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PEQUENOS ANÚNCIOS

FIATS À ESCALA
O Fiat 600 está representado em várias marcas construtoras de automóveis em miniatura. É praticamente garantida
a possibilidade de se adquirir o 600 em todas as suas versões e cores de fábrica.
Já o mesmo não se pode dizer do 850 que tem sido pouco reproduzido. Destaco no entanto a Projetto K , que editou
um soberbo modelo à escala 1:43 do 850 Coupé 1ª série.
Logo que tenha uma fotografia desta miniatura, farei aqui a
sua reprodução.
Também interessante está o 850 Spyder editado pela
Pilen, também na escala 1:43. É um modelo muito procurado e os exemplares que se encontram são normalmente,
bastante caros.

VENDA:
2 FIAT 600 D
• 1967, Branco, boa mecânica,
original. Preço 650 contos
• 1971, Beije. Preço 500 contos
Contactar: Mário Afonso
Rua Natária, 43 Carvalhido Porto
Tm. 919 956 785
VENDA:
FIAT 850 Sport Coupé de 1969
Branco original. 600 c negociáveis
Pode ser visto e experimentado na
Fiat Castro e Castanheira
Zona Industrial da Pedrulha
3020 Coimbra

VENDA:
FIAT 600 D de 1968
Original, bom estado
Contactar: João Ventura
Tel. 243 420 154
VENDA:
FIAT 600 D de 1971 vermelho escº
Original bom estado. 320 contos
Tm. 917 273 979
VENDA:
FIAT 600 D de 1966 c/rádio
Muito bom estado
Contactar: Orlando José
Tm. 966 059 406
VENDA:
FIAT 600 D de 1966
70000 Km, original, livro de revisões e factura de compra
Contactar: Armando Sobral
Tel. 225 506 792

Quanto aos modelos reproduzidos nesta edição, temos:
O 850 Spyder da Pilen, um bonito 600 versão tecto de
abrir da Detailcars, um 600 Abarth de fabrico manual e um
curioso 600 fabricado em plástico e que era oferecido nos
tão conhecidos ovos de chocolate Kinder.

600 ARTESANAL
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AUTOS:

FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL
ANO 2 - NÚMERO 11 SETEMBRO / OUTUBRO 2001

XIV VOLTA À ILHA DA MADEIRA
NO PASSADO MÊS DE JUNHO REALIZOU-SE MAIS UMA EDIÇÃO DA VOLTA
À ILHA DA MADEIRA EM AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS.
TRATA-SE DE UM EVENTO REVESTIDO DE GRANDE PRESTÍGIO JÁ QUE
LEVA ÁQUELA ILHA, MODELOS DE GRANDE QUALIDADE E VALOR.
NO MEIO DAQUELAS MÁQUINAS, UM 600 JÁ NOSSO CONHECIDO FOI
MOSTRANDO QUE, “OS CARROS NÃO SE MEDEM AOS PALMOS”.
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3ª CONCENTRAÇÃO IBÉRICA
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COMPRA:
Carburador Solex 22 DH para FIAT
Topolino de 1937
Contactar: Paulo Abranches
Tel. 917 610 594 ou 232 452 111
Tel. 917 930 001

850 SPYDER - PILEN

600 detailcars

600 kinder

Boutique do clube

Polo c/mangas
3.000$00
15 Euros

COMPRA:
Peças para Fiat 850 Sport Spyder e
Bertone Sport Racer
Blindagem do motor para Fiat 850
Sport Coupe
Contactar: Pinto da Fonseca
Tm. 917769560
PROCURA:

Miniaturas em estanho Fiat 600 e 500
2.000$00 / 10 Euros (cada)

Boné
1.200$00
6 Euros

Colete
7.500$00
37.4 Euros

T.Shirt
1.000$00
5 Euros

Números atrasados
250$00 – cada
1.25 Euros
Assinatura (não sócios)
1500$00 – ano
7.5 Euros - ano

Pára vento
5.000$00
25 Euros

Pedidos para:
Carmen Gouveia – Tel. 233 420 329

Nota: No caso de envio por correio, aos valores indicados, acrescem as despesas de envio

VENDA:
Tampões para Neckar Jagst 770
Contactar: Nuno Lucena
Tel. 227 121 654
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PÁGINAS 4 E 5

