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CAMPANHA DE NOVOS SÓCIOS

“MAIS UM FIAT MAIS UM AMIGO”
“MAIS UM AMIGO MAIS UM FIAT”
CARO ASSOCIADO:
TEM ALGUM AMIGO PROPRIETÁRIO DE UM FIAT COM MAIS DE 25 ANOS ?
ENTÃO MOSTRE-LHE TODAS AS VANTAGENS EM PERTENCER AO NOSSO CLUBE E PROPONHA A SUA ADMISSÃO NO FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.
(UTILIZE A PROPOSTA DE ADMISSÃO QUE LHE ENVIAMOS)
COSTUMA CRUZAR-SE COM ALGUM FIAT ANTIGO ?
ENTÃO ANOTE O MODELO, MATRÍCULA E LOCAL ONDE O VIU.
ENVIE-NOS ESSA INFORMAÇÃO PARA POSSAMOS CONTACTAR O PROPRIETÁRIO.
O FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL, ORGULHA-SE DE SER ACTUALMENTE O
MAIOR CLUBE NACIONAL A REPRESENTAR A MARCA FIAT.
COM A COLABORAÇÃO DE TODOS, PODEMOS CRESCER MUITO MAIS.

EDUARDO VASCONCELOS – SEGUROS
SEGUROS DE TODOS OS RAMOS

RUA DE DIU Nº64 R/C 4150-271 PORTO TM-917551669
•ESPECIALISTA EM FIATS

Junqueiro & Rodrigues, Lda.

•RECONSTRUÇÃO DE VIATURAS

CLÁSSICAS
•PEÇAS NOVAS E USADAS, PARA

ESPECIALIZADOS EM PEÇAS
PARA CLÁSSICOS FIAT

MECÂNICA, ELECTRICIDADE
•FAIXAS BRANCAS, PNEUS, FARÓIS E

FAROLINS

Rua António da Silva Marinho,317
4100-064 PORTO
Tel. 226176759 / 226176770
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ARMAZÉM - LARGO DO LABORIM, 100 ARM. A2 EDIFÍCIO UTIC,
VILA NOVA DE GAIA
TEL: 227129584 / TM: 967043020
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FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL
A NOVA DESIGNAÇÃO DO FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL
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PEQUENOS ANÚNCIOS

FIAT CLÁSSICOS
CLUBE DE PORTUGAL
Sede:
Apartado 3062
3001-401 COIMBRA
Tf. 233 420 329

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

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

Colaboradores:
Aires Corte Real
Carmen Gouveia
Cláudia Sousa
David Neves
Eduardo Vasconcelos
Nuno Lucena

A completar dez anos de vida, o nosso Clube agora denominado FIAT
CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL, inicia um novo ciclo da sua existência. Nada melhor do que uma grande campanha de divulgação e de
angariação de novos Sócios para registar o arranque desta nova fase da
vida do Clube.

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

A campanha “MAIS UM FIAT MAIS UM AMIGO / MAIS UM AMIGO MAIS UM
FIAT”, já começou e vai desenvolver-se com a participação de todos os Sócios. O
objectivo é que cada um de nós consiga propor pelo menos um novo associado.
Para esse efeito, é incluído neste edição do Piccolini, uma proposta para sócio
conjuntamente com texto informativo das condições de adesão. Paralelamente,
vamos também estar atentos aos carros com que nos cruzamos no dia a dia e
tomar nota das matrículas daqueles modelos Fiat com mais de 25 anos e cujo
estado de conservação justificam um contacto nosso. Este tipo de informação
(modelo matrícula e localidade onde o veículo foi visto), pode ser enviado para
qualquer dos nossos apartados ou por email. Com estes dados, poderemos junto
da Conservatória de Registo Automóvel, obter a identificação e endereço do proprietário. Para o bom nome do Clube e pela delicadeza desta acção, lembro que
todos nós devemos ter o cuidado de apenas propor para sócio aquela pessoa que,
de forma evidente, demonstra interesse por carros antigos.

