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SEGUROS DE TODOS OS RAMOS
RUA VILA NOVA Nº148 3º ESQº 4100-501 PORTO TF-226179546 TM-917551669

FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL
ANO 3 - NÚMERO 14

•ESPECIALISTA EM FIATS

Junqueiro & Rodrigues, Lda.
ESPECIALIZADOS EM PEÇAS
PARA CLÁSSICOS FIAT

•RECONSTRUÇÃO DE VIATURAS

CLÁSSICAS
•PEÇAS NOVAS E USADAS, PARA

MECÂNICA, ELECTRICIDADE
•FAIXAS BRANCAS, PNEUS, FARÓIS E

FAROLINS

Rua António da Silva Marinho,317
4100-064 PORTO
Tel. 226176759 / 226176770

ARMAZÉM - LARGO DO LABORIM, 100 ARM. A2 EDIFÍCIO UTIC,
VILA NOVA DE GAIA
TEL: 227129584 / TM: 967043020

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A.
SEDE: RUA SILVA PORTO, 180 APARTADO 52838
4251-901 PORTO
TEL. 228 340 300 FAX. 228 301 616/7
EMAIL: geral@stand-asla.pt
DELEGAÇÃO: RUA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 8B
2720-197 AMADORA
TEL. 214 950 278/39 52 FAX. 214950279

FAIXAS BRANCAS PARA PNEUS
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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PEQUENOS ANÚNCIOS

FIAT 600, 500 E 850
CLUBE DE PORTUGAL
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Apartado 3062
3001-401 COIMBRA
Tf. 233 420 329

Delegação Norte:
Apartado 4829
4014-001 PORTO
Tf. 229 966 091

Piccolini...
Apartado 4829
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Estamos em pleno Verão. Quando este número do Piccolini chegar a
vossas casas, muitos se encontrarão de férias, enquanto outros já as terão gozado ou ainda estarão à espera do mês de Setembro para as concretizar.
Para todos, que tenham sido, que estejam ou venham a ser umas boas férias,
é o que desejo.
Como todos sabem, teve lugar no passado mês de Julho, uma Assembleia
Geral extraordinária, onde foram tomadas decisões importantes para o Clube.
Para além da apresentação do regulamento para as homologações que como já
se aperceberam está incluída uma cópia nesta edição, deu-se talvez o passo
mais importante para o Clube, com a aprovação do alargamento a todos os
modelos antigos da marca Fiat. Esta mudança vem certamente ao encontro dos
desejos dos Associados e permite ao Clube, alcançar a dimensão e prestígio que
merece.
A partir daqui, serão lançadas algumas campanhas de divulgação e aumento
do número de Sócios. Por isso já sabe. Se conhece alguém possuidor de um Fiat
com mais de 25 anos e que esteja em bom estado, indique os nossos contactos e
proponha o ingresso na nossa equipa.
Nos próximos meses de Setembro e Outubro teremos dois encontros para
estar presente. No dia 8 de Setembro vamos realizar um piquenique em Viseu
onde cada um se fará acompanhar do seu farnel, pronto para passar um dia no
campo (ver detalhes na página 11). Nos dias 5 e 6 de Outubro terá lugar o 1º
Encontro Conjunto com os nossos amigos do 600 e 500, o qual se vai desenrolar
na bela região de Óbidos Caldas da Rainha e Peniche (a não perder). No início do
mês de Setembro será enviada toda a informação referente a este grande evento.

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
VENDA:
FIAT 600 D de 1971 vermelho
escº
Original, bom estado. 1596 €
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
VENDA:
Fiat 600 D - 1970
Austin Mini 850 - 1961
Citroen 2CV - 1962 P/restaurar
Contactar: David Neves
Tm. 967 043 020

VENDA:
FIAT 600 D de 1972 branco, original em bom estado. 2494 €
Contactar: Paulo Monteiro
Tm. 962 441 869
VENDA:
FIAT Millecento bicolor de 1958
3500 €

Duas Fiat 850T (8 lugares). Uma
para restaurar e outra para
peças. 600 €
Citroen Visa 10E - 1985.
Sem podres e excelente mecânica. 750 €
Contactar: Jorge Carvalho
Tm. 968 099 464
VENDA:
2 Fiat 600 D
• 1967, branco, boa mecânica,
original. Preço 3242 €
• 1971, beije. Preço 2494 €
Contactar: Mário Afonso
Rua Natária, 43 Carvalhido Porto
Tm. 919 956 785