TOMAR EM 2ª EDIÇÃO
MAIS UMA VEZ A CIDADE DE TOMAR
FOI OPONTO DE ENCONTRO PARA UMA
JORNADA DE CONVÍVIO ORGANIZADA
POR SÓCIOS DO NOSSO CLUBE.
A HISTÓRIA É CONTADA NA PÁGª 5

VENDA:
Material novo e usado para:
Fiat 126, 600 e 850
Contactar: Carlos Dinis
Tel. 213 017 523
Tm. 965 366 753

FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL
Sede:

Delegação Norte:

Carmen Gouveia
Apartado 3062
3001-401 COIMBRA
Tf. 233 420 329

Jorge Carvalho
Apartado 4829
4014-001 PORTO
Tf. 229 966 091

Piccolini...
Jorge Carvalho
Apartado 4829
4014-001 PORTO
Tf. 229 966 091
Email: jorge.carvalho-980@clix.pt

JORNADA GASTRONÓMICA E ANIVERSÁRIO DO
CLUBE JÁ NO PRÓXIMO
DIA 17 DE NOVEMBRO.
LOCAL: SÃO PEDRO DO
SUL.

ESPECIAL DESTACÁVEL
NESTA EDIÇÃO, MAIS OITO PÁGINAS DO MANUAL DO FIAT 600
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ORIGINAL E DIVERTIDO
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Grelha para Jagst
770
Em bom estado
Contactar: David
Neves
Tm. 967043020

PORTUGAL E ESPANHA
DE MÃOS DADAS

OUTROS DESTAQUES:
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SEM FRONTEIRAS
Jorge Carvalho

FIAT 500 R
1972 – 1975

Um clube de automóveis antigos, tem sempre na sua filosofia a preservação, o convívio, o apoio e a
troca de informações ou experiências.
Refiro-me obviamente aos seus associados e respectivos clássicos.

Cilindrada: 594 cm3
Nº de cilindros: 2
Potência: 18 cv
Velocidade máxima: 95 Km/h
Consumo médio: 5,5 litros/100 Km
Capacidade: 4 pessoas
Exemplares produzidos: 334.000

Sempre que um novo clube surge é,
para todos nós, motivo de grande alegria
principalmente, quando se trata de um
grupo que procura reduzir a distância que
separa todos os possuidores de clássicos
existentes por esse mundo fora.
Esta minha explicação, serve para

O 500 R marca o final da produção de um modelo que ao longo de quase vinte anos, contribuiu de forma significativa para o conceito do automóvel como instrumento essencial na vida da sociedade moderna.
Fruto da evolução tecnológica, a Fiat inicia a produção do novo modelo “126”, mantendo em paralelo a produção do 500.
Esta última versão utiliza componentes da versão anterior que a marca possuía em stock e também do 126
no que respeita à mecânica. Também as jantes são as mesmas do seu substituto.
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anunciar neste espaço algo que, não sendo verdadeiramente um clube, encerra em
si próprio toda a filosofia de um verdadeiro
grupo.

mente em tempo real, recolher opiniões
sobre os mais diversos assuntos ligados
ao universo automóvel, tirar informações
sobre obtenção de acessórios, restauros
e até encontrar aquele modelo que há
O http://www.elistas.net/lista/los piramuito procuramos.
tas, reside na internet e está aberto a
todos aqueles que se queiram manter
Não é difícil pertencer a este grupo.
actualizados sobre tudo o que se passa no Basta ter um computador ligado à intermundo dos clássicos populares. Quer isto net, possuir email e seguir as instruções
dizer que, para além da Fiat com os seus que estão indicadas no site de subscri600, 500 ou 850 também outros modelos ção.
populares pertencentes a outras marcas
Aconselho vivamente a todos a entrasão bem recebidos. Falo por exemplo dos
da neste clube de amigos e acreditem
Minis, 2CV, Joaninhas, Carochas, etc.
que, vai valer a pena.
Vale a pena pertencer a este grupo
Eu também lá estou e gosto imenso.
pois que, para além de encontrarmos nele
todos os nossos amigos, podemos pratica-

ASSISTÊNCIA AUTO

COIMBRA, GAIA, LEIRIA, LISBOA, MAIA, PORTO, SEIXAL

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS USADOS - JUNTO AO GAIASHOPPING

OFICINA “PICCOLINI”
José Paulo Pinto

CAIXA DO CORREIO
Nesta edição, cabe a
vez aos acessórios ou
material de restauro e conservação em estado original dos nossos Fiats.