VENDA:
FIAT 600 D de 1971 vermelho
escº
Original, bom estado. 1596 €
Tm. 917 273 979

Em simultâneo e com a responsabilidade da Direcção, decorre também a campanha “CLUBE RECOMENDADO”. Esta acção, envolve a Fiat Portuguesa e todos
os Concessionários. O objectivo é a divulgação do Clube pela afixação em todos
os stands de um cartaz alusivo à nossa Associação, incentivando os possuidores
de Fiats antigos a pertencerem ao nosso grupo.
A nossa “Família” vai aumentar. Vamos todos recebê-los bem…
De parabéns está também o Piccolini que com este número, inicia o seu quarto ano de publicação. Para todos os que têm colaborado na manutenção deste
projecto, aqui fica o nosso agradecimento.

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 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

COMPRAR MAIS BARATO
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS SÓCIOS

Jorge Carvalho

DESCONTO NA COMPRA DE
MINIATURAS

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

FIAT 600 D
1964 – 1972
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: 416.000
(modelos produzidos em Itália).

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

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

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

Com o próximo número do Piccolini, serão
emitidas as ultimas páginas, anexos e capa do
manual do 600. Depois de montado, será uma
cópia fiel do livro que acompanhava Fiat 600. O
próximo manual a ser reproduzido será do 850.
Estão também em pagamento as cotas para
o ano de 2003. Sem alteração de valor (42
EUROS),o envio deverá ser feito por cheque até
31 /01/2003, para qualquer um dos apartados,
Coimbra ou Porto, juntando a folha pagamento
que segue em anexo neste Piccolini.

COMPREM DEPRESSA ANTES QUE ESGOTE

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

Devido a uma nova legislação que previa a introdução de novas regras na produção automóvel, em 1964 o
600D aparece exactamente igual ao que até aí tinha sido apresentado, mas abrindo a porta em sentido contrário, contra o vento.
Contudo, a modernização definitiva aparecerá no mercado logo em 1965 e mantém-se até 1972 com o
modelo designado Fanaloni. Em 1971 – 72, devido ao fim de produção do 600 em Itália, este modelo passa a
ser importado da Seat, em Espanha. Estes modelo com chassis Seat (embora ostentando os emblemas da
Fiat) são facilmente identificáveis pela cor única nos estofos, puxadores interiores, bases de farolins traseiros
e iluminador de matrícula em plástico e pára – choques com perfil curvo (tipo 850). O fecho das portas passa
a ter canhão tipo botão e o método para travar a porta é diferente, tornando o carro mais seguro. O filtro de ar
volta a ter a forma cilíndrica, própria da 1ª série, mas de maiores dimensões.

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

NA EDIÇÃO DE NOVEMBRO, A TOPOS & CLÁSSICOS INSERE UMA MAGNÍFICA REPORTAGEM SOBRE O NOSSO
ENCONTRO DE ÓBIDOS. DIRIA QUE, COM UM ARTIGO TÃO
COLORIDO, ESTA EXCELENTE PUBLICAÇÃO FICA AINDA
“MAIS DELICIOSA”.
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ENCONTRO NACIONAL
ÓBIDOS / CALDAS DA RAINHA / PENICHE

“CORREU QUE NEM GINJA”
5 de Outubro, 10h00. Para os mais de
50 participantes do Encontro Nacional
organizado pelos Fiat Clássicos Clube de
Portugal e Clube Amigos dos 600 e 500,
todos os caminhos vão dar a Óbidos. Vindos desde o Norte até Sul do País e até
da vizinha Espanha, aí estão eles (os gloriosos Fiat) a povoar a apaixonante região
do Oeste.
Óbidos, Caldas da Rainha e Peniche, foram os locais eleitos. De assinalar a presença de um participante muito especial ‘O Sol’, que nos acompanhou ao longo de
todo o fim de semana e se esforçou por dar mais cor aos desfiles dos nossos
’vaidosos’.
Nunca mais sairia daqui se tivesse de definir por adjectivos este Encontro. Fica a
recordação dos belos locais visitados: Óbidos (romântica), Cabo carvoeiro
(estonteante obra da Natureza), Peniche (Mar e Terra em perfeita simbiose), Caldas
da Rainha (uma Cidade muito ‘viril’) e Foz do Arelho (praiaaa…).
Agora imaginem tudo isto acompanhado de excelente gastronomia e, muitas ginjinhas à mistura. Tentador não é ?
Antes de terminar, impõe-se uma referência muito especial às entidades que nos
ajudaram e muito, a concretizar este evento. Câmaras Municipais de Caldas da
Rainha, Peniche e Óbidos, Região do Turismo do Oeste, Continental - Pneus
(portugal), S.A., Autoeste - Concesssionário Fiat Lancia e Fiat Portuguesa.
Finalmente, um destaque muito muito especial para o Dr. Francisco Salvador. A sua disponibilidade e forma como cativou todos os
presentes (a sua lição de história em forma
de representação teatral e traje medieval foi
de tirar a respiração) foram o exemplo vivo
da arte de bem receber das gentes da
Região do Oeste.