FIAT X 1/9
PROJETTO k
Esc.1/43
DESCONTO NA COMPRA DE MINIATURAS

Rua de Cedofeita, 451 Lj 40 4050-126 PORTO
Tm. 963 854 748

1960 – 1963
Cilindrada: 767 cm3
Nº de cilindros: 4
Potência: 29 cv
Velocidade máxima: 110 Km/h
Consumo médio: 5,8 litros/100 Km
Capacidade: 4 pessoas
Exemplares produzidos: 1145.000

DESCONTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS

ARMAZÉM - LARGO DO LABORIM, 100 ARM.
A2 EDIFÍCIO UTIC, VILA NOVA DE GAIA
TEL: 227129584 / TM: 967043020

Boutique do clube
Miniaturas em estanho (600 e 500) - 10 €
Pin - 1,25 €
Piccolini (números atrasados) - 1,25 €
Piccolini (assinatura 6 números) -7,5 € (n/sócios)

O 600 D aparece em Setembro de 1960. Entre 1960 e 63 vão surgir o maior número de modificações, desde
o motor até alguns pormenores no interior. O novo motor passa a contar com 767cm3 de cilindrada e 29 cv de
potência. Para colaborar na melhoria de prestação, passa a vir equipado com um carburador Solex 28 PIB2 ou
o Weber 28 ICP. Exteriormente, a tampa do motor vê aumentado o número de rasgos para melhorar a ventilação e a janela da porta passa a contar com o tradicional ventilador triângular.
Interiormente o D passa a contar com uma prateleira porta objectos, por baixo do tablier. O retrovisor interior
tem um novo formato que permite melhor visibilidade. A colocação central novo cinzeiro vai transferir para o
canto esquerdo o indicador de direcção. O velocímetro já marca 120 km/h. Os bancos dianteiros passam a
levantar para a frente permitindo melhor acesso ao banco trazeiro.

VENDA:
FIAT 600 D de 1968
Original, bom estado
Contactar: João Ventura
Tel. 243 420 154
VENDA:
FIAT 850 Sport Coupé de 1969
Branco original. 2992 € negociáveis
Pode ser visto e experimentado
na Fiat Castro e Castanheira
Zona Industrial da Pedrulha
3020 Coimbra
VENDA:
FIAT 600D 1968 - RR-57-28
Completo, reparado de chapa e
caixa de velocidades.
Inclui muitas peças novas.
Falta pintar, reparar motor e
montar
Óptimo preço.
Contactar: João Castro
Tel. 228 301 176

VENDA:
Peças usadas em bom estado
para Fiat 127. Tudo para mecânica.
Capôt e tampa da mala para Fiat
127 900C
Descontos para Sócios do Clube
Contactar: Armando Gonçalves
Tel. 968 069 819
VENDA:
FIAT 850 Coupé de 1966
Original, em bom estado
Contactar: José Ramos
Tel. 964 074 164 / 214 393 357
VENDA:
FIAT 600D de 1972
Rig. Novo. Tudo de origem
Tel. 919 664 977

ENVIE O SEU ANÚNCIO:
PUBLICAÇÃO GRATUITA
EM DUAS EDIÇÕES CONSECUTIVAS DO PICCOLINI.
ENVIE O TEXTO PARA O
APARTADO 4829
4014-001 PORTO

COMPRAR MAIS BARATO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS SÓCIOS

Jorge Carvalho

FIAT 600 D

VENDA:
FIAT 128 de 1973 excelente
estado
Um dono, 47000 Km
Contactar: José Pedro Afonso
Tel. 214 924 857

VESTUÁRIO DO CLUBE
Polo c/mangas - 15 €
Colete - 37,5 €

ESTÃO A SER NEGOCIADOS MAIS
ACORDOS COM OUTRAS ENTIDADES
POR FORMA A PROPORCIONAR MAIS
BENEFÍCIOS PARA TODOS OS SÓCIOS.
PARA QUE ESTAS VANTAGENS SEJAM
CONCEDIDAS, É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE SÓCIO DO
FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL E POSSUIR AS COTAS EM DIA.

