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PEQUENOS ANÚNCIOS
ENVIE O SEU ANÚNCIO:
PUBLICAÇÃO EM DUAS EDIÇÕES CONSECUTIVAS DO PICCOLINI.
ENVIE O TEXTO PARA O APARTADO 4829 4014-001 PORTO
VENDA:
FIAT 124R de 1972
Original, bom estado, 94000 Km
1 mão de livrete
Contactar: Jorge Carvalho
Tel. 968 099 464
Preço - 1500€
VENDA:
FIAT 1400 de 1955
Bom estado
LANCIA APPIA de 1954
Bom estado
Contacto: 917 610 594

VENDA:
FIAT 1100 de 1958. Original.
Mesmo proprietário há 16 anos, andou cerca de
3000 Km.
Contactar: Jorge Carvalho Tel. 968 099 464
Preço - 3000 €

Boutique do clube
FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL
Miniaturas em estanho (600 e 500) - 10 €
Pin - 1,25 €
Piccolini (números atrasados) - 1,25 €
Piccolini (assinatura 6 números) -7,5 € (n/sócios)
VESTUÁRIO DO CLUBE
Polo c/mangas - 15 €

VENDA:
FIAT 126 de 1974
Homologado C.P.A.A.
Preço - 750€
Tel. 917 297 281

Colete - 37,5 €

VENDA:
Fiat 500 Jardineira de 1962
Homologado C.P.A.A.
Preço - 5000€
Tel. 917 297 281

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

PEDIDOS PARA O APARTADO
4829-001 4014 PORTO

VENDA: 128 2P; 1 DONO; 70.000 KM; 1600 €
124 SW; 3 DONOS; RIG. IMPECÁVEL; 1850 €
850; RESTAURO TOTAL; 2350 €
2300 6 CILINDROS; MUITO BOM; 3750 €
127 2P; 1 DONO; 900 €
1500; PARA RESTAURO; BOM; 1300 €

•ESPECIALISTA EM FIATS
•RECONSTRUÇÃO DE VIATURAS

CLÁSSICAS
•PEÇAS NOVAS E USADAS, PARA

MECÂNICA, ELECTRICIDADE
•FAIXAS BRANCAS, PNEUS, FARÓIS E

CONTACTAR: 226 173 532 / 967 019 398

FAROLINS

DESCONTO NA COMPRA DE
MINIATURAS

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

ARMAZÉM - LARGO DO LABORIM, 100 ARM. A2 EDIFÍCIO UTIC,
VILA NOVA DE GAIA
TEL: 227129584 / TM: 967043020
DESCONTOS AOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS

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

EDUARDO VASCONCELOS – SEGUROS
SEGUROS DE TODOS OS RAMOS

RUA DE DIU Nº64 R/C 4150-271 PORTO TM-917551669
PICCOLINI…

Piccolini

É PRODUZIDO COM PAPEL DA SOPORCEL

A NOVA DESIGNAÇÃO DO FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL
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Quando falo de associativismo, lembro-me invariavelmente do meu Pai que
ainda hoje, recorda com saudade os anos 40 e 50, quando por esse País fora
existiam centenas de grupos de amigos que se quotizavam mensalmente para,
no final do ano, realizarem um passeio de autocarro ou comboio. Diz o meu Pai
que nessa época a vida era difícil e por isso, este era o único meio de se poder
conhecer um pouco melhor o nosso Portugal.