Aparentemente estes dois desenhos são iguais. Mas se observares bem, vais encontrar algumas
diferênças. Ao todo são sete. Vê lá se as consegues descobrir.
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O 2º Aniversário dos “Amigos FIAT Madeira”
Tudo estava a
ser preparado
para que o dia
19 de Outubro
fosse um dia
em cheio.
Sendo 14 um dia normal de trabalho, a opção de comemoração do 2º
aniversário ficou adiada para o sábado seguinte.
O nervoso normal de quem organiza veio ao de cima logo pelas 9 horas
da manhã, no cais da Pontinha, quando se iniciou a concentração. Chegavam uns após os outros. Os 1100, os
600, os 850, os spyders, ... ninguém
queria ficar para trás.
As instruções foram breves e concisas. Era necessário que a colocação
nas placas centrais da Avenida ArriaVárias outras fotografias de
ga, mesmo no centro da cidade do
“Torpedos” e outros modelos iniciaFunchal, não impedisse a circulação
vam a linha horizontal, que, de uma
rodoviária. Depois apenas pequenos
forma colorida, compunham as pareacertos de pormenor.
des da galeria de exposições da
Secretaria Regional de Turismo, mais
bonita naquele dia e em toda a
semana seguinte.
Um expositor em vidro mostrava
miniaturas, manuais técnicos, emblemas, faróis, revistas, etc, que tanta
saudade trouxe aos muitos visitantes.
Entre as colunas que se colocam
quase ao centro do salão, a nossa
Para as 11 horas estavam convida- homenagem a título póstumo, a um
das as entidades oficiais a fim de ser piloto, a um amigo.
Tinha quarenta e oito anos, quaninaugurada a exposição fotográfica.
Esta pretendia ilustrar, de uma forma do, em Janeiro de 1995, Solano Gouveia entregou a carta de controlo da
simples, a vida da FIAT na Madeira.
Uma fotografia do Modelo Zero “última classificativa” que disputou.
datada de 1919, quando em Portugal Elevou sempre as rotações da vida
ainda se circulava pela esquerda, tal qual as dos Abarth, que tantas
mostrava o carro que fez circular a vezes fez entrar nas curvas em slide,
jante carcomida pelos quase cem dando espectáculo, fazendo arrepiar
anos de existência, que se exibia no algum publico eventualmente mal
lado direito da montra, juntamente colocado e vibrar toda uma região
com as maxilas em bronze e tantos com as suas atitudes muitas vezes
imprevisíveis. Afinal ... tudo acabou
outros objectos da marca.
AQUI ESTÁ UM CLUBE QUE, APENAS COM DOIS ANOS, É
JÁ UMA REFERÊNCIA.
O “FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL” DÁ OS
PARABENS PELA PASSAGEM DE MAIS UM ANIVERSÁRIO
E DESEJA AO “AMIGOS FIAT MADEIRA”, UMA VIDA LONGA REPLETA DE SUCESSOS.

de forma tão singela, longe do público
e do calor dos habitáculos dos FIAT
que sempre pilotou.
Cá fora, as setenta viaturas encheram por completo as quatro placas,
suscitando a curiosidade dos muitos
passeantes e proporcionando belas
imagens para todo o tipo de registos,
quer de particulares quer de toda a
comunicação social da região.
Às 13 horas, o arranque para o
almoço no Restaurante “A Montanha”.
É que a visita guiada às instalações da
Madeira Wine havia aguçado os apetites.
Como sempre, depois de distribuídas as habituais recordações aos participantes, cantou-se os “Parabéns a
Você”, pedindo a Deus mais um ano
de vida para todos os presentes e
rápida “ressureição” às máquinas que
se encontram em fase final de recuperação.