ENCONTRO REGIONAL DO CENTRO
VISEU, 8 DE SETEMBRO DE 2002
10H00 - Recepção dos participantes no “Rossio” em frente ao
edifício da Câmara Nunicipal.
11H00 - Passeio pela zona histórica e visitas diversas.
13H00 - Saída em caravana para o Monte de Santa Luzia, onde
se realizará o piquenique.
15H30 - Visita à Feira de São Mateus.

Pára-vento - 25 €

Pedidos para:
Carmen Gouveia – Tel. 233 420 329
Nota: No caso de envio por correio, aos valores
indicados, acrescem as despesas de envio

O Encontro tem uma inscrição simbólica de 5 euros por carro,
carro e
cada participante deve levar o seu almoço (é mesmo um piquenique).
Utilize a ficha de inscrição que segue em anexo, preenche-a e
envie para o endereço indicado.
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FIGUEIRA DA FOZ EM DOSE DUPLA
2 DE JUNHO DE 2002

1º ENCONTRO DE
CARROS ANTIGOS

22 e 23 DE JUNHO DE 2002
PASSEIO DE S. JOÃO À FIGUEIRA DA FOZ

Organizado pelo Clube Amigos dos 600 e 500, sediado na Amadora, decorreu, no fim de semana de 22 e 23
de Junho, na Figueira da Foz, um encontro, para o qual o
nosso Clube foi também convidado.
Por iniciativa do nosso Associado, Dr. Abílio Gonçalves,
realizou-se, no passado dia 2 de Junho, na Figueira da
Foz, o I Encontro de Automóveis Antigos desse Concelho.
A concentração iniciou-se pelas 11 horas, no Parque
de Estacionamento junto ao Forte de Santa Catarina.
Compareceram cerca de três dezenas de Clássicos, produzidos entre 1937 e 1974, nomeadamente, Hillman
Minx MK II, Triumph Spitfire, Opel Kadett, VW Carocha,
Volvo, Alfa Romeo GTV 2000, BMW 2002, Peugeot 203,
Ford Capri e Fairland, Citroen DS, Morris Minor, a réplica
de um Camac d’ouro, as célebres “arrastadeiras” da
Citroen, etc e - como não podia deixar de ser - cinco Fiats
dos nossos associados, a saber: 500 Nuova de 1959,
850 Sport Coupé de 1969, dois 850 Special de 1969 e
1971 e Fiat 600 de 1971, que contribuíram para que esta
fosse a marca mais representada.
Depois de um desfile pelas principais ruas da Figueira
da Foz, os “orgulhosos” proprietários das “máquinas” e
acompanhantes confraternizaram num almoço, no Restaurante Teimoso.
A encerrar o Encontro, ficou a promessa de que, no
próximo mês de Setembro, haverá novo Passeio, a fazer
jus à tradição que a Figueira da Foz há muito detém de
estar significativamente ligada aos Automóveis Clássicos.

A concentração iniciou-se a partir das 9 horas e 30
minutos de Sábado, frente à Câmara Municipal, onde –
pelas 12 e 30h - teve lugar a apresentação de cumprimentos no Salão Nobre dessa Câmara.
Após um desfile pela cidade, a caravana rumou para o
Carriço, onde os convivas almoçaram no Restaurante “O
Nosso”.
À noite houve jantar e festa até “altas horas”, aproveitando-se o recheado programa das Festas de S. João da
Cidade.
Domingo, na Piscina do Aparthotel Sotto Mayor, teve
lugar um animado almoço, com “barbecue”, após o que
se entregaram lembranças aos participantes e se deu por
encerrado o encontro. Os pequenos Fiats – 600 e 500 –
marcaram presença,
“exibindo-se” à volta
da Piscina, enquanto
decorria o convívio.

