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PICCOLINI...

PEQUENOS ANÚNCIOS

Boutique do clube

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

Piccolini

Miniaturas em estanho (600 e 500) - 10 €
Pin - 1,25 €

FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL

Piccolini (números atrasados) - 1,25 €
VENDA:
FIAT 600D de 1972, verde oliva.
Estado impecável. 25.000 Km reais.
Todas as peças de origem
(rádio inclusive).
Preço: 5000 €.
Contactar Maria José Amaral
Tel. 229 951 585; Tlm. 933 644 327
VENDA:
Material usado de FIAT 600D.
Motores, carburadores, caixas de velocidades e direcção, braços de suspensão
e direcção, vidros, pára-choques, etc.
Contactar José Paulo, Tlm 966 417 525
VENDA:
FIAT 600D de 1969
Branco. Todo original.
Excelente estado de conservação.
Preço 5000 €.
Contactar Mário Reis
Tel. 226 184 341; Tlm. 969 009 743
VENDA:
FIAT 500 C de 1952
Motor reparado
Carroçaria desmontada mas completa
Preço - 3750 €
Contacto: José Gomes (Sintra)
T: 917 330 497
COMPRA:
Miniaturas Fiat, Novas e antigas
Contacto:Nuno Lucena
Tem. 918 340 300

VENDA:
Peças FIAT 127 1ª e 2ª série (900C)
Novas, usadas e recuperadas
Descontos aos sócios
Contactar: Armando Gonçalves
T: 968 069 819

Polo c/mangas - Esgotado
Colete - 28 €
PEDIDOS PARA O APARTADO
4829-001 4014 PORTO

Veículos como novos:
Alfa Romeu 1750 GTV de 1971. 11000 €
Fiat 126 de 1974. 6000 €
Fiat 850 Spider de 1966. Sob consulta
Contactar: José Manuel Oliveira
T: 919 850 889 / 936 068 392
MINIATURAS:
Feira de trocas na Fundação António
Cupertino Miranda (Porto)
Calendário para 2004:
26 / 6; 25 / 9; 27 / 11

VENDA:
Caixa de velocidades para
FIAT 500
Contactar:
José Alves de Sousa
Tel: 229 684 315

VESTUÁRIO DO CLUBE

T-Shirt (Fiat 600) - 6 €

VENDA:
VW 1500 de 1968. 4000 €
Toyota Celica de 1973. 9000 €

INFORMAÇÃO:
Dois 600 abandonados!!!
Informa Sr. João Oliveira
Tem: 939 353 394

Piccolini (assinatura 6 números) -7,5 € (n/sócios)

Nota: No caso de envio por correio, aos valores
indicados, acrescem as despesas de envio
VENDA:
Vanden Plas Princess 1300
Castanho e T.A. Ano: 1970
Preço - 5000 €
Contactar: Eduardo Alves
T: 933 389 578
Rua de Trás, 156 Custóias Matosinhos
VENDA:
FIAT 127, 1976
Revisão e inspº recente.
Muito material novo.
Amortecedores a gás, jantes cromodora de 5” com
pneus Pirelli. Preço, 1000 €
Contactar João Garrett, Tlm 916 891 689 (Lisboa)

DESCONTO NA COMPRA DE
MINIATURAS

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

Junqueiro & Rodrigues, Lda.

•RECONSTRUÇÃO DE VIATURAS

ESPECIALIZADOS EM PEÇAS
PARA CLÁSSICOS FIAT

•PEÇAS NOVAS E USADAS, PARA

CLÁSSICAS
MECÂNICA, ELECTRICIDADE
•FAIXAS BRANCAS, PNEUS, FARÓIS E

FAROLINS

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

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
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FIAT CLÁSSICOS
CLUBE DE PORTUGAL
Sede
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