Da esqª p/dirª: Joel Ramos, Ruben
Fernandes, Gonçalo Pereira e Ferdinand Ferreira
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Uma história de amor

De:
José Mota Tavares

- Mas eu não percebo nada disso.
Caros Amigos.
- Eu posso dar-lhe uma ajudinha. Domingo encontraQuando me inscrevi como sócio do nosso Clube, em cavaqueira amemo-nos e vamos até à barra do Quanza. É uma boa
na com a Drª Carmen, contei-lhe o porquê da minha aquisição FIATica e
estrada para fazer a rodagem.
toda a minha história de amor que envolvia a Grande Máquina.
E fomos. Parámos no Miradouro da Lua para ver a
Achou interessante e inédita, solicitando-me que a escrevesse e manpaisagem surpreendente que se estendia até ao mar.
dasse para o Piccolini…
Acedi e aqui vo-la mando, cheia de verdade dos factos e com alguma Tirámos, entre outras, a foto ao lado se reproduzida. E a
rodagem foi-se fazendo. E o FIAT foi ver o pôr do sol
poesia à mistura, pois que aos 67 anos, não sei ver o amor doutro feitio.
através das palmeiras. E foi à ponta da Ilha ver o luar. E
Ó chavala, topas? Queres dar de frosques? Vamos abanar o capa- foi a Catete mirar as flores tropicais do jardim. E foi a
cete e entrar numa boa. E a garina foi. E chuparam-se à brava, vive- Viana à missa. E foi... e foi... e foi… fazendo a rodagem!
Até que um dia, eram dez da noite, o Fiat parou
ram num quarto e já se divorciaram…
debaixo de um candeeiro da Avenida. A luz entrava a
Segundo milénio sem FIAT
jorros pelo pára-brisas, iluminando o regaço de ambos.
Ao fundo, na Baía, repleta de barcos e luzinhas, encantava-nos um cenário deslumbrante. Um céu estrelado a
rever-se no mar com Vénus e Cupido a dançarem a valsa dum amor apaixonante. O FIAT, quedado e silencioso, ajudava o ambiente, que ela ... foi ela! interrompeu,
a meia voz:
- Olhe que linda está a Lua!
Olhei. Fitei o céu maravilhado e ouvi claramente,
vinda do alto, aquela roda de luz a rir de mim e a dizerme:
- Ó meu parvalhão! Que esperas? Diz-lhe que a
FIAT 600 - O carro do Amor!
amas. Dá-lhe um beijo!
Mirei, de soslaio, o rosto iluminado da minha compaEla tinha-se envolvido entusiasticamente nas “greves académicas” e
nheira de rodagem. E, pelo meio de todos aqueles
estava agora, terminado o curso, a trabalhar.
Ele tinha ido para a tropa compulsivamente por se ter manifestado matizes de luz e amor, balbuciei:
- Aquilo que existe entre nós já não é amizade. É
(numa aula!) contra a guerra.
Havia, em Angola, ao tempo, um grupo de católicos “progressistas” amor! E demos o primeiro beijo.
E o FIAT riu-se, riu-se aquele malandro! da nossa
que desenvolviam actividades de que a PIDE não gostava muito!
Conheceram-se quando, motivada pelo antifascismo, o foi convidar ingenuidade, comentando: Acabou-se a rodagem! Agora
há quilómetros e quilómetros a fazer!
para aderir ao movimento. O FIAT tinha 320 Km!
Seguimos o conselho do nosso FIAT e foi por isso
- A menina tem de fazer uma boa rodagem ao carro. Se assim proceque, 30 anos depois, comprámos um novo FIAT 600,, o
der tem aqui uma máquina maravilhosa. Eu tenho o 124.
carro do nosso Amor!