Textos de:
CARMEN GOUVEIA

Conforme foi noticiado na última edição do Piccolini, o Fiat 600, 500 e 850 Clube de portugal, fez-se
representar na Feira Minho Clássicos realizada nos
passados dias 31 de Maio, 1 e 2 de Junho.
Com quatro modelos expostos (126, 500, 600 e
850) e um expositor repleto de miniaturas, catálogos
da época e artigos do Clube, foi o nosso espaço um
dos mais visitados e considerado por muitos como um
dos melhores stands presentes.
De realçar também o apreciável número de novos
associados conseguidos neste evento.
A MUNDAUTO mais uma vez nos deu um apreciável
apoio, cedendo o expositor e os suportes para colocação dos dados de cada carro exposto
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Todos juntos pela 7ª vez
O passado dia 18 de Maio
voltou a ser um dia grande
para os Amigos FIAT
Madeira. No cumprimento
do calendário apresentado
no princípio do ano, realizou-se nesta data o 7º
encontro.
Mais um concelho da região visitado, o de Câmara de Lobos, e mais um agradável encontro.

Após um saboroso café, o
grupo seguiu em direcção
Como é já habitual, o Cais Molhe da Pontinha, no Funchal,
ao Curral das Freiras, local
recebeu todo o grupo que arrancou às 10 horas, através
este que nunca havia sido
da antiga estrada regional, em direcção ao Cabo Girão, ali
visitado por qualquer grupodendo desfrutar da magnífica paisagem que a vista
po
de
clássicos.
humana pode contemplar.
A Estalagem, da Eira do Serrado e o miradouro ali existente, esperavam os cerca de 120 passageiros dos 47 clássicos FIAT que constituíram a caravana naquele dia. Esta
caravana ficou desta vez ainda mais enriquecida com a
participação de duas viaturas que fizeram a sua estreia: O
1100 Coupé TV Guia de 1955, modelo de que, segundo
consta, apenas existem seis exemplares no mundo, e o
Balila 1100 A de 1941, adquirido recentemente num leilão de clássicos em Lisboa.
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Contacto | 9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Decorreu no passado dia vinte e oito de Julho a Assembleia Geral Extraordinária do Fiat 600, 500 e 850 Clube de
Portugal.
Conforme foi devidamente divulgada aos sócios, a
ordem de trabalhos incluía dois pontos fundamentais para
a vida do Clube.
O primeiro ponto constava na apresentação do regulamento para homologações. Após a discussão do documento e a apresentação de algumas propostas de rectificação,
o regulamento foi aprovado abrindo assim o caminho ao
processo de vistoria e homologação, com primeira sessão
marcada para o dia em que se comemora o 10º Aniversário do Clube. Todos os sócios receberão a documentação
indispensável ao processo de candidatura.

O segundo ponto consistia na apresentação da proposta de alargamento do Clube a todos os modelos da
marca Fiat com mais de 25 anos, passando o mesmo a
denominar-se Fiat Clássicos Clube de Portugal.
Sem ser contestada a nova abrangência, foram entretanto colocadas algumas reticências relativamente à alteração do nome. Foi no entanto opinião da maioria dos
sócios presentes, não haver sentido continuar a referenciar alguns modelos da marca no nome do Clube.
Foi assim aprovada por maioria a proposta apresentada, passando o nosso Clube a ser a única organização
portuguesa devidamente registada, a representar todos
os modelos antigos da marca Fiat.
Esta matéria será desenvolvida no próximo Piccolini.

E para quem pensa que os nossos clássicos não são cobiçados, aqui fica sem mais comentários, a reprodução de
uma notícia publicado pelo Jornal “O Comércio do Porto” no passado dia 2 de Agosto de 2002

A ocasião foi aproveitada para apresentar o site na internet criado pelo grupo e cuja referência é
www.amigosfiatmadeira.com .
Agora é já tempo de preparar o 2º aniversário aprazado
para o dia 19 de Outubro de 2002, que será comemorado