Recebemos, de um
amável sócio de Ourém,
proprietário de três excelentes modelos Fiat (600,
Multipla e 850 Special) e
ainda de outros clássicos,
uma informação que poderá ser útil para todos os
nossos associados e leitores que necessitem de
beneficiar o tablier dos
seus veículos, mais concretamente dos Fiats 850 e
850 Coupé, Sport Coupé,
Spider, Sport Spider, etc.
Há na zona de Lisboa,
mais exactamente na
Ramada, Odivelas, um
especialista no restauro de

tabliers de automóveis, e
nomeadamente dos nossos
apreciados clássicos. Tratase do Sr. José António e o
telefone de contacto é o 21
980 48 11.

Em resposta a um sócio
que nos inquiriu sobre onde
poderia encontrar uma
casa de material auto que
fabricasse ainda matrículas
para veículos antigos, podemos indicar uma em Coimbra, nomeadamente a
Hiperpeç as , na Rua
Dr.António José de Almeida,
cujo número de telefone é
o 239 483 657, e outra EM
Vila Nova de Gaia, de nome
J. Mota com instalações no
Parque da República 122,
com o telefone 223 751
263.

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
Aí está mais um aniversário do nosso Clube e com
ele, a realização de mais um
convívio. Desta vez, decidiuse animar um pouco mais a
celebração, com um passeio

até São Pedro do Sul.
Já foi enviado o programa aos Sócios mas ainda
assim, aqui fica a sua transcrição e os votos de uma
grande participação

18 de Novembro de 2001
10h30 - Concentração junto à C.M. de São Pedro do Sul
Exposição das “Preciosas Máquinas”
11h30 - Passeio turístico pela Região
13h30 - Almoço no Restaurante São Tiago em Carvalhais
Soprar as velinhas e encerramento

Um dos problemas mais comuns encontrados nos
sistemas de travagem, é um aumento da elasticidade no pedal do travão.
Neste caso, normalmente a solução consiste na ida a uma
oficina e pedir uma afinação dos travões. Mais não é feito do que
uma purga do ar no circuito hidráulico de travagem ou, aplicando
a expressão mais usual, sangrar os travões.
Esta tarefa pode ser executada em casa de uma forma simples, seguindo os passos aqui indicados.
1. Encher o depósito do óleo de travões até 1 cm da sua
altura máxima.
2. Utilizando um tubo de borracha, introduzir uma das suas
extremidades no sangrador do bombito ficando a outra,
submerça num recipiente com óleo de travões, conforme
se observa na imagem.
3. Desapertar o sangrador um pouco, accionar o pedal de
travão baixando-o rapidamente e deixar que o mesmo

retome lentamente a sua posição inicial, até que não
saiam bolhas de ar pelo tubo de borracha.
4. Com o pedal em baixo apertar o sangrador.
A ordem de execução da purga do ar nas quatro rodas, obedece a uma ordem específica
que passo a indicar:
Rodas rectaguarda direita,
rectaguarda esquerda, frontal
direita e frontal esquerda.
Relembro que, durante a
operação de purga e para evitar que a bomba aspire ar, o
óleo de travões no depósito
de alimentação não deverá
baixar do nível mínimo.
Até ao próximo Picollini e
“boa purga”.

FAIXAS BRANCAS PARA PNEUS

Junqueiro & Rodrigues, Lda.
ESPECIALIZADOS EM PEÇAS
PARA CLÁSSICOS FIAT
Rua António da Silva Marinho,317
4100-064 PORTO
Tel. 226176759 / 226176770

PREÇO 12.500$00
jogo de 4 (IVA INCLUÍDO)
Jante 12-16” em stock

LARGO DA FEIRA, 30 – 32 - 4580-094PAREDES
TEL. 255 783 146 – TM. 968 092 125 – FAX. 255 785 673
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DE BADAJOZ ATÉ VILA VIÇOSA NO II ENCONTRO HISPANO LUSO
se juntarem aos participantes Espanhóis
em frente ao El Corte Inglês de Badajoz.
Saída para Vila Viçosa para visitar o
Museu do Mármore, e Adega Cooperativa
que produz o afamado vinho Porta da
Ravessa. Ali nos foi servido um almoço
típico daquela região Alentejana.