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

PICCOLINI...
Este ano está e mostrar-se pleno de actividade, para satisfação de todos os
amantes de Clássicos. Desfilar na ‘Via Pública’ com o nosso antiguito, é o que
está a dar.
Um pouco por todo o País se vão realizando feiras e exposições. Lisboa, Aveiro, Porto, Caldas da Rainha, Famalicão, etc., são muitas as entidades que desde
há algum tempo a esta parte, se vão interessando por este fenómeno. Isto é
bom para a divulgação dos Clubes e na parte que nos toca, tem sido feito um
grande esforço para podermos estar presentes em todas. À conta de tanta solicitação, já tivemos de rectificar por duas vezes o nosso plano de actividades
para 2004.
Também de salientar a entrada em funções dos novos Corpos Directivos. Nos
próximos dois anos muito se vai fazer e algumas boas surpresas irão surgir. É
sempre bom quando se consegue com facilidade reunir uma cada vez mais alargada equipa de colaboradores. Demonstra uma real valorização do Clube por
parte dos Sócios, ao mesmo tempo que garante um crescimento contínuo que
permite ao Fiat Clássicos manter-se sempre forte, pronto a enfrentar os desafios que surgem pela frente.
É pois por este motivo também, que o Editorial fica ligeiramente mais curto
para, incluir nesta edição do Piccolini, uma referência a todos os Sócios que
não pertencendo aos Corpos Directivos, gentil e graciosamente nos têm ajudado a concretizar a nossa presença nos eventos mais recentes.

PICCOLINI...
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Conforme prometido, aqui estamos de regresso. A
página dedicada às miniaturas “FIAT 600, 500 e 850”,
que outrora fazia parte do sumário do nosso “Piccolini”,
regressa agora com o novo formato “FIAT CLÁSSICOS”.
Aqui pretende-se a pouco e pouco dar a conhecer o
que as indústrias do brinquedo e das miniaturas de
colecção foram produzindo ao longo do tempo, obviamente, em relação à reprodução de Fiat´s e derivados
às mais diversas escalas.
Também nesta página é divulgado um calendário
com datas e locais de realização de diversas feiras de
miniaturas e brinquedos antigos.

Para poder levar esta tarefa a bom Porto contamos com
o apoio de alguns sócios e colaboradores, como o Sr. Álvaro
Silva e o nosso sócio José Alves de Sousa, aos quais queremos desde já agradecer a disponibilidade.
Neste espaço, há também lugar para a divulgação de
colecções ou peças de particulares, desde que inseridas na
mesma temática. Contamos por isso com a sua colaboração… Contacte-nos e faremos uma reportagem da sua
colecção. Desta vez, a página “à escala” é inteiramente
dedicada a um dos modelos que ultimamente tem vindo a
fazer mais furor entre os novos clássicos O Fiat 127.

MINIATURAS ANTIGAS

O mundo das miniaturas e dos brinquedos, não é
mais do que um retrato da realidade em que vivemos. Assim
sendo, o 127 como “monstro” incontornável dos carros mais
populares de sempre, também foi um dos popós mais querido de muitos pequeninos. Há mais de trinta anos, foram
muitas as marcas de miniaturas que reproduziram este
automóvel. Aqui vos deixamos alguns exemplos, hoje desejaMEBETOYS dos por muitos coleccionadores.

EXEMPLARES À ESCª1:43

PILEN (Seat 127)

Piccolini...
Apartado 4829
4014-001 PORTO
Tf. 968 099 464
Email:
fiat_classicos@mail.pt

Colaboradores:
Aires Corte Real
Carlos Seabra
Gonçalo Pereira
José Alves de Sousa
Miguel Jorge
Nuno Lucena

NACORAL

Jorge Carvalho

Alexandre Monteiro
Amadeu e Nina Ferreira
António Rodrigues
Armando Rodrigues
Carlos Alberto Flores
Carlos Seabra
David Neves
João Filipe
Joaquim Mendes

Joaquim Silva
José Azevedo
José Maria Bustorf
José Vale
Luís Santos
Mário Martins
Nuno Carvalho
Nuno Florêncio
Pedro Monteiro

MERCURY

ANCAR

POLITOYS

Fotografias das três reproduções mais conhecidas à escala 1:24 do 127

BURAGO, MARTOYS e POLISTIL

NA CAPA: FIAT 128
1969 – 1985
Cilindrada: 1116 cm3
Nº de cilindros: 4 em linha
Potência: 55 Cv às 6000 r.p.m.
Velocidade máxima: 135 Km/h
Consumo médio: 8 L./100 Km
Lotação: 5 pessoas