FIAT CLÁSSICOS
CLUBE DE PORTUGAL
Sede Social
Praça das Flores, 23
Cº C. Fontenário, Loja 63
4300 PORTO
Horário de funcionamento
Terça-feira das 21H às 24H
Sábado das 15H às 19H

Contactos
Apartado 4829
4014-001 PORTO
Tf. 968 099 464
fiat_classicos@mail.pt

Piccolini...
Apartado 4829
4014-001 PORTO
Tf. 968 099 464
Email:
jorge.carvalho-980@clix.pt

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

Eu, que nasci em 1960, ainda tive a oportunidade de fazer parte de um deste grupos no
qual o meu Pai era tesoureiro. Pagava 20$00 por mês e foi graças a ele, que tive o privilégio de por exemplo, fazer viagens de comboio nas linhas do Sabor, Corgo e Tua, linhas
essas que hoje se recorda com muita saudade.
Este grupo foi ficando cada vez mais reduzido e tinha o seu fim em 1988, quase 40
anos depois de ter sido fundado. O seu nome era: “Os Sempre Fixes do Campo Alegre”.
É interessante pensar nisto e tirar as devidas conclusões. Naquela época não havia
grandes meios de transporte. A televisão só em 1957 aparecia no nosso País e ter telefone era um privilégio de muito poucos. No entanto, existia algo que valia por tudo: O espírito de grupo e a vontade de participar.
Hoje os tempos mudaram e o ritmo de vida é totalmente diferente. Com um Mundo
cada vez mais pequeno, estamos ainda assim, muito mais longe uns dos outros. É essencial nos dias que correm, manter e dinamizar o associativismo. È a melhor forma de valorizar o relacionamento humano.
Participar nos nossos encontros, para além do prazer de conviver e passear as nossas
máquinas, é a maior homenagem que podemos prestar àqueles que noutros tempos não
tiveram medo das dificuldades e souberam encontrar formas de valorizar as suas vidas.
Oxalá no futuro, possamos ser tão ricos quanto eles.
Também gostaria de registar aqui a notícia do falecimento do Doutor João Lacerda
ocorrido no passado mês de Abril. A sua paixão pelo Automóvel ficará para sempre testemunhada na criação do primeiro Museu do Automóvel em Portugal.
Localizado no Caramulo e instalado num belo edifico idealizado por Abel de Lacerda e
projectado pelo Arqº Alberto Cruz, aí se encontram, para além da vasta colecção de Automóveis antigos que inclui alguns modelos intervenientes em momentos marcantes da História de Portugal, colecções de pintura portuguesa e estrangeira, tapeçaria, escultura,
cerâmica e mobiliário.
O Doutor João Lacerda ficará para sempre nas nossa memórias como uma referência e
um exemplo de perseverança na conservação de um património que é de todos nós.
Até sempre.

Jorge Carvalho

NA CAPA: FIAT MODELO 520
1927 – 1929
Cilindrada: 2244 cm3
Nº de cilindros: 6 em linha
Potência: 46 cv às 3400 r.p.m.
Velocidade máxima: 90 Km/h
Consumo médio: 16,6 L./100 Km
Capacidade: 4 a 5 pessoas

O modelo 520 lança um novo conceito de automóvel de luxo destinado à classe média. O grupo propulsor,
um seis cilindros em linha com mais de 2200 cm cúbicos de cilindrada, marca o regresso da marca aos motores com válvulas laterais seguindo assim, a tendência dos fabricantes americanos daquela época.
Este automóvel representa também um marco curioso na Fiat. Pela primeira vez é produzido um modelo
que apresenta de série o volante colocado à esquerda.
Fabricado nas versões Saloon e Tourer, este carro teve bastante aceitação, tendo sido produzidos mais de
20.000 exemplares durante os seus quase três anos de produção.
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OS NOVOS “FIATISTAS”
A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vindas a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram
sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.
293 Alberto Carvalhais Carneiro de Mesquita (Porto)
294 Manuel Joaquim da Cunha Terezinho (Chaves)
295 António Mariano Rolhas Costa (Ribeira São João)
296 José Alberto Almeida Vieira (Vila Nova de Gaia)
297 Maria Benigna T. V. Brito Ferreira (Lisboa)
298 Ricardo Jorge Gomes Camacho Teixeira (Santa Cruz)
299 José Manuel Dias Oliveira (Porto)
300 António Campos Ferreira (Silveiros)
301 Serafim de Sousa Pina (Carvalhos)
302 Telmo Ricardo Oliveira Polónio Ferreira (Viseu)
303 Humberto Fernando Coelho Fernandes (Funchal)
304 Carlos Alberto de Freitas da Costa Mendes (Funchal)
305 João Nunes Atanázio (Funchal)
306 João Inocêncio Correia de Andrade (Funchal)
307 João da Silva Figueiredo (Vimieiro)
308 Hélder Mário Fagundes Silva (Lisboa)
309 Joaquim Rocha da Silva (Pedroso)
310 Rita Malta Gonçalves Soares (Porto)
311 José David Pinto (Porto)
312 Didio Humberto Fernandes da Costa Gomes (Funchal)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2003
27 a 30/6 - Figueira da Foz 2003. Festas da Cidade
6 e 7/9 - IV Concentração Ibérica – Cidade do Porto
16/11 - Aniversário do Clube
Nota: O encontro de Alhandra foi anulado por razões que nos são
alheias. A data para realização de homologações também
teve de ser alterada e logo que possível será enviada informação sobre a nova data.
Foi incluído o Encontro da Figueira da Foz, realizado em conjunto com os “Amigos dos 600 e 500”.