NETMANIA

DIVULGAÇÃO DE SITES DEDICADOS AOS NOSSOS FIAT

DOIS SITES MUITO INTERESSANTES PARA OS INTERESSADOS NA HISTÓRIA DOS ABARTH E FIAT
http://fiat memorabilia.htm - História da marca, dados técnicos e modelos. Disponível em versão inglesa.
http://www.seicentos.org - Site espanhol com muitas curiosidades e informação sobre os Seat 600 e variantes.
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Refrigeração do motor—FIAT 600d (2ªparte)
Estando o radiador em óptimas condições, isto é, bem limpo e
sem fugas, se se verifica a necessidade de repor com frequência o nível do liquido de refrigeração, tal inconveniente pode ter
origem em alguma das causas que a seguir se mencionam.
• Vedante do tampão do radiador que não funciona regularmente: Proceder ao controlo da junta situada debaixo da
válvula; a sua deformação provoca a blocagem da válvula e
a consequente saída de líquido do radiador.
• Fugas pelos tubos de borracha: Controlar o aperto das braçadeiras de fixação dos tubos – poderão estar desapertadas;
Verificar que os próprios tubos não tenham também quaisquer roturas por onde se escape o líquido de refrigeração.
• Mau estado dos vedantes da bomba de água: Verificar que
durante o seu funcionamento, não haja fuga de líquido pelos
orifícios de escape. Se tal acontecer, terão de ser substituídos, se formos extremamente habilidosos, se não, uma bomba de água nova, é a solução.
• Junta da culassa queimada: Outra causa que poder levar a
uma reposição constante do nível do líquido, que só um técnico poderá resolver.
Também a tensão das duas correias trapezoidais deverá ser
controlada.
Assim, a transmissão do movimento ao dínamo e à bomba de
água, consegue-se por polias accionadas por aquelas correias.
No extremo da cambota do lado da distribuição , está montada
uma polia de uma só garganta, que transmite o movimento à
polia de dupla garganta do dínamo; desta, com outra correia o
movimento é transmitido à bomba de água , onde, no seu eixo
está montada outra polia. É da maior importância verificar que
a tensão das duas correias, seja tal que, fazendo pressão nelas
com uma força de aproximadamente 10 Kg., não cedam mais
de 1 a 1,5 cm., confirme mostra a figura.
Se a tensão é fraca, as correias tendem a patinar o que provocaria uma insuficiente rotação do dínamo e, por conseguinte,
da bomba de água, não falando também dum anormal desgaste das mesmas correias; pelo contrário, uma excessiva tensão,
provocará um excessivo desgaste dos rolamentos do dínamo e

O:
R
U
A
T
S
RE

também da bomba de água.
A afinação das correias efectua-se da forma que a seguir se indica:
Regula-se em primeiro
lugar a tensão da
correia entre a polia
da cambota e a polia
do dínamo, aliviando
as duas porcas (2 da
figura) de fixação do
suporte do dínamo ao
bloco. De seguida,
com uma alavanca o
dínamo para cima até
a correia apresentar
uma tensão dentro
daquelas cotas (1 a
1,5 cm.). De seguida, aperta-se em primeiro lugar a porca inferior
e depois a porca superior.
De seguida, passamos a regular a tensão da correia entre o dínamo e a bomba de água. Para tal, retiramos as três porcas que
fixam as duas semi-polias à base que está apertada à bomba de
água. Deslocar a semi-polia da frente e adicionar ou retirar um
dos suplementos (6 da figura), que formam a garganta daquela
polia. Procedendo assim, estamos a diminuir ou a aumentar o
diâmetro da garganta da polia, conseguindo-se deste modo a
afinação da correia.
Finalmente voltamos a apertar as três porcas para fixar de novo
as duas semi-polias. Se a escolha da quantidade de suplementos
(6 da figura) estiver correcta, a correia deverá ficar com a tensão
exacta.
Se depois de todas estas canseiras o motor continuar a sobre
aquecer quando rodamos à velocidade de cruzeiro de 90/100
Km. Hora, a solução poderá estar tão somente na desobstrução
dos dois tubos que se situam um na bomba de água e o outro na
culassa e cuja ligação é assegurada por um tubo de borracha
com um diâmetro de 2 cm. Aproximadamente.

RECUPERAÇÃO DE UM JAGST (3ª PARTE)

