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SALÃO TOPOS & CLÁSSICOS
“1º SALÃO INTERNACIONAL DE AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS ANTIGOS DE BRAGA”
No seguimento da estratégia adoptada pelo FIAT CLÁSSICOS
relativamente à participação em feiras e exposições, marcamos presença na primeira edição deste certame, com um stand de 60 m2
onde, veículos clássicos, audiovisuais e multimédia se complementavam, resultando daí um amplo espaço, onde os visitantes podiam
desfrutar de agradáveis momentos de lazer, fossem eles de tertúlia,
visualização de documentários, reportagens ou simplesmente, para
saborear um café.
O investimento feito pelo Clube em equipamento audiovisual
resultou em pleno e é apenas uma parte da profunda reestruturação
que o FIAT CLÁSSICOS vai ser alvo ao longo do ano de 2009, tanto

ao nível de organização como de imagem.
Relativamente aos veículos expostos, foram apresentadas duas
belas máquinas: Um FIAT 128 Rally e um FIAT Dino Coupé. Duas
peças raras em terras lusitanas, com a particularidade da segunda,
ter sido apadrinhada pela fábrica de Maranello, devido ao seu
“coração” de 2400 cm3, idêntico ao utilizado no também “Dino”, mas
de apelido Ferrari. Dois veículos fabulosos que, graças aos préstimo
dos seus proprietários Paulo Rodrigues e Filipe Azevedo, muito valorizaram o nosso stand. Para eles aqui ficam os nossos agradecimentos. Por tudo isto vele sempre a pena visitar os nossos stands, nem
que seja só para tomar um cafezinho.

PRÓXIMO DIA 16 DE MAIO
PEQUENO ALMOÇO FIAT NA ASCARI

INSCRIÇÕES A PARTIR DE 25 DE MAIO
“NA ROTA DO DOURO VINHATEIRO”
DIAS 3, 4 E 5 DE JULHO
Finalmente vamos ao Douro!...
Para quem visita o nosso site, está já ao corrente do magnífico
programa que preparamos. Não quisemos dar vantagem aos cibernautas e por isso, só abrimos as inscrições a partir de 18 de Maio,
para que todos possam ter a mesma oportunidade de reserva. É que,
devido a limitações na disponibilidade de alojamento, somos obrigados a restringir o número de inscrições. Caso esteja interessado em
participar neste passeio, faça-nos chegar a inscrição por qualquer
das vias disponíveis. Para mais informações consulte a nossa página
de “Encontros programados” em www.fiatclassicos.com, ou contacte
para os números indicados na ficha de inscrição.

A Livraria Ascari (especializada em livros de carros e motos),
está a promover pequenos almoços temáticos por marcas. No próximo dia 16 de Maio será a vez da FIAT. O nosso Clube e a Mundauto
associaram-se a esta pequena realização e assim, estarão em exposição um pequeno 500 dos antigos e dois dos novos sendo um só
para ver e outro para experimentar. que tal ah? O café e os bolinhos
ainda serão acompanhados pela projecção de documentários sobre
a marca de Turim.
Estamos à vossa espera no dia 16, a partir das 10 horas
A Livraria Ascari fica na Rua da Constituição, nº 267 - Porto

EVENTO DO DIA 17 DE MAIO ADIADO
“ENCONTROS COM A NATUREZA”
Seguindo uma proposta do nosso sócio José Manuel Teixeira, a
Domingada no Porto do próximo dia 17 de Maio seria “esticada” pela
tarde dentro com um passeio até ao Parque Biológico de Gaia. No
entanto a Direcção resolveu adiar este evento, visto o mau tempo
que eetsá anunciado para este dia, visto tratar-se de um programa
essencilamente passado ao ar livre. Atempadamente todos os sócios
serão avisados da nova data para a realização deste evento, naquele que é considerado o melhor parque biológico do nosso País.

PRESENÇA NA XVII AUTOMOBILIA DE AVEIRO
Após o interregno de um ano, cá estamos nós novamente a participar na Automobilia de Aveiro. Os anos vão passando e esta, continua a ser a maior e mais diversificada feira do sector, no que diz
respeito a peças, bibliografia, miniaturas e viaturas para venda.
Este ano, a feira terá lugar no fim-de-semana de 23 e 24 de Maio.
Apareça e visite o stand do seu Clube...
Horário:
Sábado - 23 de Maio - 10h - 20h

Domingo - 24 de Maio - 10h - 20h

Fiat clássicos clube de portugal
M.U.P.A. DE NOVO COM 500´s

DOMINGADAS NO PORTO
CONTINUAM EM FORÇA

A M.U.P.A. (Montra Urbana para a Promoção Automóvel), no
Porto, volta a servir de montra promocional do novo Fiat 500, e o
Fiat Clássicos é o parceiro habitual. Agradecimentos, esses vão
direitinhos para o nosso sócio José Ferreira Pinto que cedeu um dos
seus “Bebés” para exposição.