EMÍLIO - HERÓI POR CONTA PRÓPRIA
Quando há um ano se realizou o 1º
Encontro Hispano Luso, ficou a promessa
de que em 2001 se repetiria a façanha.
E assim foi. Com organização conjunta do Clube de Badajoz, Clube Amigos
dos 600 e 500 e Fiat 600, 500 e 850
Clube de Portugal, o 2º Encontro Hispano
Luso teve lugar no passado dia 13 de
Outubro com um programa espectacular.

Já a meio da tarde a caravana rumou
a Badajoz para, após um pequeno descanso, se realizar o jantar de encerramento no Complexo de Golf Guadiana.
Boa comida, muitos troféus, discursos,
sorteios, música e muita dança até altas
horas da noite, assim se encerrou este
Encontro.

PICCOLINI...

Continental Mabor
Completou 11 anos de vida e
festeja com os Clássicos

UM 600 DO OUTRO MUNDO

Texto e fotos de: Jorge Carvalho

A Continental Mabor Indústria de Pneus S.A., é uma Empresa fabricante de pneus integrada na Continental AG, e tem procurado a
liderança na sua área de negocio através da utilização das
mais recentes soluções a nível
tecnológico.
A sua fábrica localizada em
Vila Nova de Famalicão, é um
exemplo de inovação
técnica e capacidade
produtiva. Foi o que
tivemos oportunidade
de comprovar, na visita
que nos foi facultada
pela sua Administração.

Em cada ano “as grandes bombas”,
Bugatti, Delage, Mercedes Gulwing, Graham Page, Hispano Suiza, etc, chamam a
si os olhares dos curiosos e dos amantes

Esta descrição certamente não suscitará
dúvidas a ninguém de que tipo de carro
se trata e qual a marca que conseguiu

criar tanta simplicidade, fiabilidade e
sobretudo robustez. A FIAT claro.
O Fernão Ramos e a esposa Rita, a
bordo do seu 1100D andaram sempre
acima do meio da tabela, onde a contagem ao décimo de segundo determinava
se valeria a pena arriscar um pouco mais.
Alcançaram no final um 17º lugar da
geral, num lote de 61 participantes.
Gonçalo Pereira e Ruben Fernandes
no seu já conhecido 600D, manifestaram
ter outras pretensões e o facto é que,
durante toda a prova, nunca baixaram do
11º lugar, conseguindo inclusive na prova
de regularidade absoluta, disputada no
Porto Santo faze-la a zeros, daí que o 7º
lugar da geral seja um prémio extraordinário para aquele pequeno bólide, que de
forma soberba, agradece e retribui o carinho e os cuidados que permanentemente lhe são dispensados.

Um sério problema no meu computador, obrigou a que durante mais de
um mês não o pudesse utilizar.
Também a organização da Ibérica
ocupou bastante tempo.
Por tudo isto o Piccolini sofreu as
consequências e “tirou férias”.
Mas cá estamos de novo com a
nossa boa vontade e entusiasmo, dando notícia do que de mais relevante foi
acontecendo.

É óbvio que, o principal destaque
vai para a 3ª Ibérica. Um verdadeiro
sucesso é o mínimo que se pode dizer
deste evento, que marca o regresso do
nosso Clube à organização de grandes
concentrações depois do percalço do
disso, ano passado.

OS FIAT NA VOLTA À ILHA

Escusado será
dizer que uma participação na “volta”,
conseguindo subir ao
pódio no seu final e
se possível com uma
boa
classificação
geral, é sempre meta
a atingir por todos
aqueles que na prova inicial engrenam a
1ª aos 10 segundos da contagem decrescente, aos 5 verificam se ela está realmente bem “metida” e logo que ouvem o
fora, num movimento de pés em sentido
inverso tornam-se pilotos de clássicos a
disputar uma prova a valer.

Todos os sócios e leitores do Piccolini estão certamente apreensivos pelo
atraso do nosso periódico.

Efectivamente esta situação é um
tanto constrangedora mas, como
Nada melhor para comemorar o 11º aniversário, do que convidar para devem calcular, existe uma justificaa festa os seus melhores clientes, ‘os Automóveis’. E foi de facto uma ção.
bonita festa.

grande empenho do Clube Amigos 600 e
500 que, dada a sua maior disponibilidade e proximidade de Vila Viçosa, foi responsável pela quase totalidade da organização do programa português.