Março de 1969. A FIAT apresentava finalmente um substituto para o 1100. De semelhante, apenas a cilindrada. O 128 aparece equipado com um motor de 1116 cc, colocado transversalmente e tracção dianteira, seguindo
as mesmas soluções adoptadas no Autobianchi Primula. É o primeiro veículo da marca com este tipo de estrutura.
O 128 esteve em produção até 1985 e durante o seu tempo de vida, várias foram as versões comercializadas
desde as berlinas de 2 ou 4 portas e Station Wagon, até aos modelos mais desportivos Rally, Coupé e Sport Coupé.
As versões de 1300 cc, são as mais apetecíveis para os coleccionadores devido ás suas prestações. O 128
Rally, foi lançado em 1971, trazia um bloco de 1290 cc a debitar 67 cv. Foi produzido apenas durante dois anos e
é por isso o mais difícil de encontrar. Já o Coupé e o Sport Coupé foram produzidos entre 1971 e 1979 com blocos
de 1100 cc e 1300 cc respectivamente e carroçaria de 2 portas. Em 1975 a carroçaria passa a ser de 3 portas

MINIATURAS RECENTES
A GUIOCHER e mais recentemente a IXO,
surgem isoladas no panorama de produção
actual de miniaturas do 127.
A GUIOCHER, tem em catálogo o 127 da
primeira série em versão berlina e carrinha
e o 900 C, também em diversas versões,
como a Fiorino que aqui apresentamos.
Esta marca não é nada fácil de encontrar em Portugal e é bastante cara. São
miniaturas em resina e o seu detalhe não
fica aquém do que hoje a concorrência
produz.

900 C da GUIOCHER.
Versão base e Fiorino.
Fiat 127 da IXO.
À venda no clube por 5.00 €
(inclui suplemento informativo
sobre o modelo)

Feiras de miniaturas
Porto — Hotel Tuela — 4 de Setembro, 30 de Outubro e 11 e 12 de Dezembro inf: Rui Baltar 963038737
Porto — Fundação Cupertino de Miranda — 3 de Julho, 27 de Novembro inf: Carlos Anjos 963387807
Porto — Exponor— Autoclássico — 2 e 3 de Outubro
Coimbra — 18 de Setembro — Pavilhão de Portugal inf: Carlos Anjos 963387807
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Conforme já anunciado na última edição do “Piccolini”,
estamos a melhorar significativamente a biblioteca do
Clube com cópias dos manuais utilizados pela Fiat nos
seus concessionários. O que já existe no Clube está indicado no quadro que se publica abaixo. Nesta edição, é indicada a relação total e actualizada do que já existe. Na próxima faremos apenas a actualização da lista indicando os
novos manuais disponíveis e seu preço.

Os valores indicados referem-se apenas às cópias, não
estando incluído encadernação e despesas de envio. Os
pedidos devem ser endereçados para o apartado 4829,
4014-001 PORTO.
Também apresentamos a relação das micro-fichas
existentes no Clube e que poderão ser visualizadas nas
nossas instalações, utilizando os dois equipamentos aí
colocados.