XV VOLTA À ILHA
De 6 a 9 de Junho realizou-se a XV
Volta à Ilha da Madeira. Claro está que
Volta para ser volta tem que ter a participação FIAT e esta vez não foi excepção.
Entre os oitenta pilotos e bombas
participantes, que incluíam os convidados Américo Nunes cinco vezes vencedor da prova nos anos setenta e oitenta e Nicha Cabral 1º piloto de F1, destacavam-se três modelos da Marca de
Torino. O 1100 D de Fernão Ramos/Rita Ramos, o 600 D de Gonçalo Pereira/
Ruben Fernandes e o 124 Spyder de José Carlos Ramos/Danilo Reis. Este último não foi em busca de pontuação. Simplesmente o prazer do convívio e um
bom passeio contemplando as paisagens, tendo no final sido premiado com o
58º lugar. Deus dá nozes …
O Fernão e o 1100 D, experimentaram vários problemas mecânicos que os
fizeram penalizar imenso. A classificação passou para segundo plano, sendo
primordial chegar ao fim do rally o que aconteceu no 59º lugar.
Quanto ao pequeno 600 D, apesar de não ter sido feliz na prova de perícia
inaugural na Avenida Arriaga e sentir algumas dificuldades nas várias provas
de regularidade, sobretudo devido à falta parciais no conta quilómetros foi o
mais bem classificado alcançando o 16º lugar da geral, numa prova que para o
próximo ano, tudo indica irá ser incluída no Campeonato da Europa de Clássicos.

NETMANIA

DIVULGAÇÃO DE SITES DEDICADOS AOS NOSSOS FIAT

DOIS SITES MUITO INTERESSANTES PARA OS INTERESSADOS NA HISTÓRIA DOS ABARTH E FIAT
http://abarth já fiat suomeksi.htm - História da marca, dados técnicos e modelos. Disponível em versão inglesa.
http://the online fiat archive.htm - Muita informação sobre a história da Fiat e seus modelos.
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Refrigeração do motor—FIAT 600d (1ªparte)
Dando sequência ao artigo da revista anterior, nomeadamente do sistema de arrefecimento do FIAT 600D,
propomos algumas soluções para problemas deste tipo.
Assim:
Quando durante o funcionamento normal o motor
sobre aquecer, deve-se proceder ao controlo do termostato situado no depósito inferior do radiador, que deve
começar a actuar sobre a alavanca 4 da figura 1, quando
a temperatura tenha alcançado os 75/80º Centígrados.
A não acontecer isto, testar o termostato e proceder a um cuidadoso exame das
alavancas e da tampa inferior que regula o
escapamento do ar quente do radiador,
para que não haja qualquer dureza no seu
funcionamento.
Como se, disse este termostato montado no depósito inferior do radiador, deve
começar a expandir-se quando o líquido de
refrigeração alcançar uma temperatura de
75/80º C e, deve ficar totalmente expandido quando se aproxime da temperatura de
105ºC.
Para desmontar o termostato, temos de
desapertar a porca de duas estrias que o
fixa ao radiador. Se o termostato não funciona, o que se pode verificar mergulhando-o em água às temperaturas acima mencionadas, torna-se imperativo substituí-lo. Estando em perfeitas condi-

:
O
R
U
A
T
RES

ções, assim como a bomba de água, é muito provável que
o sobre aquecimento seja imputável ao radiador.
A ser assim, verificar se o radiador não está excessivamente incrustado com calcário e ferrugem. Nesta caso proceder à sua lavagem bem como do bloco de cilindros com
uma solução de água com bicarbonato de soda, na proporção de 200 gr. de bicarbonato para os 4,5 lts. de água que
o sistema comporta. Assim:
• Fazer funcionar o motor durante cerca de 10 minutos
ao regime mínimo;
• Parar o motor deixando a solução no motor
durante cerca de meia hora;
• Fazer funcionar de novo o motor, vazando
ao mesmo tempo a solução até ao fim. Nesta
altura parar o motor;
• Deixar arrefecer o motor. Lavá-lo de seguida com água corrente durante uns minutos,
deixando as torneiras de descarga abertas;
• Encher o sistema uma vez mais com água
limpa fazendo de seguida funcionar o motor,
vazando-o outra vez;
• Por fim, encher o sistema definitivamente
com um dos bons produtos que se encontram à venda no comércio, pois deste modo,
estamos a minimizar problemas futuros, que
a água por si só, nos costuma trazer a médio
prazo.

