F I AT C L Á S S I C O S C L U B E D E P O R T U G A L

F IATISTA
BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

DOMINGADAS FIATISTAS
prosseguem a bom ritmo…
Convidados pelo nosso Sócio
Miguel Ângelo, no passado dia
20 de Fevereiro, 5 bólidos oriundos da zona do Porto rumaram
ao berço da nacionalidade para
ali conviverem com sócios participantes nas Domingadas Fiatistas. O destino não foi ao acaso. Pretendia-se juntar um
número significativo de viaturas
para chamar mais a atenção
dos sócios desta zona a participar nesta iniciativa.
No dia 20 de Março, em de
Viana do Castelo, junto à Marina, as Domingadas pouco a
pouco, também vão sendo cada
vez mais participadas.
A partir do próximo dia 17 de Abril arrancarão de forma definitiva
as Domingadas Fiatistas nas cidades do Porto e Lisboa.
No Porto decorrerão em local particularmente aprazível, nos
jardins do Palácio de Cristal onde no passado dia 20 de Março,
ainda que de forma informal, reuniram-se alguns exemplares da
marca de Turim. Os sócios da Trofa e Guimarães vão-se juntar ao
“pequeno almoço” na invicta. No entanto este espaço nem sempre
estará disponível, pelo que convém confirmar para o contacto em
baixo indicado onde se realizará o encontro.
Em Lisboa o encontro é junto à Estação Fluvial de Belém.
A direcção deixa também aqui um apelo a todos os sócios para
tirarem os seus Fiat´s da garagem nos terceiros domingos de
cada mês e rumarem a qualquer destino onde se realize as
Domingadas Fiatistas e usufruam do convívio e relaxe de uma
manhã bem passada. Se o seu carro ainda está em restauro, é
ainda seja mais pertinente o seu encontro com um delegado do
clube. As suas dúvidas e questões serão encaminhadas para a
Comissão Técnica, que posteriormente entrará em contacto consigo para o ajudar no que for necessário.

Para qualquer outra informação pode contactar
Nuno Lucena - 918340300
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NA FIL - LEVANTAMOS A PONTA DO VÉU!!...
Conforme foi anunciado no plano de actividades do último FIATISTA, O Fiat Clássicos clube de Portugal fez-se representar na
Motor Clássico que se realizou na FIL. O nosso clube contou com
uma área de 72m2. A escolha desta grande área teve o objectivo
apresentar um pouco daquilo que pretendemos mostrar na exposição 50º Aniversário Fiat 600 1955 / 2005, que decorrerá no
Museu dos Transportes no Porto entre 22 Julho a 4 Setembro.
Voltando à Motor Clássico, foram expostos 5 Fiat´s 600 que de
alguma forma pretendiam ilustrar a evolução e alterações de que
este modelo foi alvo ao longo da sua produção. Podia então ser
apreciada uma 600 múltipla de seis lugares de 1958, um raríssimo
(só existem 2 em Portugal) e irrepreensível 600 Jolly de 1959, um
Jagst aberto da primeira série (1958), um 600 D de 1970 (última
série) e um aparatoso Abarth (réplica).
Particularmente na montagem deste stand o Clube e a Direcção
têm muito a agradecer aos proprietários das máquinas expostas,
especialmente ao Senhores António Rodrigues, Armando Rodrigues e Nuno Carvalho, pelos esforços que desenvolveram no
sentido das suas viaturas poderem estar presentes neste certame.
Não podemos deixar
de agradecer ainda a
dois sócios incansáveis
- mais uma vez Amadeu Ferreira e Carlos
Flores prestaram favores ao Clube difíceis
de recompensar. Aqui
fica, mais uma vez, o
nosso reconhecido
Obrigado.

ENCONTRO NACIONAL EM LISBOA
FAZ MAIS SÓCIOS
Conforme estava programado, realizou-se no domingo, dia 3 de
Abril o Encontro Nacional em Lisboa. Pretendia-se realizar um
encontro para aproximar os sócios desta região que, assumimos,
têm ficado prejudicados devido à localização da maior parte dos
encontros realizados pelo nosso clube. Por outro lado divulgar o
clube, o que foi amplamente conseguido, com a entrada anunciada
de mais alguns sócios. Foram poucos os carros participantes, mas
a “primeira pedra” está lançada.
A actual direcção compromete-se
a promover e apoiar de uma forma mais efectiva e permanente a
actividade social e de convívio no
sul do País. Neste momento
podemos contar com um bom
grupo de associados que nos
garantem esse trabalho.