Ao contrário do que acontece com grande parte
dos modelos antigos, para o 600 ainda é possível
conseguir no mercado a quase totalidade dos elementos necessários á sua reconstrução tanto a
nível de mecânico como de carroçaria. De facto, a
grande quantidade de modelos produzidos tanto
em Italia como noutros países, tornou compensador para alguns fabricantes de componentes para
a indústria automóvel dar continuidade ao fabrico
de acessórios para o 600. Contudo, os moldes utilizados por esses fabricantes, nem sempre estão em total conformidade com os originais das
marcas no que respeita tanto a medidas como alterações de versão para
versão pelo que, o trabalho do chapeiro
é essencial para os ajustes necessários
ao perfeito encaixe das peças.
No caso presente e como este modelo é
de fabrico alemão, houve que ajustar
alguns dos paineis utilizados, seguindo
ao pormenor as indicações contidas nos manuais de peças referentes a este modelo.
Os elementos substituídos foram: Embaladeiras interiores e exteriores, chãos (direito
e esquerdo), os dois guarda-lamas da frente, porta da bagageira e painel de trás.
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“INDO EU INDO EU A CAMINHO DE VISEU…”
Decorreu, em 8 de setembro último, mais um Encontro
Regional da zona Centro, que teve como palco eleito a
cidade de Viseu.
A partir das 10 horas da manhã, os vários Fiat (vários
600, um “assíduo” 500 de 1957, um 850 Sport Coupé e
um estreante Fiat 126, acabado de restaurar) começaram
a concentrar-se no Rossio, em frente à Câmara Municipal.
Aí ficaram em exposição, enquanto os participantes percorriam a pé a zona histórica da Cidade, com visita ao
Museu Grão Vasco e à Sé Catedral.
Seguidamente, a caravana, sob forte chuva, passeouInicialmente, prevendo-se um dia de verão, estava
se pela cidade até à hora do almoço.
agendado um piquenique no Monte de Santa Luzia. Tal
não foi possível devido ao mau tempo, sendo de salientar
e agradecer muito reconhecidamente o simpático gesto do
nosso associado José Marques Pereira, Esposa e Filha,
que ofereceram as instalações da sua casa para receber
os participantes e para, agora resguardados da chuva, se
dar lugar ao previsto piquenique. O alegre convívio e os
bons petiscos fizeram, sem dúvida, esquecer o dilúvio que
assolou a região até meio da tarde! Em nome de todos os
participantes o nosso muito obrigado!
Carmen Gouveia

O NOSSO HOMEM DA MASSA FOI AO EGIPTO
Não sabemos quais as razões que levaram
o nosso tesoureiro Paulo Duque a deslocar-se
ao Egipto. Ele diz que foi de férias mas pelas
imagens que nos enviou, mais parece ter ido
a uma reunião da “OPEP” negociar alguns
poços de petróleo.
O que é verdade, é que lá não existe só
petróleo. Também se encontram Fiats e muitos. Num País onde o clima social é de grande
instabilidade, não será de esperar que veículos de vinte e muitos anos de idade e ainda
por cima de utilização diária, estejam em bom
estado de conservação. No entanto lá vão
resistindo como se pode constatar pelas fotos
aqui reproduzidas.
Se Tutankamon fosse vivo, certamente
que não teria um 126. Mas é quase garantido
que se na época em que
ele morreu existissem
automóveis, na relação
de objectos de uso pessoal destinados a acompanhá-lo para o túmulo,
constaria um Fiat. Topo
de gama é certo. Mas um
Fiat.
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QUASE GÉMEOS
850 / 850 SPÉCIAL

A MECÂNICA
Salvo poucas mas honradas
excepções, as inovações técnicas
introduzidas no 600 não sofrem alterações no 850.
Visto que as prestações do motor
não sofreram grande evolução, manteve-se todo o sistema de travões
herdado do 600; tambores à frente e
atrás, mas apresentando uma liga
mais forte nas cintas.
A maior facilidade de condução e
maior força devem-se em grande parte a um sistema de transmissão que,
este sim, foi totalmente novo. Uma
embraiagem com diafragma e a caixa
com 4 velocidades todas sincronizadas são em grande parte responsáveis pela melhoria do comportamento
entre o novo 850 e o 600.
Estando a ser desenvolvido um
modelo de gama superior, forçosamente um dos aspectos a melhorar
era sem dúvida a suspensão. À frente
é constituída por uma mola de lâminas auxiliada por uma barra estabilizadora. Atrás o conjunto é formado
por triângulos oscilantes com molas
helicoidais (tipo McPherson). Ao contrário do que até aqui era prática, os
amortecedores passam a ser montados exteriormente às molas, com
uma nova barra estabilizadora, que
validou esta opção.

