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PASSEIO DE VERÃO EM MORA
Seis de Setembro, início da tarde na área de
serviço dos Carvalhos, A1. Meia dúzia de
“gloriosas máquinas voadoras” a que habitualmente chamamos FIAT, preparam-se
para mais uma viagem rumo ao sul do País.
Objectivo? Participar em mais um “passeio
das quatro estações”, desta vez a ter lugar
na região do Alto Alentejo. O tempo esteve
de feição, proporcionando uma etapa sem qualquer tipo de contratempo.
A chegada a Coruche deu-se ao final da tarde. Ali toda a equipa
carregou baterias para o dia seguinte com jantar e merecido descanso.

Na manhã de Domingo, quem passou junto à Praça de touros
de Coruche pôde apreciar os catorze carros participantes (não
eram muitos mas eram bons).
Por volta do meio dia, os motores começaram a “roncar” e deuse a partida para o passeio com destino à Vila de Mora. À chegada, também já “roncavam” as barrigas dos participantes, desejosos
de experimentar a gastronomia local. As mesas já estavam preparadas na Quinta de Santo António onde seria servida a especialidade da região, Migas de espargos com nacos de porco alentejano
grelhados.

Com os “depósitos atestados” e a foto de família tirada, nada
mais restava do que visitar o fluviário de Mora, verdadeira enciclopédia viva dedicada a fauna e flora dos rios e onde se pode acompanhar todo o percurso dos rios desde a sua nascente até ao local
onde desagua.
Terminada a visita, ficou a esperança
de que se realizem outros eventos na
região. O Clube tudo fará para que isso
aconteça, embora seja essencial o apoio
dos sócios que aí residem e uma
expressiva participação de todos nós.
O Fiatista Mauro Amaral inscreveu-se como sócio neste evento
e não deixou de demonstrar “carnalmente” o gosto que tem no seu
recém adquirido 850 Special. Sim! É mesmo uma tatuagem do
carro dele no antebraço... Olha se a moda pega!...

FCCP MARCA PRESENÇA NO AUTOCLASSICO
AutoClásscico, sem stand do Fiat Clássicos, é como um jardim
sem flores. E como as flores querem-se das mais bonitas, lá nos
voltamos a esmerar, optando por eleger este ano, o FIAT 1100
como tema central. À escala 1:1, estava um exemplar da série 103
D fabricado em 1958 e vulgarmente denominado “Fiat Millecento” .
Recentemente recuperado com grande rigor histórico, este
modelo atraiu a atenção dos visitantes, dado o nível de restauro de
que este carro foi alvo, não muito comum em veículos desta gama
e deste modelo.

Uma perspectiva do nosso Stand

O stand completava-se com uma pequena zona de estar decorada com duas vitrinas, onde tínhamos em exposição miniaturas do
FIAT 1100, nas suas diferentes versões, e alguma documentação
da época como manuais de manutenção e catálogos.

Aspecto de uma das vitrinas de documentação
Depois de dois dias “mornos” no que diz respeito à angariação
de sócios, seguiu-se um domingo cheio. Foram muitos os proprietários de Fiat´s clássicos que se dirigiram ao nosso stand com o
propósito de se integrarem no maior e melhor documentado Clube
português da marca. Nós cá estaremos para lhes provar como foi
acertada a decisão que tomaram.
Parece que daqui a alguns anos temos
quem tome conta do Stand.
Nem sabem o que os espera...
Por fim, resta-nos agradecer à Mundauto que, com a habitual disponibilidade
em apoiar o FCCP, mais uma vez nos
cederam equipamento de decoração
para o nosso stand.
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SITE DO CLUBE ESTA A CRESCER

BOAS VINDAS AOS NOVOS “FIATISTAS”

Desde o fim do mês de Maio que já é possível encontrar o site
www.fiatclassicos.com. Conta já com muita informação útil,
embora esteja ainda longe da atingir os nossos objectivos. O site
foi aliás concebido com grandes potencialidades e por isso a evolução será permanente. Muito brevemente será o maior e melhor
cartão de visita do nosso Clube, acessível em qualquer parte do
mundo...
Aconselha-se a visita ao menu Biblioteca, principalmente aos
Sócios que estejam a desenvolver um restauro, longe da sede do
Clube. Ali se pode avaliar o que existe no centro de documentação
/ biblioteca e seleccionar a informação necessária para apoio à
recuperação do veículo. Para aceder à área restrita a sócios deve
ser introduzido o nº de sócio a palavra chave e iniciar sessão (na
primeira vez que entrar deve colocar o nº do Bilhete de identidade
e depois na página actualização de dados, alterar a palavra chave
como entender).
Cibernautas... Gozem muito em www.fiatclassicos.com.