RELAÇÃO DOS MANUAIS DISPONÍVEIS
MARCA

MODELO

TIPO

ANOS

FIAT

NUOVA 500

CARRª E MECª

1957 – 1960

FIAT

1100

MECÂNICA

1960 – 1962

FIAT

NUOVA 500 D

CARRª E MECª

1960 – 1964

FIAT

500 JARDINIERA

CARRª E MECª

1960 – 1968

FIAT

1500 CABRIOLET

CARRª E MECª

1965 – 1966

FIAT

500 F

CARROÇARIA

1965 - 1972

FIAT

500 F / L

MECANICA

1965 – 1972

FIAT

DINO COUPÉ

CARROÇARIA

1966 – 1969

FIAT

DINO SPIDER

CARROÇARIA

1966 – 1969

FIAT

124 SPORT SPIDER

CARROÇARIA

1966 – 1969

FIAT

128

CARROÇARIA

1969 – 1972

FIAT

124 SPORT SPID. CS

CARRª E MECª

1969 – 1982

FIAT

128 RALLY

MECANICA

1971 - 1974

FIAT

126

CARRª E MECª

1972 – 1977

SEAT

850 SPÉCIAL

TUDO

1968 – 1971

SEAT

850 SPORT E SPIDER

TUDO

1968 - 1972

SEAT

1500 E 1500 SW

TUDO

-----------------

FIAT

124 SALLOON

CARRª E MECª

1966 - 1970

FIAT

1400 B

MECÂNICA

1956 - 1958

FIAT

1500 CABRIOLET

MECÂNICA

1960 - 1965

FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

1300/1500 BERLª E SW
1500 L BERLINA
508 4-SPEED BALILLA
850 NORMAL
850 SPECIAL
850 FAMILIARE
600 D

CARROª E MECª
MECÂNICA
MECÂNICA
CARRª E MECª
CARRª E MECª
CARROÇARIA
CARROÇARIA

1961 - 1967
1962 - 1968
1934 - 1937
1964 - 1968
1968 - 1971
1965 - 1976
1960 - 1969

Os manuais a texto grosso, são
os mais recentes.
Dada a grande variedade de
manuais e sua quantidade de
páginas, os valores para reprodução serão calculados em função
do manual pedido e da sua urgência.
Assim, para os Sócios cada
página custará 0,04 € e para não
Sócios o valor sobe para 0,06 €.
Estes preços são para reproduções feitas na fotocopiadora do
Clube e por esse motivo poderão
demorar algum tempo em função
da disponibilidade dos colaboradores. Não incluem encadernação
e despesas de envio.
Em caso de urgência, poder-seá sempre fotocopiar fora do Clube, ficando o custo final sujeito
aos valores praticados pelo estabelecimento.
Em caso de qualquer esclarecimento adicional, deverá ser contactado o Nuno Lucena pelo telefone (918 340 300).

MICRO-FICHAS DISPONÍVEIS
MARCA

MODELO

TIPO

EDIÇÃO

MARCA

MODELO

TIPO

EDIÇÃO

FIAT

242 E

CARRª E MECª

5ª E 9ª

FIAT

PALIO WEEKEND

CARRª E MECª

5ª

FIAT

850 T

CARRª E MECª

4ª

FIAT

REGATA 1300-1500

CARRª E MECª

8ª E 9ª

FIAT

900 E / PANORAMA

CARRª E MECª

14ª

FIAT

REGATA 1600

CARRª E MECª

9ª

FIAT

CROMA IE TURBO

CARRª E MECª

13ª

FIAT

RITMO 85

CARRª E MECª

8ª

FIAT

DUCATO DIESEL

CARRª E MECª

1ª E 12ª

FIAT

SCUDO

ÍNDICE NUMº

7ª

FIAT

FIORINO DS

CARRª E MECª

10ª

FIAT

UNO / UNO SX

CARRª E MECª

17ª

FIAT

FIORINO PICK-UP

CARRª E MECª

13ª

LANCIA

LYBRA

CARRª E MECª

2ª

FIAT

MULTIPLA

CARRª E MECª

2ª

LANCIA

THEMA I.E./I.E. TURBO

CARRª E MECª

10ª

FIAT

PALIO / SIENA

MECª

6ª

LANCIA

Y

CARRª E MECª

8ª
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ASSEMBLEIA GERAL E ELEIÇÕES
Decorreu no passado dia 24 de Abril,
a Assembleia Geral Ordinária de Sócios
do Fiat Clássicos que curiosamente, coincidiu com o primeiro aniversário das instalações do Clube.
Para além da apresentação das contas de 2003, realizou-se a eleição dos
Corpos Directivos para os próximos dois
anos de vida do Clube. Destaque para a
entrada dos Sócios Aires Corte Real e
Nuno Amado para a Direcção e Paulo
Magalhães para o Conselho Fiscal.
Já com os novos Corpos Directivos
eleitos, vários foram os assuntos tratados
na Assembleia, sendo alguns de especial
EM CIMA - A NOVA DIRECÇÃO
importância para o Clube.
EM BAIXO - A EQUIPA COMPLETA
Assim irá ser apresentada proposta de
revisão dos estatutos que depois de aprovada em Assembleia
Extraordinária será enviada a todos os Sócios.
Vai ser criado um fundo “pro-sede”, com o objectivo de no
futuro, ser o Clube proprietário da sua Sede. Daqui para a frente irão ser lançadas várias campanhas tendo em viste este
desejo.
Ficou também decidido retomar, embora em moldes diferentes, os convívios que durante anos se realizaram nas
manhãs dos 1º e 3º Sábados de cada mês junto ao Café Bela
Cruz no Porto e que foram interrompidos desde a abertura das
instalações na Praça das Flores. Possivelmente será apenas
uma vez por mês, mas simultaneamente em vários pontos do
País. Procura-se assim estimular o contacto entre sócios residentes por esse Portugal fora os quais moram muitas vezes
bem perto e não se conhecem.