NETMANIA
DIVULGAÇÃO DE SITES DEDICADOS AOS NOSSOS FIAT

Basta procurar em Legend Car. Belas fotos de Fiats e muito mais.
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INFORMAÇÃO SOBRE
SEGUROS
Conforme noticiado na última edição
do Piccolini, estará em pagamento até
ao final do mês de Junho, o prémio do
seguro automóvel.
Junto com esta edição seguem o
envelope R.S.F. e o impresso que deverá ser incluído em conjunto com o cheque.
O valor indicado refererefere-se à anuidade
de 1/7/2003 a 30/6/2004. Para os
sócios que entretanto realizaram seguros entre 1/7/2002 e 30/6/2003 e
ainda não fizeram qualquer pagamento,
serser-lheslhes-á posteriormente enviada informação sobre o valor a pagar relativamente a esse período de tempo.
Lembramos mais uma vez a todos os
associados que foi introduzido um novo
sistema de controle dos seguros realizados através do nosso Clube.
Assim, para além da maior eficácia e
rapidez na elaboração de novos seguros, temos também meios de rapidamente ultrapassar qualquer anomalia
que entretanto possa surgir na emissão
das cartas verdes.
Por outro lado, este novo sistema
também obriga a que todos os novos
seguros só possam ser realizados com
a autorização do Clube e por essa razão
todos os pedidos ou envio de documentação terão de ser obrigatoriamente
enviados para o Fiat Clássicos Clube de
Portugal e não para a Cª de Seguros
Zurich ou Agente.
A realização de novo seguro ou renovação, estará sempre condicionada à
situação do sócio no que diz respeito ao
pagamento de cotas.
Esta nova metodologia impõeimpõe-se
dado o acentuado crescimento do Clube e visa também garantir o cumprimento do protocolo existente com a Cª
de Seguros Zurich que como todos
sabem, nos proporciona condições altamente vantajosas e únicas.
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FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL EM CASA NOVA

Já estão abertas as portas da nova Sede Social do
Fiat Clássicos Clube de Portugal.
Localizado na Praça das Flores no Porto, este novo
espaço engloba áreas de convívio com biblioteca,
administrativa, recepção, arquivo e mini-bar.
Graças a um grande esforço financeiro e também à
colaboração de alguns Associados, foi possível concretizar este projecto essencial para o nosso Clube, numa fase de grande expansão
com campanha de angariação de novos sócios e promoção junto das principais entidades ligadas ao ramo automóvel, seja ele clássico ou não.
Para além da presença de grande número de Associados que não
quiseram perder a oportunidade de fazer a estreia da nova casa, a inauguração contou também com convidados muito especiais representando
alguns dos Clubes com quem o Fiat Clássicos Clube de Portugal mantém
relações de amizade e estreita colaboração. São os casos do Clube Português de Automóveis Antigos, F.P.V.A., Amigos dos 600 e 500, Clube de
Automóveis Antigos de Famalicão e C.L.A.C. (Opel).
A imprensa também se fez representar e o jornal “O Primeiro de
Janeiro” realizou uma reportagem que viria a ser publicada na revista
“Rostos”, edição de 11 de Maio de 2003.
Estamos assim todos de parabéns e partir de agora, com um horário
de abertura à Terça-feira das 21H00 às 24H00 e ao Sábado das 15H00
às 19H00, está à disposição um espaço de convívio e leitura que decerA REPORTAGEM
to será do agrado de todos.

