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PICCOLINI...
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 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 €

VENDA:
Manata e Martins
Material para 3 Bocas de Sapo
Carroçaria e mecânica Dyane
1 Fiat 600 D para peças
Tel: 262835982
VENDA:
Vendo Fiat 600 D branco
Melhor oferta acima de 5000 €
Tel.912336969
VENDA:
FIAT 500 L de 1971
Excelente estado
Preço - 7500 €

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)

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

VESTUÁRIO DO CLUBE
Polo c/mangas - 15 €
Colete - 37,5 €
T-Shirt (Fiat 600) - 6 €
PEDIDOS PARA O APARTADO

VENDA:
FIAT 126 TA de 1974
Com jantes Abarth
Preço - 1750 €
Contacto: 912361228

4829-001 4014 PORTO
Nota: No caso de envio por correio, aos valores
indicados, acrescem as despesas de envio

Contacto: 919451557
•ESPECIALISTA EM FIAT

INFORMAÇÃO:
Dois 600 abandonados!!!
Informa Sr. João Oliveira
Tem: 939353394

•RECONSTRUÇÃO DE VIATURAS

COMPRA:
Miniaturas Fiat, Novas e antigas
Contacto:Nuno Lucena
Tem. 918340300

CLÁSSICAS
•PEÇAS NOVAS E USADAS, PARA

MECÂNICA, ELECTRICIDADE
•FAIXAS BRANCAS, PNEUS, FARÓIS E

FAROLINS

DESCONTO NA COMPRA DE
MINIATURAS

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

LARGO DA UTIC, Nº 100 ARMAZÉM C-O
4430-246 VILA NOVA DE GAIA
TEL: 227 160 802 /FAX: 227 129 583 / TM: 967 043 020
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
FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL
A NOVA DESIGNAÇÃO DO FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL
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Este é o último Piccolini de 2003. No próximo ano sairá o nº20 que será sem
dúvida, o primeiro feito assinalável na vida do Clube em 2004.
Não tem sido fácil manter de pé este periódico. O trabalho de produção ocupa imensas horas e só com muita boa vontade e paciência se consegue continuar
a levar até vossas casas, o melhor meio de comunicação do Clube.

FIAT CLÁSSICOS
CLUBE DE PORTUGAL
Sede Social
Praça das Flores, 23
Cº C. Fontenário, Loja 63
4300-401 PORTO
Horário de funcionamento
Terça-feira das 21H às 24H
Sábado das 15H às 19H

É óbvio que tudo faremos para dar continuidade ao Piccolini e nem sequer se põe em
causa que um dia ele venha a desaparecer. Perguntarão então os meus caros amigos, o
porquê desta minha abordagem.
Está na forja a criação duma nova revista de nome “Auto Clubismo”, a qual pretende
ser a revista de todos os clubes. É uma excelente ideia à qual o Fiat Clássicos Clube de
Portugal tem intenção de se associar. Existem no entanto algumas questões a ser resolvidas com a Editora, as quais irão condicionar a decisão final.
Será pois muito provável que esta nova revista com distribuição gratuita aos sócios,
passe a coexistir com o Piccolini provocando assim, a necessidade de alterações à estrutura do nosso periódico.

Apartado 4829
4014-001 PORTO
Tf / Fax - 225 360 342
fiat_classicos@mail.pt

O ano de 2004 vai também incluir um evento muito especial. Está previsto para Outubro a realização de um encontro na Madeira. Um programa especial de seis dias com volta
à Ilha passeios turísticos, boa gastronomia e muita animação. Umas autênticas miniférias. Na próxima edição do Piccolini será anunciado todo o programa e o seu custo aproximado. Entretanto está a ser tentado o apoio de algumas entidades com o objectivo de
tornar o preço bastante acessível.

Piccolini...

2004 vai ser também ano de eleições dos Corpos Directivos. Este é um dos actos mais
importantes na vida do Clube, embora muitas vezes esquecido por parte dos Associados.

