
– Os veículos históricos raramente são usados em
 horários ou em locais de congestionamento de trânsito, onde há a necessidade de permanecer parado ou conduzir
excessivamente devagar por longos períodos de tempo.
– Os veículos históricos geralmente viajam a velocidades médias mais baixas do que
as dos veículos modernos e tendem a evitar as rápidas acelerações e travagens.
– A maioria dos veículos históricos não possui tantos dispositivos elétricos, eletrónicos
e de conforto, como os veículos contemporâneos têm no seu habitáculo e, portanto,
apresentam menos motivos de distração para o condutor.
– A maior parte do uso dado aos veículos históricos tem lugar em ambientes rurais
onde o impacto sobre o meio ambiente e outros usuários da estrada é menor.
– Os veículos históricos geralmente são mantidos em boas condições mecânicas, o
que é benéfico para a redução de emissões e consumo de combustível.
– Em contraste com os veículos contemporâneos, a esmagadora maioria dos veículos
históricos são alimentados por motores a gasolina e não a diesel.
– O propósito da propriedade de um veículo histórico não é meramente transporte,
mas o desejo de preservar um determinado veículo por várias razões. Isso inclui
a nostalgia, a paixão por trabalhos de restauro, de manutenção e de reparação ou,
simplesmente, o prazer de possuir e conduzir uma parte da nossa herança móvel,
compartilhá-la e transmiti-la às gerações futuras.
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Menos distrações para o condutor do que num veículo moderno,
mas uma atração para qualquer espectador.
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AS ILUSTRADORAS
ANJALI SHEKHAWAT
Nascida e criada em Rajasthan, na Índia, tenho trabalhado
como cartonista e animadora em Jaipur, nos últimos 6 anos.
Adoro trabalhar em projetos que retratam o absurdo e situações hilariantes da vida quotidiana e observar pessoas e os
seus comportamentos, o modo como se movem, falam, gesticulam e como respondem a várias situações da vida. Aprecio
muito o objecto do desenho, somando-lhe a caracterização do
proprietário, como acontece com os veículos que conduzem,
os instrumentos que tocam ou as casas em que vivem.

CARLA FIOCCHI
Vivo em Monfalcone, no nordeste de Itália, no ponto mais a
Norte do Mar Mediterrâneo.
Tenho pintado, há já algumas décadas, eventos da vida que
libertaram a minha paixão adolescente e a pintura tornou-se
uma parte importante da minha vida. Sou principalmente uma
pintora de paisagens e adoro o grande desafio de pintar ao ar
livre, uma experiência muito fascinante.
Além dos meus amplos interesses (música, fotografia,
viagens, outros idiomas), envolvi-me profundamente com os
veículos históricos quando conheci, algumas décadas atrás,
o meu companheiro de vida. Durante anos, tivemos grandes
momentos conduzindo os nossos clássicos pelas estradas da
Europa, vivendo experiências autênticas do nosso passado
automobilístico: esse património precisa de ser protegido e
preservado, para chegar às gerações futuras.
Os veículos históricos também têm sido tema das minhas pinturas.
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MENAH MARLEEN WELLEN
Sou uma ilustradora, freelancer, de Amsterdão, na Holanda. Depois de me ter formado na Escola de Arte de Utrecht, em 2011,
trabalhei a tempo inteiro como ilustradora.
Além de infográficos e ilustrações editoriais, o meu trabalho
consiste em fazer anotações visuais, ao vivo, em conferências e
outros eventos com o grupo internacional de ilustradores “Getekend Verslag” (“Illustrated Report”). Fazemos relatórios visuais
de qualquer evento, com citações, retratos e desenhos.
O meu foco, tanto no desenho ao vivo quanto no trabalho no
gabinete, sempre foi atrair pessoas. Portanto, a maior parte do
meu trabalho vive em torno de rostos e de personagens, que
tento sempre tornar o mais diversificados possível. Os personagens principais deste Guia FIVA, sendo veículos históricos em
vez de pessoas, foi um desafio bem-vindo. Ensinou-me que há
tanta diversidade nos veículos históricos quanto nas pessoas!
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