Fica aqui uma nota especial para o

das quatro rodas, de todos os que se
pasmam ao vê-los desfilarem, que se surpreendem por uma ou outra avaria dos
lindos exemplares que orgulhosamente
se apresentam, enquanto que de alguma
forma inesperada, verificam que alguns
de aspecto franzino e
discreto, vão chiando os
pneus no slalom, cumprindo as regularidades
nos troços, subindo
picos e rampas, descendo vales e montanhas e
no final… até nem se
classificam nada mal.

Editorial

No passado dia 30 de Junho, realizou-se a Primeira Concentração de
Automóveis Antigos organizada pela Empresa Continental Mabor.

Para a caravana Portuguesa o encontro começou na véspera, com concentração em Alcochete e recepção na Câmara
Municipal. A tarde foi ocupada com a
viagem até Badajoz para, no dia seguinte

A Volta à Ilha da Madeira, que se realizou entre os dias 14 e 16 de Junho passados, não é mais nem menos do que
reviver o início de uma prova que nos dias
de hoje se tornou num dos melhores rallies da Europa. O Rally Vinho da Madeira.
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Para além
realizou-se um passeio
pela região com as
A SORTE GRANDE E A TERMINAÇÃO...
máquinas a portaremse à altura. Grandes marcas estiveram ali representadas. Mercedes,
Jaguar, Rolls Royce, Ford, BMW e muitas outras destacando, como não
podia deixar de ser, a Fiat representada pelos 500, 600 e 850, todos
eles pertencentes ao
nosso Clube.
No final, um agradável almoço teve
lugar nas instalações
da Empresa.
Fernando Fonseca,
sócio do nosso Clube,
foi o grande impulsio-

A FIAT NA CIDADE DO PORTO

Entramos agora na recta final do
ano 2001 e com isso aproxima-se a
data em que o nosso Clube completa
mais um ano de vida. Teremos, como é
habito, o nosso jantar de aniversário
que esperamos tenha a participação
de muitos associados.
Jorge Carvalho

PICCOLINI…

Pena foi que não houvesse mais
FIATs a disputarem esta prova, mas
dúvidas não existem de que os que
foram, foram bons.

Também destacamos a realização
do 2º Encontro Hispano-Luso, mais
uma vez organizado pelos Clube Amigos dos 600 e 500, Clube 600 de Badajoz e Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal.

É PRODUZIDO COM PAPEL DA SOPORCEL
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DOIS MOMENTOS ALTOS DA IBÉRICA:
• DE BARCO NO RIO DOURO APRECIANDO TALVEZ, UM DOS MAIS
BELOS CENÁRIOS DE PORTUGAL. AS RIBEIRAS DO PORTO E VILA
NOVA DE GAIA.
• O REENCONTRO DOS DOIS CLUBES NACIONAIS. CLUBE AMIGOS
DOS 600 E 500 E FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL.

de Portugal e Espanha.

Estamos todos de
parabéns. Este é o
comentário que me
ocorre, ao fazer o
balanço daquele que
é indiscutivelmente o evento mais importante do nosso Clube.
A 3ª Concentração Ibérica realizada
nos passados dias 8 e 9 de Setembro foi
um sucesso e, para além de ter proporcionado a todos os que estiveram presentes
um fim de semana repleto de passeios,
sol e muita animação, permitiu também
aproximar ainda mais os nossos amigos