Contactos

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

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

Não nos devemos esquecer que todos os elementos que compõem os Corpos Directivos, são apenas Sócios iguais a todos os outros, com os mesmos direitos e deveres.
Foram, são e serão eles que, dando a sua colaboração, vão ao longo dos anos garantindo
o bom funcionamento e nome do Clube. Este é aliás um dos compromissos assumidos por
todos aqueles que se juntam a nós e só assim se compreende o associativismo. A colaboração que todos possam vir a dar é preciosa e o Fiat Clássiccos Clube de Portugal agradece.
Finalmente desejo a todos vós um Santo Natal, que o Novo Ano seja repleto das maiores alegrias e que as nossas máquinas se portem sempre bem…

Jorge Carvalho

NA CAPA: FIAT MODELO 522
1931 – 1933
Cilindrada: 2516 cm3
Nº de cilindros: 6 em linha
Potência: 52 Cv às 2300 r.p.m.
Velocidade máxima: 105 Km/h
Consumo médio: 16 L./100 Km
Capacidade: 4-5 pessoas

Sucessor do Fiat 521 introduzido em 1928, o 522 utilizava o mesmo grupo propulsor de 6 cilindros e 2516
Cm3. A potência é no entanto elevada para 52 Cv, mais 2 que o seu antecessor. As grandes novidades surgem
entretanto ao nível da transmissão com a utilização de sincronizadores nas 3ª e 4ª velocidades.
O 522 foi produzido em três versões, C, L e S (foto acima), com esta última a ser lançada apenas em 1932.
Sendo o 522 S uma versão desportiva, identificava-se facilmente pela sua carroçaria de habitáculo mais curto,
pára-choques com uma só barra e secção cilíndrica e roda de substituição colocada na traseira (nas versões C e L,
era colocada no guarda-lamas da frente junto ao estribo). Ao nível mecânico a potência aumenta para 65 Cv, é
introduzido um termóstato no circuito de refrigeração e a velocidade sobe para 115 Km/h.
Ao todo foram produzidos mais de 6000 exemplares das versões C e L e 732 da versão S.

UM FELIZ NATAL
PARA TODOS...

Aqui vai um trabalhinho para as tuas férias de Natal.
Desta vez, tens um bonito Fiat Panda Sisley 4 x 4 para
construir.
Recorta com cuidado e segue atentamente as indicações
de dobragem. Vais ver como fica sensacional.

QUE AUTOMÓVEIS SÃO ESTES ?
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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.
321 João Emanuel Abreu Jesus (Funchal)
322 Maria Albina Sousa Oliveira (Maia)
323 José Maria Matias Pereira (Alcanena)
324 António Jorge Sousa Barbosa (Vª Nª de Gaia)
325 Pedro Manuel Rocha Monteiro (Coimbra)
326 Carlos Paulo Fernandes Tavares (Maia)
327 Rui Jorge Pessoa Neto (Porto)
328 Luís Miguel da Silva e Costa (Tondela)
329 João Miguel Rei Magalhães (Valongo)
330 Paulo Cristiano Pereira da Silva (Braga)
331 José Paulo Silva Sá
332 Ana Rita Ramalho Magalhães Sousa (Porto)
333 Pedro António Silva Mendes Reis (Penafiel)
334 José Manuel Moreira Ribeiro (Penafiel)
335 José Mendes Simões (Felgueiras)
336 Diogo Falcão da Cruz (São Félix da Marinha)
337 João Fernandes Magalhães Bandeira (Matosinhos)
338 José Manuel Câncio da Encarnação (Funchal)
339 Roberto Jacinto Jardim de Barros (Funchal)
340 João Álvaro Garrett Fernandez (Lisboa)
341 Antero José Mendes (Funchal)
342 Jaime de Barros Carrêlo (Maia)
343 César José Antunes Carvalho (Arganil)
344 José Manuel Taveira dos Santos (Porto)
345 Rogério Ramos Bernardes (Oliveira do Hospital)
346 Carlos Augusto Jorge Pereira Nobre (Nadadouro)
347 Dário Fernando Miranda Lapela de Freitas (Porto)