DA ROSTOS
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DIA DA MULHER À MODA DA
MADEIRA
Os Amigos FIAT MADEIRA, realizaram o primeiro passeio de 2003 com quarenta
automóveis a desfilar no Concelho de Ponta de Sol.

Mais curiosos a ver os pequenos bólides e mais
algumas aproximações às conversas encetadas, dando
conta que existem mais alguns iguais a estes em garagens e outros ainda que já iniciaram o restauro.

AFINAÇÃO DA EMBRAIAGEM DO FIAT 600

Mais uma vez, e tendo sempre em vista uma espécie de
união quase física entre o feliz proprietário e o seu querido
carrinho, e porque não também, evitar uma ida ao mecânico, aqui estamos para algumas dicas desta vez dedicadas
à afinação do pedal de embraiagem.
Assim, por ter ocorrido o desgaste normal dos forros do
disco de embraiagem, a mesma pode começar a patinar,
não transmitindo, por consequência, toda a potência do
motor aos rodados do carro.

E como é que nós pobres de Cristo vamos fazer tal milagre?

Mais um concelho visitado. Desta vez, o da Ponta
de Sol. Exactamente o espaço português referenciado
como o que é mais contemplado com o brilho daquela
estrela durante o ano. O dia foi de encomenda a São
Pedro, que não quis deixar de a satisfazer.

À entrada para o almoço a nossa homenagem às
mulheres. Uma rosa para cada uma das cerca de 50
que perfumavam e embelezavam o “Restaurante Dos
Amigos”.
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Será que isto implica irmos fazer queixinhas ao mecânico? O mais provável é que com uma simples afinação no
cabo da embraiagem, o problema se resolva, não para o
resto da vida, mas para desenrascar chega!

O dia 8 de Março não foi só o dia da mulher. Foi
também importante para os Amigos FIAT Madeira que
assim iniciaram os passeios no ano de 2003.

Na concentração, a presença de um transatlântico,
permitiu aos seus passageiros levar para os seus países um registo fotográfico daquilo que por cá se faz e
que sem duvida agrada a todos. Não escondiam a surpresa e satisfação por verem quarenta carros em bom
estado de conservação alegremente conduzidos pelos
seus proprietários.
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Nada mais simples.
Então aqui vai:
Para os modelos que têm blindagem de protecção da
mola de suspensão dianteira, a mesma terá de ser removida.

MUITOS TURISTAS FORAM SURPREENDIDOS COM O
PROGRMA EXTRA QUE LHES FOI PROPORCIONADO

Em seguida, aliviar a contra-porca (2 da fig). Depois
aliviar a porca (3 da fig) até que, por tentativas, a embraiagem volte a pegar bem. Claro que estas tentativas implicam aliviar ou apertar aquela porca 2, fazer arranques até
alcançarmos os nossos objectivos.
Uma vez a embraiagem a nosso gosto, não nos podemos esquecer de bloquear a posição de afinação do
cabo, apertando bem a contra-porca 3 da figura.
Reposta a blindagem, está feito o biscate.

:
O
R
U
A
T
RES

1.
2.
3.
4.
5.