O encontro começou logo na manhã de
Sábado com a recepção junto à Câmara
Municipal de Matosinhos. Muitos eram
aqueles que por ali passavam e iam ficando a admirar os carros que chegavam de
vários pontos do País e da vizinha Espanha. Daí a caravana partiu para um pequeno passeio em direcção ao Restaurante
Viveiros da Mauritania onde teve lugar o
almoço. Seguiu-se então o desfile pela
marginal de Leça, Matosinhos e Porto, até
à ribeira de Vila Nova de Gaia para aí,
embarcar em réplicas dos típicos Barcos
Rabelo e efectuar um passeio pelo Rio
Douro desde a Foz até à zona do Freixo.
Uma agradável surpresa com imagens de
encher os olhos para todos aqueles que
nunca tiveram a oportunidade de olhar o
Naturalmente que houve mas também,
Porto e Gaia do meio do rio.
quem não as tem em organizações desta
À noite, visita e jantar de gala nas envergadura?
caves Taylors com entrega de troféus, à
Agradecimentos:
semelhança do que aconteceu na 1ª Ibérica e indo de encontro ao desejo dos partiAo Grupo Motard Lobo & Cª, que estecipantes que nessa altura, muito elogia- ve impecável no apoio aos desfiles, fazenram o serviço apresentado.
do com que a caravana de setenta carros
se mantivesse sempre unida, mesmo nas
No Domingo, o encontro deu-se junto à
zonas onde o trânsito era mais intenso. À
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Sumolis que teve sempre aquela bebida
com exposição dos carros e tempo livre
fresca. À Fiat Portuguesa, Mundauto, Auto
para passeios a pé pelas ruas da Cidade.
Center, Carplus e Bertoricambi, pelos
Pelas 12h00 iniciou-se então o último patrocínios. Às Câmaras de V.N. de Gaia e
passeio do encontro, sempre junto ao rio Matosinhos pelas facilidades e apoios
Douro em direcção à barragem de Crestu- concedidos. A toda a equipa de carolas
ma e Covelo, onde está localizado o Res- que ao longo de dois dias ajudou a cumtaurante Tomás, conhecido pelo seu mag- prir todo o programa previsto. A Maria da
nífico bacalhau. Aí se realizou o almoço de Graça nossa querida sócia que, na impossibilitada de estar presente, cedeu o seu
encerramento.
lindo 600 para exposição junto ao painel
No final, era visível a satisfação de
publicitário da Mundauto.
todos sinal que, tudo correu bem. Falhas?
E finalmente o
agradecimento a
todos os participantes pois sem
eles, a 3ª Ibérica
não se teria realizado.

Texto de
Jorge Carvalho

II PASSEIO A TOMAR
Decorreu, no passado dia 23 de Setembro, em Tomar, o
II Passeio Rota dos Templários. Apesar de a chuva ter marcado presença durante toda a manhã, juntaram-se duas
dezenas de Fiats: do mais conhecido e popular 600, ao
antigo – mas excelentemente conservado - 500 A Topolino
de 1938, participaram um 600 Multipla, dois Fiats Nuova
500, três 850 Sport Coupé, vários 600 e um 600 Abarth,
tendo-se juntado ao grupo um Seiscento, versão baseada,

como se sabe, no sempre jovem 600.

“O

Assim, viajando dos mais variados cantos de Portugal (Amadora, Golegã, Alhandra, Ortiga, Soure, Ourém,
Coimbra, S. João da Madeira, Famalicão, Feira, Figueira
da Foz e, naturalmente, de Tomar), os participantes
concentraram-se, a partir das 10 horas, junto à Câmara
Municipal, onde confraternizaram, para se proceder,
depois, a uma visita à Sinagoga, na antiga
BOM NOME CONTINUA” Rua da Judiaria, após o que a alegre caravana percorreu as principais artérias dessa
NOVAS E ESPECIALIZADAS bonita Cidade.
INSTALAÇÕES DE PNEUS E BATERIAS

David Maria Vilar, Lda.

ALINHAMENTOS DE DIRECÇÃO POR COMPUTADOR
EQUILÍBRIO DE RODAS E FOCAGEM DE FARÓIS
(ELECTRÓNICO)
JANTES MODERNAS ESPECIAIS

AGUARDAMOS A VOSSA VISITA NAS NOSSAS INSTALAÇÕES
EDUARDO VASCONCELOS – SEGUROS
SEGUROS DE TODOS OS RAMOS
RUA VILA NOVA Nº148 3º ESQº 4100-501 PORTO TF-226179546 TM-917551669

AMADORA

BRANDOA

Rua Elias Garcia, 374
Esquina R. Narciso Leal - 2
Telefs. 21 494 59 05 / 21 493 35 17

Rua Hernâni Cidade, 423
Telefs. 21 474 27 94 / 21 474 27 99

Pelas 13 horas teve lugar um saboroso almoço, no Restaurante A Familiar, iniciando-se, a
partir das 15 horas e 30 minutos, a visita ao
Castelo dos Templários e Convento de Cristo.
O Encontro teve o seu encerramento às 18
horas, ficando a promessa que, para o ano,
se voltará a Tomar.

Texto de Carmen Gouveia