RECUPERAÇÃO DE UM JAGST (2ª PARTE)
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ÚLTIMO VILA DO CONDE… ÚLTIMO “ABARTH”!...
Vila do Conde vai acabar!… É com
A estrada passa a ser um “funil”!… De
sentida mágoa que o dizemos. A
repente as curvas e as pessoas como
“Princesa do Ave” foi, e será sempre o
que se transformam, qual tela de pintumito do Automobilismo Nacional. A Polis
ra a óleo numa paisagem fugidia e desde Vila do Conde vai transformar toda a
focada, vista pelo prisma da velocidazona junto ao mar e também a recta da
de!… É dos que acredita e consegue
meta. Dizem-nos que será apenas por
ouvir verdadeira “música” (?!…) num
três anos e enquanto durarem as
motor a trabalhar em acelerações consobras… Esperemos que sim e que os
tantes. Sim… verdadeira música de
poderes políticos e autárquicos se
sons perfeitamente comandados, em
capacitem, que há mitos que vale a
que os pistões marcam o ritmo e as
pena preservar e acarinhar, pelo que representam na memória rotações o andamento. Por experiência própria, crê compreender
colectiva de todos nós e sobretudo nas Gentes do Norte.
“por dentro”, melhor e de uma forma diferente, o “bichinho” da
Foi ciente desta realidade que com um certo orgulho encon- velocidade, quer nos Automóveis quer nas Motos - também é
tramos e registamos a presença dum nosso Associado no último Motard! É francamente adepto dos que têm o prazer de aceleVila do Conde, integrado no pelotão dos Clássicos, com uma rar… mas nos locais próprios para o efeito - autódromos, pistas,
“pequena/grande” máquina - Fiat 600 Abarth. Nuno Carvalho é circuitos fechados, ralyes, etc. Nunca na estrada. Pomos em perio seu nome. Explicou ao nosso Jornal, que foi mesmo essa a go muitas coisas. A sensação de liberdade que se vive, no limiar
ideia que o animou… participar no “último Vila do Con- da velocidade e a adrenalina são apaixonantes e viciantes. ParaVida talvez por estarmos
de” ...fazendo votos para que outros Vilas do Conde se possam doxalmente sentimo-mos mais perto da Vida,
bem
perto
do
seu
limite,
e
assim
melhor
a podermos dominar e
seguir. Ficou em 1º da sua Classe (?!…) - pudera, era o único
paixão o prazer é redobrado e
concorrente até 1000 c.c.!… Mas chegou ao fim. Aficcionado de controlar. Quando o fazemos por paixão,
Vila do Conde de há muitos anos a esta parte, lá viu correr a realização íntima é inolvidável. Foi uma experiência muito
outros Abarths, que nos anos 70 até davam “coça velha” nos engraçada. Eventualmente para repetir, de uma forma moderada
Cooper S e não só!… Bacelar Moura foi disso exemplo, com o - há que poupar a máquina!…
Quisemos saber algo mais sobre este carro. Era da Mãe, a
quem
o adquiriu há dez anos, para que deixasse de conduzir. A
Para quem nos anos 70 foi “pendura” de Ralyes, era um
idade
era
já muita. Demorou cerca de 6/7 anos a reconstrui-lo e
desafio interessante entrar numa prova de velocidade, como
a
“fazêlo”,
com muito amor e carinho.
“fazê
lo”
que reviver um pouco o passado. Pedimos-lhe um relato da
No final desta jornada plena de simbolismo, nesta “Princesa
experiência, que nos comentou com agrado. Concentração apurada, adrenalina a subir, cintos apertados, rotações moderadas, do Ave” que de todos nós se despede com mágoa e com aquela
tudo a postos… aí vamos nós, circuito fora, “pé na tábua”, na Balada da Despedida a que Coimbra que também canta e nos
cauda do pelotão. Um Abarth como este, conduz-se em competi- habituou - “Vila do Conde, tem mais encanto… na hora da despeção como um Karting,!… A pista é percorrida em 4ª e 3ª! Por dida”!… Esperemos que até breve. Assim o queiramos todos, Vila
vezes lá vai uma 2ª! Mas no fim da recta da meta, já se vai a Condenses empenhados e não só.
160/170 Km/h!… Para uma média de 90 Km/h é bem preciso.
seu Abarth 1000 TCR.