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2004
Nota: Dada a antecedência com que este programa é anunciado,
algumas das datas ou eventos poderão ser alterados.
ENCONTROS E PASSEIOS ORGANIZADOS PELO CLUBE
14/2 - Dia dos Namorados. Visita ao Museu Romântico (Porto)
5 e 6/6 - Encº Região Sul. Santarém ou Setúbal (local a confirmar)
17/7 - Peddy Paper na Quinta de Stº Inácio (Avintes)
19/9 - Encº Região Norte. Peso da Régua e Lamego
13 a 18/10 - Encº Fiat Clássicos e Amigos Madeira. Ilha da Madeira
14/11 - Encº Região Centro. 12º Aniversário do FCCP
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
24 e 25/4 - Automobilia (Covilhã)
15 e 16/5 - Cavalos & Cavalos (Vª Nª Famalicão)
22 e 23/5 - Automobilia (Aveiro)
16 a 20/6 - 2º classic ’Auto 2004 (Expoeste, Caldas da Rainha)
2 a 5/10 - 2º Auto Clássico (Exponor, Matosinhos)
PRESENÇA EM ENCONTROS ORGANIZADOS POR OUTROS CLUBES
1 e 2/5 - Concentração Internacional Seat 600 (Vigo, Espanha)
13/6 - 5º Encontro de Automóveis Antigos (Cesár)
3 e 4/7 - Encontro em São Pedro do Sul (Amigos dos 600 e 500)
Outras participações serão anunciadas no decorrer do ano.
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PAGAMENTO DA
QUOTA DE 2004 E
ACTUALIZAÇÃO DE
FICHEIROS
Durante o próximo mês de Janeiro
será enviado a todos os Associados o
aviso de pagamento da quota para o
ano de 2004 que, como já foi referido antes, terá o valor de 45 €.
Conjuntamente com este aviso,
seguirá uma folha de actualização de
dados dos Sócios, onde estarão
registados todos os elementos constantes no ficheiro do Clube, bem
como a indicação da informação em
falta.
PretendePretende-se que essa folha nos
seja devolvida com todos os dados
actualizados conjuntamente com o
pagamento das quotas, utilizando
para o efeito, o sobrescrito prépréfranquiado que seguirá em anexo.
Peço a todos a maior atenção para
esta pretensão. O crescimento do
Clube e os seus encargos, exigem
para além duma contabilidade transparente, ficheiros actualizados e obrigações dos Sócios cumpridas a tempo e horas.
É importante racionalizar o trabalho que o Fiat Clássicos Clube de Portugal cada vez mais exige.

NETMANIA
Http://michelvaillant.free.fr/fiat.htm
Quem se lembra dos livros do Michel Vaillant?
Vejam como ele gostava do Fiat 1100.

O Fiat mais antigo

O contraste de gerações
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É caso para dizer: Até que enfim…
E digo isto, porque desde 1988 que a Exponor
não era palco de alguma exposição dedicada a
automóveis antigos. Para além desta e que me
recorde, só na década de setenta é que se realizaram dois eventos do género no Palácio de Cristal.
Ainda assim e isto é algo que me trás alguma
tristeza, a organização esteve a cargo da Eventos
del Motor (Vigo). Será que no nosso País não existem Organizações suficientemente estruturadas
capazes de se interessarem pela realização de
eventos desta natureza?
Comentários à parte, este 1º Salão Internacional que decorreu entre os dias 4 e 7 de Outubro,
esteve bem recheado de clássicos, alguns deles
para venda.
O nosso Clube fez-se, como era obrigatório,
representar com um Topolino e um 850 Spider.
Para além destes dois modelos estava também
disponível muita literatura para consulta de todos
os que visitaram o nosso stand.
Embora não estivesse exposto no
nosso espaço, era
imprescindível
apresentar este
124 Abarth Rally.
Está inscrito no
Clube Fiat 124
Spider.

Aqui está um automóvel...

11 ANOS? JÁ ESTÁ UM HOMENZINHO...
Este é um comentário
comum do adulto para uma
criança que festeja o seu
décimo primeiro aniversário e assenta que nem uma
luva ao Fiat Clássicos Clube de Portugal.
De facto, ao celebrarmos mais um aniversário,
estamos a virar mais uma
página da nossa história,
A actual Direcção do FCCP
tornando-a cada vez mais
rica.
Procurando sempre que esta data seja recordada o mais perto possível
do local onde o Clube nasceu, lá fomos todos no passado dia 16 de
Novembro, experimentar a magnífica espetada Mar e Terra, servida pelo
Restaurante ‘O Comilão’ na Figueira da Foz o qual, reservou o dia exclusivamente para nós.
Foi uma jornada de muito convívio e boa disposição, onde não faltou
também o momento de cultura com a visita ao Palácio de Sotto Mayor e
seus belos jardins.
No final foi o regresso a casa dos 60 convivas ali presentes com a certeza de que, para o ano há mais...

