NEWSLETTER
do
Clube Citroën Clássico de Portugal
Nº3 – Novembro de 2015
Caros Consócios
Outubro foi um mês marcado pelo Aniversário dos 60 anos do
DS que, graças a vocês, foi um sucesso.
Mais à frente falamos do nosso #60aDS, do que está para
acontecer até ao final do Ano e do que preparamos para
2016.
Temos ainda uma pequena reportagem “Citroen AX no
Estoril” e novidades nas Miniaturas, entre outros temas.
Convosco a nossa Newsletter de Novembro de 2015.

A chuva deu as boas vindas aos
participantes
no
60º
Aniversário do DS, e estes
responderam com uma forte
participação.
Depois
de
concentrados no Alto do
Parque Eduardo VII, os 44
partipantes, com destaque
natural para os 14 DS, mas
incuindo
uma
enorme
variedade de modelos, como podem ver nas fotos, aqui e
na página do FB, de um Traction aos mais modernos DS3,
fomos até Belém para a foto de Grupo (momento único
em que a chuva nos deu uma brecha), precorrendo as ruas
de Lisboa. De Belém fomos até Alcântara para o nosso
habitutal Café Citroën, com Feira de Trocas. Segui-se um
excelente almoço no “A Meia Gaiola” na Rebelva.
Finalmente fomos ver alguns “primos” clássicos ao Clube
Português de
Automóveis
Antigos em
Oeiras. Um
dia fantástico
e
que
agradecemos
a todos os
participantes
e aos nossos parceiros, Azeite da Ortiga e Auto Benfica.

Desfile pela Cidade.

Foto de Grupo

Feira de Trocas.

Almoço.
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Mas como em todos os 3ºs Domingos de cada mês
encontramo-nos para o nosso Café e desta vez aproveitámos
e fomos até ao lado de lá do Rio almoçar. E levamos os carros.
Momentos clássicos com os nossos clássicos.

Até ao final do ano ainda teremos mais um Café Citroën, que
em Dezembro será dia 20, a que juntaremos o nosso almoço
de Natal, para os sócios do Clube. Novidades em breve na
página do Clube.
E para o Ano? Bem, garantidos temos os nossos cafés
Mensais, em Alcântara, e dois grandes encontros. Um em
Abril, comemorando os 30 anos do AX e em finais de
Setembro os 80 anos do B12. Além disso estaremos nas Feiras
de Lisboa e do Porto, e temos o Citromobile, em Maio e o
I.C.C.C.R em Agosto, ambos na Holanda. Mas o Calendário
definitivo será publicado na próxima Newsletter e pode trazer
mais novidades.
Finalmente um pouco de “fórum”.

Noutro registo bem diferente, passámos pelo autódromo do
Estoril e encontrámos este belo AX a mostar toda a sua
originalidade e potência. Citroëns de corrida? Mais um
clássico.

E já que falamos de corridas aqui ficam alguns Citroën em
Miniatura que animaram os ralis por esse mundo fora. A saber
um Belo DS da Corgi, o BX Grupo B da OttoModels e um Visa
1000 Pistas da Ixo.

Pergunta: “Olá amigos. Ando já há quase um ano à procura de um Citroen
GS. [...] Tenho visto muita coisa e esta semana apareceram mais dois. Pois
bem, Ajuda especializada Citroenista precisa-se! Aquele que me parece
melhor tem algo de estranho: aparece como GS Pallas de 1980; o livrete
refere GS Spécial; pelo código de motor, terá o motor de 1015cm3 ou o de
1129cm3 (é o GX série GA). Visualmente, nas fotos, é verdadeiramente um
Pallas: tem revestimentos totais nas portas; apoio de braços central atrás;
tampões integrais cromados e frisos cromados. De onde está a minha
dúvida? Bom, há aqui uma serie de coisas que não batem certo. 1- O GS Pallas
foi produzido sempre com o motor de 1220cm3 (GX série GB). O outro motor
(GX Série GA) era reservado para a versão base (primeiro GS Confort; depois
GS Spécial; depois GSpecial) 2- Em 1980 foi lançado o GSA. Só se manteve em
produção uma versão do GS — a versão base (GSpécial) até 1981. Pallas,
nessa altura, só mesmo o GSA, já com o plástico todo. Ou seja, das duas uma:
- Ou se trata de um Spécial que alguém transformou visualmente num Pallas,
aplicando-lhe todo o equipamento do Pallas; - Ou, em Mangualde, em 1980
resolveram acabar a produção do GS não apenas com o equipamento base
(GSpécial) mas com o equipamento Pallas, apesar do motor mais fraco. Será
que alguém me consegue ajudar nesta informação? Em Mangualde há
alguma originalidade portuguesa de fim de produção, com GS Pallas e motor
base? Ou há aqui uma alteração do proprietário? Obrigado!

CCCP: “...o que sabemos é que realmente o motor 1.015 deixou de
ser utilizado em 1977, e passou a ser o 1.130. Motorizações utilizadas
para as versões mais pobres, sendo que o Pallas é na versão 1.220.
Em 1980, já só existia a versão mais baixa, sendo o GSA a ter a versão
Pallas. Mas se o carro é Português tudo é possível, pois existiam
diferenças em alguns modelos da produção "normal", é muito possível
ser um GS Pallas de 1980 mas com motor 1.220.
Em Mangualde era habitual utilizar "excedentes" de peças criando
modelos "mutantes".

Até breve!

Conhece alguém que queira sócio do CCCP? A ficha está aqui.

Parceiros:
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