EXPOSIÇÃO “COLECCIONISMO”

Dando início ao processo de
restauro, o primeiro objectivo
consistiu em esvaziar a carroçaria, desmontando todo o interior e retirar o conjunto
motor e caixa de velocidades.
Primeiras surpresas: O estado da carroçaria estava bem
pior do que se imaginava. Chão e embaladeiras sem recuperação e caixa do motor a
necessitar de total reconstrução. Guarda lamas dianteiros a necessitar de substituição e os trazeiros com vários pontos de corrosão, para além da necessidade de
reconstruir a zona dos farolins, fruto da substituição dos originais por outros de versão mais recente.
Sem perder o ânimo, deu-se início ao trabalho de restauro, sem que antes se procurasse encontrar a cor original do carro nos pontos mais escondidos da carroçaria.
Para a substituição do chão e embaladeiras e dado que estas partes são fundamentais na consistência da estrutura do veículo, houve necessidade de instalar barras de
ferro nos vãos de acesso ao interior do carro, para evitar torções na carroçaria. As
fotos aqui apresentadas ilustram a fase de recuperação aqui descrita, podendo-se
observar o magnífico trabalho executado principalmente no que diz respeito à recuperação de toda a parte posterior do Jagst.
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Em sequência do stand que o nosso
clube apresentou na Feira Cavalos e Cavalos, fomos convidados a participar na exposição “Coleccionismo”, integradas nas
Festas Antoninas 2002, em Vila Nova de
Famalicão. Esta exposição foi iniciativa da
Câmara Municipal local e organizada pelo
Liberdade Futebol Clube, entidade que nos
convidou. Desde já os nossos parabéns à
organização, liderada pelo Sr. Rosendo
Ferreira.
A exposição esteve patente no Museu
do Surrealismo entre o dia 8 e 15 de
Junho. Ali foi possível admirar colecções de
postais antigos, miniaturas de carros e
motos, de onde se destacava uma série de
diuramas com a temática dos bombeiros.
O nosso clube fez-se representar por uma
colecção de 40 miniaturas de Fiats, património do clube e de alguns sócios. Esperamos continuar a participar e apoiar estas
iniciativa, e um bem haja a realizações
como esta.

A 7ª DE ZAMORA COM S. PEDRO A AJUDAR
Não há dúvida que o facto de o Encontro de
Zamora se realizar durante as festas de São
Pedro, faz com que este os brinde invariavelmente com um fim de semana cheio de sol. E assim
foi nos dias 29 e 30 de Junho com a realização
do 7º Encontro.
Passeios pela Cidade, visita ao Museu da
Semana Santa e Catedral e jantar de honra no
Hotel Convento, foram os pontos altos desta jornada repleta
de boa disposição.
De salientar a presença da maior caravana de Lusitanos
alguma vês presente. Ao todo foram oito carros.
Para o ano há mais e nós, lá estaremos.
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PICCOLINI...

Se bem se lembram, publicamos
em Maio o primeiro comparativo
entre o nuova 500 de 1957 e o
último 500 comercializado em Portugal, embora com poucas unidades encomendadas, o 500L.
Agora abordamos mais dois
modelos da mesma família. O último 500, o R, lançado em 1972 e o
seu “primo” o 126.

O 500 R

Em 1970 verifica-se um recorde de FIAT
500 matriculados em Itália, tendo-se registado
o n.º de 351.477 unidades. Contudo o inevitável decréscimo estava eminente.
A Fiat já pensava num modelo verdadeiramente novo, que obedece-se a novos padrões
de segurança e conforto. Torna-se necessário ir
ao encontro de um mercado que exigia, nas
gamas mais baixas, cada vez mais a segurança e uma imagem de modernidade, típica dos
modelos de gamas superiores. Assim, em 1972
a Fiat lança o 126 dotado de uma personalidade forte e moderna.
Contudo, o nascimento do 126 não foi a
morte do 500. O conceito do 500 é repensado
e tenta-se relançar o modelo, conciliando a
modernização e a conservação de algumas
particularidades, criando uma versão para os
nostálgicos e apaixonados.