NOVAS AQUISIÇÕES PARA O
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO / BIBLIOTECA

São já alguns, os sócios que teimam em não faltar a esta tertúlia
de Domingo. E à medida que o tempo vai melhorando, mais se vão
juntando. É com esta rima que vamos contabilizando as presenças.
No passado dia 15 de Março, estiveram 15 Clássicos. Provavelmente a mais concorrida de sempre. A variedade já é muita: desde os
clássicos populares às berlinas mais luxuosas passando pelos desportivos ou descapotáveis, todos se misturam formando um conjunto de rara beleza.
São assim as nossas “Domingadas”. Esperamos que estas imagens bem como as que estão no nosso site, sirvam de alento à realização de tertúlias como esta em outros pontos do País.
A direcção cá está para apoiar em tudo o que for necessário.

FIAT CLÁSSICOS E
MUSEU DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
UM “CASAMENTO” COM SEGUNDAS NÚPCIAS...
O Museu dos Transportes e Comunicações consta da lista dos
Museus mais visitados do nosso País. No seu espólio, conta com
uma exposição automóvel rotativa intitulada “O Automóvel no espaço e no Tempo”, constituída por vários núcleos entre eles, a evolução da Marca, que pretende mostrar com apenas três modelos, a
evolução de uma marca automóvel.
Três anos após a realização da exposição “Fiat La bella machina”, o Fiat Clássicos volta a ter os seus créditos reconhecidos e é
de novo chamado a cooperar com o Museu dos Transportes e
Comunicações.
Desde 11 de Maio e até Dezembro a FIAT é a marca eleita e o
nosso clube o principal parceiro, garantindo de forma rotativa a
apresentação de vários modelos naquele espaço. Estarão expostos
um Ballila, um 850, dois 1100, dois 128 e dois 127, todos eles propriedade de sócios do FCCP.
Lá mais para diante, está agendada a apresentação da evolução
do modelo 500 , dentro do núcleo da evolução de um modelo. Aqui
será mostrado um 500 Topolino do final dos 30, um Nuova 500 dos
anos 50/60 e um novo 500, exemplificando um novo conceito de
citadino. De realçar que este modelo, é o primeiro do seu segmento
a obter 5 estrelas no teste Eurocap.
Outros eventos estão já a ser agendados.

Merecem algum destaque as novas aquisições, visto tratarem-se
de peças relativamente raras e em muito bom estado:
Catálogos de peças
referentes aos seguntes
modelos: 1100, 1800
familiar, 1200 Cabriolet,
615 N1.
Veja no nosso site a
listagem actualizada.

SEGUROS DO FCCP EM BOAS MÃOS
Os nossos seguros já têm novo Mediador. Rui Reis, responsável
pela “Conselho Seguro” e amigo pessoal do nosso Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, tomou a seu cargo os destinos das apólices do Fiat Clássicos. Não podíamos estar em melhores mãos, o que
me tenta a citar o conhecido provérbio, “há males que vêm por bem”.
Vão ser efectuadas algumas alterações às apólices existentes
nomeadamente alteração das datas de vigência e coberturas incluídas. Os valores dos prémios anuais não serão afectados.
Estão previstos também novos benefícios ao nível de outros
ramos de seguro. A seu tempo a Direcção do Fiat Clássicos informará todos os sócios das alterações a ocorrer.

BOAS VINDAS AOS NOVOS “FIATISTAS”
A caminho das seis centenas de sócios... Um número já bem
respeitável. Sejam por isso bem vindos a esta grande família. Esperamos que este clube e as actividades por ele organizadas comessem a fazer parte de alguns dos planos de fim-de-semana. Ficamos
a aguardar por si... E pelo seu FIAT.
576 - Nuno Manuel de Saldanha Oliveira e Daun - Cascais
577 - Germano Silva Tavares - Oliveira do Bairro
578 - João Manuel Marques Oliveira - Abrunheira - Sintra
579 - António José Cardoso Valente - Mogofores
580 - João Garrett - Lisboa
581 - António manuel Magalhães de Sousa - Leça do Balio
582 - José Manuel Antunes da Silva - Baguim do Monte
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