Este bolo já não existe...
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Ferdinando Ferreira e
Énia em grande estreia.
Pequeno, só o carro...
Cá atrás, José Carlos Ramos em 124 Sport
Spider, como habitualmente, fazia algumas
paragens higiénicas e relaxantes.
As histórias foram acontecendo ao longo dos
dias e, na hora da verdade final, lá temos o 124
Sport Coupé e o 500 Nuova a figurar nos 6º e 7º
lugares respectivamente. Não fora aquele engano de percurso e o 2º lugar teria sido do 124
Coupé.
No jantar de gala realizado no Hotel Madeira Palácio, na noite do dia 30 de Junho, procedeu-se à
entrega de prémios aos concorrentes, que contou com uma novidade: O troféu FIAT que, por sugestão
dos Amigos FIAT Madeira surgiu na ilustre gala realizada ao som de uma excelente orquestra, lembrando os tempos de James Last.
Lá estavam os troféus para os três primeiros classificados FIAT, de acordo com a classificação geral.
Este troféu foi proposto pela organização dos Amigos FIAT Madeira e aceite de imediato pela direcção
da prova.
Venceu o 124 Coupé de Gonçalo e do Ruben, seguido do 500 do Ferdinando e da Énia, e por fim o Costa Mendes com o Roberto Martins no 850 a receberem o bronze.
Presentes, para além de concorrentes de diversos países, estavam 14 jornalistas nacionais e estrangeiros, encarregues de fazerem a cobertura da volta.
É sempre agradável ouvir palavras elogiosas e estimulantes e foi isso que aconteceu por
parte do Sr. Eng Rui Reis (Director da prova),
relativas à organização dos Amigos FIAT
Madeira, sobretudo quando a festa até nem
era destes.
O vencedor foi Rui Martins e Paulo Dória
em Borgward Isabella Hans. Refira-se que Rui
Martins é proprietário de um excelente 1100
TV de 1955 com o qual venceu o campeonato
da Madeira de clássicos e a Volta em 1993.
Para o ano ... haverá mais uma volta, organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da
Madeira.

IV CONCENTRAÇÃO IBÉRICA PORTO PATRIMÓNIO MUNDIAL 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2003
Cada vez melhor, é o mínimo que se pode dizer no rescaldo da 4ª
Concentração Ibérica. Tal como o Vinho do Porto que ao longo dos
anos vai refinando o seu sabor, também as Ibéricas organizadas pelo
Fiat Clássicos Clube de Portugal vão ficando sucessivamente mais
atractivas.
A diversidade de modelos participantes, fazem da nossa Ibérica a
maior mostra de modelos antigos da marca FIAT que se realiza em
Portugal Continental. Isto é algo de que nos podemos e devemos orgulhar.
Para além dos percursos de carro que se realizaram pela Cidade do
Porto, o programa incluía a visita ao Museu do Carro eléctrico e um
belo passeio naquele magnífico meio de transporte. Muitos foram
aqueles que fizeram o seu baptismo em transporte eléctrico e era ver
os Nuestros Hermanos, cantando e brincando com os encostos dos
assentos, que podem mover-se em função do sentido de andamento
do veículo.
No jantar de Sábado, foi possível assistir a um extraordinário espectáculo de Folclore, protagonizado pela Academia Danças e Cantares
do Norte de Portugal e ainda aprender alguns passes de dança.
A gastronomia tradicional também marcou presença e as típicas
Tripas à moda do Porto servidas pelo Restaurante da Fundação Cupertino de Miranda, valeram os elogios de todos os participantes.
Quanto a veículos participantes como já foi referido, a variedade ere
imensa desde os pequenos 500 em praticamente todas as versões,
600 da Fiat Seat e NSU, 126, 127, um Balila de Badajoz, 850 de todas
as versões a incluir um de 4 portas fabricado pela Seat, Múltiplas,
124 Spider, 128, um 126 Cabrio de origem Polaca e até, vejam só, um
Carocha e um Peugeot 204 que vieram do Norte de Portugal pensando que a Ibérica se tratava de um Encontro de Clássicos em geral. É
óbvio que perante tanto esforço, não podíamos deixá-los de fora e lá
nos acompanharam ao longo do dia.
Tudo correu bem, o programa previsto foi integralmente cumprido e
no final todos regressaram sãos e salvos a suas casas, satisfeitos pelo
óptimo fim de semana passado na Cidade do Porto.
Satisfação é também para todos aqueles que ao longo de muitos
meses foram preparando este encontro, bem como para todos os que
durante os dois dias de realização do evento prestaram o seu apoio e
garantiram o sucesso do mesmo.
Em nome do Fiat Clássicos Clube de Portugal, aqui fica o nosso
agradecimento.