F I AT C L Á S S I C O S C L U B E D E P O R T U G A L
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTINUA A AUMENTAR

PLANO DE ACTIVIDADES - Próximos eventos

É com agrado que temos contado com o apoio de vários sócios,
entre eles o colaborador da Direcção, o Eng. Paulo Magalhães,
para junto de vários concessionários conseguiu muita preciosa
documentação para apoio a restauros dos nossos antigos Fiat´s.
Vários manuais e catálogos têm vindo a ser fotocopiados e muitos
outros têm vindo a ser adquiridos em feiras e a colecções particulares. Sendo a recolha e fornecimento de documentação sobre Fiat´s
antigos uma das principais razões de existir do nosso clube, é com
muita satisfação que olhamos para a nossa biblioteca/ Centro de
Documentação e vemos um crescimento significativo. Assim continuará, em prol do total apoio aos restauros em curso, no fornecimento de informações fidedignas e da certeza de estarmos a prestar um serviço mais do que útil à manutenção do património automóvel histórico. Assim sendo, lembramos mais uma vez a todos
quantos estejam a restaurar ou mesmo a fazer trabalhos de manutenção, sempre que tenham dúvidas, não hesitem. Consultem o
vosso Clube, mesmo que geograficamente estejam distantes, e a
Comissão Técnica fará tudo o que estiver ao seu alcance para lhe
fornecer a informação de que necessite.
Horário de abertura ao público do Centro de Documentação
Terças - Feiras - das 21.00 às - 24.00
Sábados - das 15.00 às 19.00
Contacto - Tem: 918 340 300
É possível atendimento noutro horário sujeito a marcação

Organizações do clube
Passeio a Golegã c/ CLAMA - 14 e 15 de Maio
Participação em Feiras e Exposições
Automobilia de Aveiro - 28 e 29 de Maio
Participação em Concentrações org. por outras entidades
8ª Concentración Seat / Fiat 600 - Vigo - 30 de Abril 1 de Maio

BOAS VINDAS AOS NOVOS “FIATISTAS”
397 - Manuel de Pinho Magalhães - Gondalães
398 - António Miguel da Rocha Feio - Porto
399 - Leonel David Bacelar Lopes - Porto
400 - Alexandre Alberto Pereira Maia Dias - Valongo
401 - Artur Manuel de Oliveira Lagoaça - Porto
402 - Pedro Nuno Madureira G. de Campos Lopes - Maia
403 - Rui Jorge Martins da Costa - Porto
404 - Armando Alfredo Lopes Ferreira Martins - Porto
405 - Filipe PalmirO Almeida Vidinha - Porto
406 - Maria João Gonçalves dos Santos - Lisboa
407 - Artur Jorge Araujo Macedo - Fafe
408 - David José da Silva Gomes - Cabeceiras de Basto
409 - Bruna Catarina Cardoso Salgado - Segude

ANÚNCIOS - Compra-se

ANÚNCIOS - Vendas
FIAT 600D de 1972, verde oliva.
Estado impecável. 25.000 Km reais. Todas
as peças e rádio de origem
Preço: 3500 €.
Contacto: Maria José Amaral
Tel. 229 951 585; Tlm. 933 644 327

FIAT 500 jardiniera de 1961, em muito bom
estado - Tlm: 916 024 682

FIAT 600 ou 500
Contacto: Sr. Joaquim Sales

FIAT 500 jardiniera em qualquer
estado Contacto: Sr. Pedro Pessoa

Tlm: 963 357 735

T: 934 056 749

FIAT 1500 restaurado + 2 motores e uma
caixa.

Apartado 137

Tlm: 214 830 696

Tlm: 258 731 852

2440 - 901 Batalha

969 608 604

FIAT 600D. Um de 1964 e outro de 1967.
Ambos em bom estado.

FIAT 124 carrinha branca. Em bom estado.

FIAT 850 Spider - 1ª série

Contacto: Sr. Fernando Silva

Contacto: Sr. João Carlos Torres

Miniaturas Fiat, Novas e antigas Contacto: Sr. Nuno Lucena

Tlm 917 484 815

Tlm: 914 897 042

T: 213 472 753 / 213 426 413

Tem. 918 340 300

FIAT 126 branco impecável. 400 Contos

FIAT 500 Topolino Contacto: Jorge Ribeiro

ANÚNCIOS - Procura-se peças

Contacto: Sr. Jorge Teixeira

Tml 917 531 318

Tml 966 042 168
FIAT 125 P/ restauro ou peças
FIAT 126 aberto - T: 919 802 332

Acessórios Lima - Ponte de Lima
T: 258 909 166

FIAT 127 de 1976 com 56.000 Km reais,
mais 2 para peças. Contacto: Hugo

FIAT 600 D - 1966

Tlm: 933 332 304

T: 222 051 17

FIAT 600 D - Tem: 968 775 833

FIAT 127 Contacto: Sr. José Andrade

FIAT 850 Racer Bertone Berlinetta - 1970
Para restauro Contacto: Sr. Francisco Pestana - Porto Tlm:936 000 357

Tlm: 936 289 635
FIAT 1500 Berlina Impecável e original.
Contacto: D. Cristina Serra - 938072588

Este novo espaço dentro da secção de anúncios pretende
aproximar os sócios e fazer com que se ajudem mutuamente. Muitas vezes peça que necessitamos temos a certeza que alguns sócios a poderão ter. Mas como poderemos entrar em contacto com eles, se nem mesmo o clube
sabe o que cada sócio tem em stock e o que poderá dispensar ou vender. Nada melhor que neste vosso Boletim
Mensal ter uma secção dedicada às peças que se procuram. Resta agora enviarem para o FIATISTA os vossos
pedidos e já sabem, passado um mês estará na casa de
mais de 400 Fiatistas de todo o país… Para os casos
“bicudos”, cá está o clube para ajudar no que for preciso.
Boa Sorte e, se for caso disso, bom Restauro