Cabo de embraiagem
Contra porca de blocagem
porca de regulação da folga do cabo de embraiagem
Eixo de comando
Braço do pedal de embraiagem

RECUPERAÇÃO DE UM JAGST (4ª PARTE)

A brincar a brincar, em pouco
mais de dois anos já existe no parque automóvel dos Amigos FIAT
Madeira, mais de oitenta viaturas,
construídas até 1975 à excepção
dos X19.
Logo após o almoço, foi a ocasião para o reviver das gincanas
que no passado tanto animaram
os encontros automobilísticos. Claro que foi um sucesso.
Nos próximos dias 24 e 25 de
Maio, acontecerá a viagem ao Porto Santo, que se espera seja bastante participada.
Então, até lá.

Retomamos nesta edição o acompanhamento da operação de restauro ao
Jagst 770. Depois de eliminados todos os pontos de corrosão, chega o
momento de testar a colocação de faróis, frisos e demais acessórios de colocação na carroçaria. É importante verificar se tudo encaixa nos pontos exactos uma vez que depois de pintar, qualquer erro que exista torna-se muito
mais difícil de resolver.
Terminada esta fase, procedeu-se à protecção do chassis e limpeza total
da carroçaria removendo toda a pintura antiga. O carro fica como vulgarmente
se diz, na chapa.
O nosso Jagst começa agora a tomar um aspecto bem mais agradável.
Todo o trabalho foi até aqui realizado com bastante minúcia e as horas gastas
são já muitas. Todo o cuidado dispensado irá como veremos, ser devidamente
compensado.

A mecânica tem também sido
sujeita a um complexo trabalho de
restauro. Todo o sistema propulsor
foi desmontado, o bloco rectificado e
a totalidade dos componentes com
sinais de desgaste foram substituídos.
Felizmente ainda é possível
encontrar no mercado todo o material necessário para a recuperação
do motor. Esta é pelo menos, uma
dor de cabeça a menos.
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VIGO PELA SEXTA VEZ
Já se tornou um hábito. No primeiro fim de semana do
mês de Maio, o destino é sempre Vigo.
O encontro Internacional organizado pelo Club 600 de
Vigo, saiu à rua pelo sexto ano consecutivo e até agora, o
nosso Clube esteve sempre representado.
Este ano, seis carros portugueses estiveram presentes a
representar o Fiat Clássicos Clube de Portugal e o Clube Amigos dos 600 e 500.
Com a habitual arte de bem receber, Enrique Iglésias e a
sua equipa directiva, prepararam um agradável programa
com visitas variadas e muita animação.
O Sábado foi preenchido com um passeio pela marginal
Atlântica até La Guardia, com paragem em Baiona.
Os 92 seiscentos sempre muito barulhentos, regressaram a Vigo ao fim da tarde e após um pequeno descanso,
teve lugar o jantar no Hotel Coia, seguido de distribuição de
lembranças e baile, com a malta cá das Terras Lusas a não
deixar os créditos por mãos alheias.

O Domingo acordou cinzento mas nem por isso o
entusiasmo diminuiu.
Com um passeio pelas ruas da Cidade, visita ao
Museu de Arte Contemporânea e almoço de encerramento, todos os participantes partiram rumo a suas
casas com a promessa de que para o próximo ano
haverá mais.
A caravana portuguesa fez-se à estrada já com a
chuva como companhia e as máquinas a cumprirem
de novo a sua obrigação sem qualquer problema. Não
fossem elas 600...

Não teve o brilho do ano anterior mas ainda assim,
para quem esteve presente na Cavalos & Cavalos, não
deixou de encher os olhos com as belas máquinas expostas.
Considero que este evento tem bastante potencial, tanto mais que o espaço
que o acolhe é de uma grande beleza e ainda porque está inserido numa região
onde moram várias colecções de automóveis antigos, duas delas classificadas
como sendo das maiores a nível Europeu.
O nosso Clube esteve mais uma vez presente, expondo cinco exemplares pertencentes a outros tantos Sócios.
Já no Domingo realizou-se o habitual Encontro Regional do Norte, com visita à
Casa de Camilo e almoço no Restaurante Pátio das Figueiras. Pela tarde, a caravana rumou à Cavalos & Cavalos para visita à feira. De realçar a evolução que se
começa a notar nos nossos encontros com uma maior diversidade de modelos,
fruto do alargamento do Clube a todos os modelos da Fiat.