PS. A propósito de “para o ano”, porque
não uma volta à ilha “a brincar” por ocasião do 4º aniversário
dos Amigos FIAT Madeira, com a participação de carros e gentes
de todo o país?
O programa está já a ser elaborado e em breve será devidamente apresentado a todos, pretendendo-se que a “Volta FIAT”
seja o culminar de alguns dias de férias na região.

Com uma máquina
destas, subir na tabela
classificativa é quase
uma obrigação!

Com a passagem do mês de Outubro, completou-se mais um ano de vida do Amigos FIAT Madeira.
Este é também um momento de festa para o Fiat Clássicos Clube de Portugal pois que, para além dos
estreitos laços que nos unem, tem sido um privilégio para nós, poder testemunhar através dos artigos
publicados regularmente no Piccolini, o caminho de sucesso trilhado por estes grandes entusiastas.
Eles são na verdade um exemplo para todos nós. Aqui ficam os nossos votos de uma longa vida.
Na próxima edição do Piccolini será apresentada uma reportagem a propósito das comemorações do
3º Aniversário do Amigos FIAT Madeira.
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Os FIAT na Volta 2003
Só quem nunca veio à Madeira é que não sabe o que é fazer uma volta à ilha. Em
qualquer um dos aspectos é agradável , mas então em competição…
Não tem sido apenas um jornalista dos que cá têm vindo fazer a cobertura da Volta, que me tem dito, que esta é seguramente a melhor prova de clássicos do país.
Existem logicamente outras muito boas, mas esta tem um cariz diferente. Pela forma como os madeirenses vivem os automóveis e recebem os visitantes, pelas condições atmosféricas que normalmente se
fazem sentir, pela organização e ainda pelas paisagens que ao longo de quatro dias se conseguem contemplar.
Com tudo isto não admira que os madeirenses (os maluquinhos dos carros) passem o ano inteiro a
contar os dias para o início da volta. É a prova mais ambicionada, é a mais convivida e é, acima de
tudo, aquela que todos gostariam de vencer.
Nomes sonantes do automobilismo nacional têm colorido as listas de participantes nos últimos tempos: João Lacerda, Jacques Touzet, Giovanni Salvi, João Ruela, Américo Nunes, Nicha Cabral ... enfim,
personalidades que só engrandecem o cartaz da Volta à Ilha em clássicos.
Não se intimidando com os nomes nem com outras marcas, no meio de tudo isto uma sigla se impõe.
Pelos seus participantes, pelos resultados, e sobretudo pela animação e alguma curiosidade que suscita: FIAT.
Desta vez foram sete os inscritos num total de oitenta.
Havia logo a particularidade de um dos jornalistas convidados pilotar o 600 D de 1967, que Gonçalo
Pereira cedeu a António Gil, director da Topos & Clássicos. Assim, poder-se-á dizer que a reportagem
efectuada por aquela revista foi toda concebida e visualizada a bordo do 600.
A Volta não poderia começar melhor para a marca de Turino. Logo na prova inaugural na Avenida
Arriaga, em que o percurso é dividido em duas partes assimétricas, a realizar em tempos iguais, Fernão
e Rita Ramos, no seu 1100 D de 1965 fizeram sua a vitória.

IV CONCENTRAÇÃO IBÉRICA PORTO PATRIMÓNIO MUNDIAL 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2003

Apesar dos seus 38
anos de idade, o 1100
respondeu
bem
às
solicitações do seu piloto,
proporcionando-lhe uma
brilhante vitória na prova
inaugural.