Vimos, mais uma vez, dar as Boas-Vindas a estes novos associados, que se vêm juntar ao grande grupo de FIATISTAS. É de
salientar o considerável número de novos associados residentes
na zona sul do País. Esperemos que este crescimento se mantenha, para que a actividade do nosso clube na zona sul do País,
aumente de forma sólida e duradoira. O apoio que possam dispensar na organização de encontros é sempre bem-vindo.

FCCP COLABORA NA NOVA PRODUÇÃO DA SIC
Durante o passado mês de Julho a Direcção do FIAT Clássicos Clube
de Portugal foi contactada para colaborar na nova produção de ficção
nacional já em exibição em horário nobre na SIC intitulada, “Podia acabar
o mundo”.
O nosso clube colocou à disposição da produção um 600 D, um 850 e
um 124 R. As rodagens tiveram lugar junto ao navio Hospital Gil Eanes,
ancorado no porto de Viana do Castelo, que serviu de cenário para a
filmagem de algumas cenas que recriam o ambiente dos anos setenta,
durante o desembarque de retornados das ex-colónias, no Porto de Lisboa.
Hoje na SIC amanhã, quem sabe, Hollywood...

546 - Diogo David Ferreira Pinto Bacelar Lopes - Porto
547 - Domingos José da Costa - Argoncilhe
548 - Luís Guilherme Guimarães de Sousa Fernandes - Porto
549 - Rui Pedro Diogo Sampaio - Oliveira do Douro
550 - Rodrigo André Faria Galhardo Fagundes Silva - Lisboa
551 - Ana Rita Rodrigues dos Santos - Canelas
552 - Manuel Quintino de Oliveira Santos - Pedroso
553 - Rui Paulo Vasco Salgado - Évora
554 - Augusto Matos Marques - Pedroso
555 - Laurentino Caldas Nogueira da Silva - Senhora da Hora
556 - Luís Ferreira da Costa - Avelãs de Caminho
557 - Rui Pedro Costa da Silva - Amadora
558 - António de Sousa Marinho e Pinto - Coimbra
559 - Aurélio Correia da Silva - Funchal
560 - Mauro Frederico Bento Amaral - Fazendas de Almeirim
561 - Carolina Isabel Bráz Pinto de Almeida - Lamego
562 - Daniela Alexandra Alves Moreira - Porto
563 - Manuel Carvalho Ferreira - Alfeizerão

PARA UM GRANDE AMIGO
16º ANIVERSÁRIO DO CLUBE SERÁ EM COIMBRA
Marcado para o próximo dia 9 de Novembro o “Passeio das
Quatro Estações” celebra o Outono na zona Centro. É também
neste último passeio do ano 2008, que o Fiat Clássicos Clube de
Portugal, comemora o seu 16º Aniversário.
O programa completo e ficha de inscrição, está disponível no
nosso site (página de eventos programados).
Com este evento, fica concluído o programa de actividades para
2008.
Para o ano há mais...

3º SALÃO AUTOMÓVEL DE AVEIRO
Nos próximos dias 29, 30 de Novembro e 1 de Dezembro, terá
lugar o 3º Salão automóvel de Aveiro dedicado a veículos antigos,
venda e troca de peças motos e automóveis.
Este certame conta ainda com um circuito Motor Show, com
várias provas e desfiles programados.
Organizado pela Associação Carochas de Aveiro.

José Amadeu Brito Ferreira entrou para a nossa Família, corria
o ano de 2001. Quem não se recorda do “Sr. Comandante” mais a
sua Esposa em muitos dos nossos passeios, sempre bem dispostos e prontos a alinhar numa boa brincadeira.
Amadeu Ferreira foi também Presidente do Clube Amigos dos
600 e 500 da Amadora. Convicto das suas ideias clubistas, sempre defendeu a existência de um código de ética, que garantisse a
imunidade a interesses que em nada se adequam aos objectivos
para os quais os Clubes foram criados. Dizia: Tantos clubes para
que? O que importa é termos saúde para darmos uns passeios
com os nossos carros. Enquanto a teve, não deixou de nos acompanhar.
Há alguns meses porém, uma doença grave obrigou-o a deixarnos mais cedo do que pretendia. Chegou a confidenciar-me, dias
antes de partir, que estava em paz e pronto para iniciar a sua última viagem.
O “Comandante” Amadeu Ferreira, faleceu no passado dia 26
de Setembro, contava 65 anos de idade.
Até sempre Amigo...
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