Devido à distribuição dos pesos,
caixa, bloco e depósito de gasolina,
este modelo era algo instável, tendo
frequentemente tendência para fugir
de traseira. De facto se aquela opção
de distribuição de massas melhorou o
habitabilidade do carro, este
foi
penalizado no seu comportamento
devido a essa mesma opção.

ESTÉCTICA
Todo o carro exteriormente é pensado de raiz, obedecendo às condicionantes da localização do motor e caixa. Teria que albergar comodamente
4 adultos e aumentar a capacidade
de carga. Para ganhar espaço junto
ao eixo traseiro, o conjunto motor e
caixa é recuado, transformando esta
berlina num três volumes, definindo
uma silhueta completamente distinta
do 600. Já se pode falar de um familiar, embora tenha apenas mais 28cm
que o 600. A opção de instalar o
depósito de gasolina atrás do banco
traseiro vai permitir ganhar espaço
para bagagem à frente. Pela primeira
vez este espaço é desenhado e concebido unicamente para transporte
de bagagens (para além do pneu
suplente e bateria).

Em meados dos anos 60 sente-se
se que a classe média europeia se encontra
em ascensão. A Europa abre-se
se ao mercado comum. Todos os construtores investem nas viaturas de “gama média”, mantendo três regras ditadas por Alec Issigonis (pai do mini) – menos de 1000 cm3, 4 lugares e 100 km/h. A Fiat desde à
muito já construía pequenas belas máquinas, mas na sua gama faltava um carro
que preenche-se
se o meio termo entre o 600 e o 1100. Com a necessidade da criação desse projecto surgem duas propostas – uma simples evolução do 600 ou
um modelo totalmente novo desenvolvido em parceria com a filial francesa Sinca. Por razões de custos de produção e tempo, a segunda hipótese acabará por
ser desenvolvida separadamente pela Simca e dará origem ao modelo 1000.
A equipa de Dante Giacosa irá partir do Fiat 600 para fazer nascer o futuro
850.
O engenheiro Montabone terá a seu cargo a difícil tarefa de conduzir este
projecto num curto espaço de tempo e com um reduzido orçamento.

FIAT 850 SPÉCIAL
A EVOLUÇÃO
Em Fevereiro de 1968 a Fiat apresenta no
Salão de genéve a nova versão da 850 Berlina.
Mecanicamente, esta versão vai herdar o motor
que até aí equipara a 850 coupé. A cilindrada
mantém-se mas o carburador duplo e a relação da
caixa de velocidades (8/41), iráo melhorar
significativamente as suas prestações. Para que a
segurança não ficasse comprometida, esta berlina
herdou também o conjunto de travões de disco
Bendix e as jantes ventiladas.
Exteriormente as diferenças existem embora
não sejam muito perceptíveis. À frente o bigode
aumenta de tamanho e o emblema trazeiro já
ostenta o novo logotipo da Fiat, acompanhado da
respectiva designação do modelo. Ainda à frente e
atrás, as borrachas dos vidros veêm embelezadas
com um friso embutido. Lateralmente, um friso na
caleira e outro a meia altura e a todo o
comprimento carroçaria. As jantes ventiladas dão
um ar de maior distinção a esta versão.
Todo o interior se torna mais escuro e com um
ar um pouco desportivo. Um volante em “madeira”
com braços metálicos perfurados, também herdado do coupé, e um velocímetro preto graduado até
aos 160 são dois pormenores que denunciam que
a máquina é outra. O tablier também é forrado de
um material mais almofadado, que lhe confere um
aspecto mais moderno. Os bancos deixam de ser
lisos e finos, tornando-se mais confortáveis e
modernizados.
Agradecemos a amabilidade que os nossos sócios
Jorge Carvalho e Jorge Silva Carvalho tiveram ao ceder
os seus Fiat’s 850 para a realização deste comparativo.

Ficha Técnica – Fiat 850 - 1964
Motor – 4 cilindros em linha
Cilindrada – 843 cm3
Carburador – Monocorpo
Weber 30 IFC 1
Potência – 37 Cv
(42 a partir de 1966)
Vel. Máx. – 120Km/h

Ficha Técnica – Fiat 850 Special - 1968
Motor – 4 cilindros em linha
Cilindrada – 843 cm3
Carburador – Duplocorpo
Weber 30 DCI 1
Potência – 47 Cv
Vel. Máx. – 130 Km/h