Nos dias imediatos em que a resistência e fiabilidade seriam palavras chaves, lá foram alguns Fiatzinhos intrometendo-se entre os primeiros lugares da classificação, com um destaque especial para o 500
Nuova de 1957 de Ferdinando Ferreira que fazia a sua estreia como piloto, muito bem acompanhado
pela sua filha Énia, também ela estreante. Outra estreia era o 124 Sport Coupé 1800, de 1974, com que
Gonçalo Pereira e Ruben Fernandes faziam a marca italiana ir subindo gradativamente na classificação geral .
Carlos Costa Mendes em 850 Berlina de 1969 e Fernão Ramos no 1100 embrenhavam-se entretanto no
meio da tabela, enquanto Ana Thoma, co-piloto de António Gil, tomava o gosto ao 600 com o n.º 51 de
porta, talvez surpreendida pela sua capacidade e ligeireza em galgar as encostas que sucessivamente se
lhes deparavam.

Pela tarde, lá fomos todos passear
de eléctrico.
Para alguns dos participantes, foi
uma estreia absoluta.
O Museu do Carro eléctrico, é considerado como um dos melhores
museus do género a nível Mundial, dada a variedade, valor e
estado de conservação das peças
expostas.
Todos os veículos se encontram
em perfeito estado de funcionamento.

AGRADECIMENTOS:
Muitas foram as entidades que colaboraram connosco e que
merecem aqui a sua referência:
Câmara Municipal do Porto
Dr. José Afonso Ferreira, Dr. Paulo Cutileiro Dr. Nuno Botelho e
Prof. Jerónimo Maia.
Draª Aira de Mello e Fiat Auto Portuguesa S.A.
Dr. Pinto da Fonseca e Continental Pneus
Junta de Freguesia de Santo Ildefonso
Junta de Freguesia de Foz do Douro
Junta de freguesia de Nevogilde
Academia Danças e Cantares do Norte de Portugal
Sumolis
Gaiatel

Primeiro vê-se como é.
Depois fazemos igual e toca a bailar.
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850 Coupé ou Spider. Os Desportivos para todas as bolsas
O Spider
O Coupé
Como complemento à gama 850, surge em 1965 a
versão coupé. Trata-se de um 2+2 que devido à sua silhueta
desportiva perdeu habitabilidade nos bancos de trás em
relação à berlina. Com este modelo a Fiat pretende oferecer
um pequeno desportivo, por um preço convidativo. Embora
modesto, o bloco 843 cm3 herdado da berlina mas com 52
Cv às 6200 rpm, e não 47 como frequentemente vem mencionado, e uma taxa de compressão de 9:3, já dava um certo gozo…
A potência aumentou quase dez cavalos subindo
quase mil rotações por minuto no seu máximo.
À frente foram adoptados travões de disco, mas o
sistema de suspensão basicamente mantém-se igual ao da
berlina – molas de lâminas transversais à frente e triângulos
oscilantes com molas helicoidais a trás.

O Sport Coupé
O “restyling” exterior

Mantendo como base a mecânica do 850, a Fiat propõem à Bertone a criação de um modelo descapotável, para
assim alargar o seu leque de ofertas. Apresentado a par do Coupé, surge este bonito Spider. Enquanto máquinas pode-se dizer
que são exactamente iguais, já que o Spider herdou o motor do
Coupé. Já estilisticamente, apesar de serem dois desportivos, as
diferenças são consideráveis. Esta primeira série é caracterizada pelos faróis a acompanhar a curvaturas do guarda-lamas,
pela ausência de escudetes nos pára-choques e por uma facha
de alumínio a unir o grupo óptico traseiro.

A evolução mecânica
Apesar de o número de cavalos não aumentar, este
motor é ainda mais rotativo, passando a fazer 6500 rpm. O
carburador, embora um duplo corpo com o mesmo diâmetro
sofre uma ligeira evolução.
Electricamente podemos contar com o apoio de um
alternador na vez do dínamo.
De facto, aparentemente não muda muita coisa
mas, para alguém habituado a estas máquinas, o nervosismo do Sport Coupé é quase inconfundível.

Na sequência de uma natural evolução mecânica,
surge em 1968 o Sport Coupé e o Sport Spider.
Apesar de o Coupé ter indiscutivelmente uma bela
silhueta, as suas vistas frontal e traseira não primam pela
agressividade, embora os faróis redondinhos atrás surgisse
como algo bem revolucionário. Assim sendo os grupos ópticos traseiro e frontal são redesenhados conferindo uma presença bem mais respeitadora a este desportivo.