Devido à presença no mercado de
um carro com características modernas, cabia à nova versão do 500
sobreviver dignificando o modelo que partir daqui passa a ser comandada
representava.
do interruptor geral das luzes.
O exterior foi actualizado com
Resta-nos constatar que a grande
pequenos pormenores. O novo logoti- novidade do 500 R residia na mecânipo da Fiat na frente juntamente com ca. Um novo motor com 594 cm3 e
as novas jantes desenhadas para o 18 cv de potência foi desenvolvido
126, denunciam uma nova era.
para o 126 e, por razões de uniformi-

UM ANO COM DOIS NASCIMENTOS

Na concepção do interior cultivouse um certo “retro-design”. O volante
e o velocímetro negros foram buscar
as suas formas ao modelo F de 1965,
que por sua vez ainda os tinha muito
parecidos com os do primeiro modelo. Os comandos são ainda simplificados, com a supressão do interruptor
O 500 R foi produzido pela Sicilfiat
de iluminação do velocímetro que a e pela Autobianchi, sempre sob licen-

A EVOLUÇÃO DAS LINHAS TANTO INTE-

RIORES COMO EXTERIORES, É POR
DEMAIS EVIDENTE. TAMBÉM INTERESSANTES SÃO OS EXTRAS DA ÉPOCA APLICADOS NESTE 126. VOLANTE ABARTH E
JANTES CROMMODORA

AFINAL, O BICILINDRICO
AINDA NÃO TINHA CHEGADO AO FIM...
O 126 foi evoluindo ao ponto de chegar aos nossos dias
com alguma actualidade mecânica e estética.

FIAT 500R
(1972)

Devido a uma boa concepção estilística, a produção do 126
chegou quase até hoje, o que justificava que a mecânica fosse
alvo de melhoramentos sucessivos. O primeiro melhoramento
ao nível da cilindrada, muda a designação do modelo; o 126 –
650 ou “Personal” passa a contar com 652 cm3 e a debitar 26
cv. Em 1987 o 126 sofre segundo aumento de cilindrada.

VERSUS

Entretanto a linha de montagem é transferida para a Polónia. O “126 Bis” foi aqui produzido até 2000, com 704 cm3 e
25 cv e muita, muita elasticidade. Esta última versão é bastante interessante visto que foi equipada com refrigeração a água.
Tratou-se de uma realização absolutamente inédita. A cabeça
é redesenhada para o arrefecimento a água e no circuito de
alimentação a mistura ar – gasolina é revista, fazendo melhorar os consumos e as prestações.

FIAT 126
(1972)

ça da Fiat. Em 1973 a Sicilfiat bate o
record anual de produção com 51.755
mas a Autobianchi já só produziu
18.111 e, neste mesmo ano fecha a
sua linha de produção do 500 R. Em
1974 e 75 a Sicilfiat não resiste ao
decréscimo de vendas e em 75 a Fiat
zação de produção, foi aplicado no decreta que o volume de vendas não
500 R. À semelhança do que aconte- justifica manter a produção do modeceu com o motor, A caixa e os semi- lo.
eixos reforçados também foram herCabe ao 126 monopolizar o mercadados do 126, tornando esta versão do e dignificar a herança deixada pelo
na mais segura, e com um comporta- velhinho 500.
mento mais aliciante.
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O 126

Este novo conjunto propulsor de cilindros verticais, equipou
durante algum tempo o Panda 30 construído em Itália. Com as
experiências do Panda 30 e do 126 Bis a Fiat lança em 1991 o
Cinquecento.

Em 1972 o Fiat 126 vem dar uma nova resposta às exigências do
mercado do citadino. Mais segurança, mais conforto e maior facilidade de condução dão resposta às exigências do cada vez maior tráfego urbano.
O 126 vem revolucionar a silhueta dos pequenos citadinos da
Fiat, tornando-a
tornando mais ortogonal. Este desenho permite aumentar a
habitabilidade sem perder as características de um carro compacto.
A designação de 126 também ver dar sequência à nova família
começada pelo 124.
O interior pretende dar aos ocupantes um bom nível de conforto,
para um carro do segmento base. Os plásticos, vinis, a napa invariavelmente pretos dão um toque de modernidade aos interiores.

Ficha Técnica – 500 R - 1972
Motor – 2 cilindros em linha
Cilindrada – 594 cm3
Carburador – Weber 26 IMB
Potência – 18 cv
Vel. Max. – 100km/h

Ficha Técnica – 126 - 1972
Motor – 2 cilindros em linha
Cilindrada – 594 cm3
Carburador – Weber 26 IMB
Potência – 18 cv
Vel. Max. – 100km/h