Pela tarde a caravana rumou à C & C e
encheu-a de Fiats

Cada ano que passa está melhor. É o mínimo que se pode dizer da Automobilia de Aveiro que
este ano fez a sua estreia no novo parque de exposições. Dois enormes pavilhões repletos de
automóveis, motos, miniaturas, literatura e muitos acessórios para venda.
Bonito estava também o espaço reservado aos Clubes. A torná-lo ainda mais atraente, a réplica do 600 Abarth do nosso sócio Nuno Carvalho preenchia a área reservada ao nosso Clube.
Este clássico que ainda no fim de semana anterior esteve a competir no circuito de Vila do Conde, foi uma autentica estrela com muitas fotografias tiradas e alguns visitantes mais despidos de
preconceitos a deitarem-se no chão para avaliarem as transformações a que este carro foi sujeito.
Está pois mais uma vez de parabéns o Clube Aveirense de Automóveis Antigos pela organização do evento, bem como pela oportunidade de promoção que deu aos Clubes e nomeadamente
ao Fiat Clássicos Clube de Portugal. Pela parte que nos toca, o saldo foi bastante positivo...

CLÁSSICOS
VOLTAM A
TOMAR

Tomar, em vésperas da Festa dos Tabuleiros, recebeu no passado dia 24 de Maio cerca de 70
automóveis antigos que vieram participar no 1º Passeio Rota dos Tabuleiros / 6º Passeio Cidade
de Tomar, uma organização levada a cabo pelos Sócios do CLAMA de Leiria residentes em Tomar.
No conjunto das actividades, a presença dos veículos pelas ruas da Cidade Nabantina, constituiu um acrescido motivo de interesse. Logo pela manhã, os clássicos vindos de vários pontos do
País iam chegando à Rua Serpa Pinto para aí ficarem expostos, enquanto os seus donos participavam no Congresso da Sopa saboreando as cerca de 82 variedades ali existentes.
A tarde foi preenchida com uma visita aos preparativos da Festa dos Tabuleiros, gincana para
os mais atrevidos e exibição no
Anfiteatro da Biblioteca, de filme
alusivo à Festa dos Tabuleiros e sua
origem.
No final ainda houve tempo para
se proceder à entrega dos prémios
da gincana e efectuar uma prova de
doces característicos de Tomar.
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“FIAT 124 SPIDER / FIAT 124 R”
SEMELHANTES ? SÓ NO NOME...
124 Sport

O 124 Berlina e o 124 Sport Spider são os dois convidados.
Bem contemporâneos um do outro, concorreram em segmentos
bem distintos. Hoje, ambos ocupam lugar nas galerias de clássicos. As diferença são por demais evidentes mas ainda assim, vale
a pena assumir o desafio de os confrontar tal qual a resistência
da presa contra a astúcia do predador.

Spider 1600
Puro sangue latino

124 berlina
Um novo estilo
Em Abril de 1966 a Fiat apresenta um novo conceito de familiares, com
um novo 3 volumes e uma carrinha – o 124. Com este modelo a Fiat aparece com um novo design que irá contagiar toda a gama. Uma nova imagem
caracterizada por linhas mais rectas e uma relação mais ortogonal entre os
diversos volumes, que resultará numa maior habitabilidade e conforto. A
versão aqui ensaiada, o R de 1972, apresenta várias diferenças exteriores
em relação à versão inicial; introdução de grelhas de ventilação montadas
lateralmente junto ao óculo traseiro, pára–choques com novas linhas,
novas muletas para abertura das portas e para levantar os vidros em plástico e novo grupo óptico traseiro.

Mecânica suave e fiável
O 124 foi um fiel seguidor de muitas famílias. Era daqueles carros que
se comprava e ficava na família duas ou três gerações. Para isso contribuiu
a concepção simples e fiável da mecânica, com prestações equilibradas
para puxar a família até onde for preciso. A versão experimentada vem
equipada com sistema de travagem de duplo circuito e com servo-freio.