O Interior

Frente do
Spider
Spider e Sport Spider

Frente e Traseira do Coupé

O Sport Spider

O interior
O interior mantém-se praticamente inalterado,
exceptuando o volante, que passa a ter braços de alumínio
perfurados e arco plástico a imitar madeira. A alavanca de
velocidades de alguns dos exemplares do Sport Coupé também vieram a imitar madeira. Os confortáveis estofos, quase
sempre em pergamoide preto com desenho desportivo e
padrão horizontal vulcanizado a imitar costuras oferecem
uma posição de condução assumidamente desportiva. Os
estofos dos carros comercializados nos Estados Unidos,
quer da versão Spider quer da versão Coupé, têm cabeceira
e o desenho também é diferente.
No tablier encontramos dois mostradores com
medidas generosas – do lado esquerdo encontra-se o velocímetro acompanhado dos indicadores dos níveis da gasolina
e da água. Ainda neste mesmo mostrador temos uma luz
vermelha que nos avisa da falta de óleo. Do lado direito
temos o conta-rotações. Será pertinente referir que os primeiros Coupés não traziam conta-rotações, estando no seu
lugar os indicadores dos níveis da água e da gasolina.
A restante informação resume-se a duas setas indicadoras de direcção, que se encontram entre os manómetros. Quanto a comutadores, para além dos dois habituais
na coluna de direcção, temos mais três do lado esquerdo –
que accionam as luzes e o limpa vidros. Um botão em borracha faz accionar o esguicho da água.

Os interiores também eram frequentemente forrados a
preto, com a mesma forma e acabamento, mas desta vez com o
padrão na vertical.
O tablier já é bastante diferente da versão fechada. Um
corpo em frente ao condutor alberga nada mais nada menos
que cinco manómetros e quatro interruptores. O conta rotações
e o velocímetro ocupam os lugares principais, ficando as circunferências mais pequenas reservadas para os níveis da gasolina,
óleo e água. Todos estes mostradores são envolvidos por uma
fórmica a imitar madeira que dá um ar mais requintado. Este
material aparece novamente em frente ao acompanhante, servindo de revestimento ao porta–luvas, que tem acesso por baixo. Deste lado do tablier ainda temos uma pega e a assinatura
da casa criadora de todo este desenho, a Bertone.

Frente e Traseira do
Sport Coupé

Traseira e Frente
do Sport Spider

Quanto ao exterior as mudanças, tal como no Coupé,
são só na frente e traseira. Os faróis da frente são colocados na
vertical por força das normas americanas relativamente à sua
dimensão e distância ao solo. Os piscas descem para baixo do
pára-choques e este passa a ter escudetes revestidos a borracha. Atrás deixa de existir a faixa de alumínio, dando este espaço lugar ao dístico Fiat Sport 850. Na tampa do motor resta-nos
o símbolo da coroa de louros.
Interiormente apenas existe diferença no desenho das cartelas
e no volante que passa a ser igual ao do Sport Coupé. Também
do Sport Coupé herdou toda a mecânica.

Sport Racer Bertone

FICHA TÉCNICA – 850 DESPORTIVOS
Coupé / Spider
Sport Coupé / Sport Spider
(1965 – 1968)
(1969 – 1972)
Motor
4 cilindros em linha
4 cilindros em linha
Cilindrada
843 cm3
903 cm3
Carburador
30 DCI 1
30 DCI 2
Potência 52 cv às 6200 rpm
52 cv às 6500 rpm
Vel. Máx.
140 Km/h
140 Km/h

Baseado no Sport Spider, nasce uma nova versão, também ela desenhada pela Bertone. A primeira era descapotável,
mas de imediato foi substituída por uma carroçaria tipo Coupé
com o tejadilho em vinil. Interiormente, o revestimento dos
embutidos do tablier deixa de ser em fórmica a imitar madeira e
passa a ser de plástico preto padronizado, muito próprio, que
lhe confere um ar mais desportivo e menos requintado. O desenho das cartelas das portas também sofre alteração em relação
ao Spider. Mecanicamente esta versão é gémea do Sport Spider.
O Piccolini agradece aos proprietários e nossos sócios Dª
Raquel Menezes, Sr. Carlos Araújo e Sr. Eduardo Lucena pela
cedência dos seus veículos para a realização deste comparativo.