O interior
Os interiores monocromáticos conferem-lhe discrição e simplicidade,
tendo sido desenhados com o cuidado de resultarem em elementos confortáveis. O painel de instrumentos abandona as tradicionais formas arredondadas e alonga-se horizontalmente, acompanhando o velocímetro. Na versão R, é aplicada um termómetro da água em vez da luz avisadora e o
volante tem uma forma diferente da primeira série. A espaçosa mala é bem
demonstrativa do carácter familiar desta berlina.

FICHA TÉCNICA
FIAT 124 R (1972)

Os nossos agradecimentos a Alberto
Carvalhais e Jorge Carvalho, pela disponibilidade na cedência dos seus carros para
a elaboração deste artigo.

Motor – 4 cilindros em linha
Cilindrada – 1197 cm3
Carburador – Solex C32 PHH/6
ou Weber 32 DCOF
Potência – 65 Cv
Vel. Máx. – 140Km/h

Pininfarina foi o senhor
encarregue de desenhar o 124 Spider. Negando partir da berlina para
conceber uma versão cabriolet, criou
um descapotável de raiz. Pleno de
sobriedade e raça, ninguém fica indiferente a esta criação de Pininfarina. Na frente o
capot ostenta duas belas bossas (na versão 1600 e 1800) que demonstram bem o ar
desportivo deste modelo. O perfil é o próprio de um Roadster, mas dos anos 70 com
menos curvas, linhas mais simples e sempre bem rente ao chão. A traseira com um grupo óptico lindíssimo, tem os seus flancos ligeiramente em rampa, como a querer fugir
do nosso alcance a qualquer instante.
Desenho de Pininfarina e... mais palavras para quê?

Mecânica – Allegro Vivace
Um conjunto perfeito... dupla árvore de cames, travões de disco às quatro rodas,
uma transmissão traseira mais que evoluída e umas quantas outras inovações técnicas,
fizeram deste desportivo um carro avançado para a época. Contudo, e como nada é perfeito, em baixos regimes a resposta tarda a chegar. O peso de quase 1000 Kg e o binário do seu motor, fazem com que apenas a partir das 4000 rpm a resposta seja pronta e
ligeira. Ao contrário do seu “irmão” berlina, o spider nasceu em “berço de ouro”. Ainda
estava em produção, nos anos 80, e já proliferavam pela Europa vários clubes dedicados a este modelo. Transformou-se num desportivo carismático, onde coabitavam linhas
inovadoras, uma tecnologia avançada e o espírito de um roadster. Numa palavra, era e
é um carro com raça... ... um verdadeiro “Puro sangue” na galeria dos clássicos

O Interior
Quase sempre, os modelos comercializados na Europa vinham de origem com o interior preto, independentemente da cor exterior do carro. O mercado americano, bem
mais exigente no que diz respeito ao aspecto dos interiores, contou com uma paleta de
cores exteriores e de estofos bem alargada. Por cá o aspecto era mais discreto. O bonito
tablier e consola central são forrados com uma fina folha de madeira que já caracterizava alguns modelos da marca. O volante, em material a condizer, tem dois braços metálicos perfurados, e o centro com o distinto logótipo da Fiat. No painel de instrumentos, a informação é vasta; velocímetro, conta-rotações,
manómetro da pressão de óleo, temperatura,
nível de gasolina, e um relógio (excepto na versão 1400).
Sendo um desportivo descapotável, é um Motor – 4 cilindros em linha
2+2, podendo só contar com o banco traseiro Carburador – 2 Weber 40 DDF
para transportar 2 crianças. A seguir temos o Potência – 110 Cv
espaço reservado à recolha da capota e uma Cilindrada – 1608 cm3
generosa mala de capacidade surpreendente Vel. Max.–
Max 180 km/h
para um carro deste segmento.

FICHA TÉCNICA
FIAT 124 Sport Spider
(1974)