CORPOS DIRECTIVOS
DIRECÇÃO
Presidente - Jorge Carvalho
Vice-presidente - Nuno Lucena
Tesoureiro - Paulo Duque
Vogal - Aires Corte Real
Vogal - Nuno Amado
MESA DA ASSEMBLEIA
Presidente - João Paulo Cardoso
1º Secretário - Cláudia Costa
2º Secretário - Maria da Graça Costa
CONSELHO FISCAL
Presidente - José António Jorge
1º Secretário - Cármen Gouveia
2º Secretário - Paulo Magalhães

AÍ VÃO 12 E CADA VEZ MELHOR
Existe uma verdade inquestionável: A experiência conta muito. Esta é a verdadeira
razão que ano após ano faz melhorar a qualidade deste evento.
Muitos carros, muitas peças, muitas miniaturas, muita literatura e tudo bem frequentado por muitos portugueses e estrangeiros.
O nosso Clube também marcou presença com
um Fiat 1500 e um NSU Weinsenberg, modelo derivado do Fiat 500. Este ano os sócios provenientes
do Norte, puderam participar de um desfile desde
Leça de Palmeira até Aveiro, organizado pelo
“JORNAL MOTOR”.
Um agradecimento especial à “DinaClássicos”,
pela cedência de algum do mobiliário que decorou
o nosso espaço.

FOTO AO LADO:
AGRUPAMENTO PARA O DESFILE
EM LEÇA DA PALMEIRA.
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UM SONHO TORNADO REALIDADE

avia já algum tempo

que se acalentava a ideia de
um dia traçar o azimute até ao norte de Itália, por
altura da melhor prova de carros clássicos, segundo
os entendidos. As “1000 Miglia Storica”.
O avião esperava-nos bem cedo na pista do Aeroporto Internacional da Madeira para ali iniciarmos
aquilo que veio a ser uma viagem fantástica.
Este adjectivo aplica-se por
inteiro às sete pessoas que compuseram o grupo, ao ambiente
vivido e sobretudo àquilo que os
nossos olhos puderam contemplar.
A chegada a Brescia na noite
de 05 de Maio, debaixo de chuva
muito forte, não fez recuar em
nada a nossa vontade de logo
pela manhã do dia seguinte, nos
deslocarmos até à Praça da Vitória onde cerca das 9 horas se iniciavam as verificações
técnicas e documentais.
Uma autêntica passarele rolante caminhava lentamente perante os nossos olhos arregalados, cada vez
mais abertos num pestanejar cada vez mais lento.
Falámos com os concorrentes, tiramos fotografias
junto dos clássicos
e vimos FIAT’s que
só conhecíamos de

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.

Artigo de Gonçalo Pereira

H
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livros. Lindos.
Após mais uma chuvada durante a tarde, da Viale Venezia delle Mille Miglia,
iniciou-se a partida impreterivelmente
às 20,15 horas. Foram 375 as jóias
que passaram à nossa frente, durante
duas horas e cinco minutos. Não faltou
nenhum. Até o nº 13 participou. Um
Bugatti.
A nossa bandeira, pendurada nas vedações, chamava a atenção do publico,
dos repórteres de estações televisivas
e sobretudo dos participantes que tripulavam a nossa marca. Para estes,
iam as nossas maiores manifestações,
o nosso maior incentivo e mais umas
esferográficas com o nosso logótipo de
modo a que as contas da regularidade
tivessem a nossa participação.
Mas nós, que reconhecidamente temos a paixão dos
FIATs, gostamos na generalidade de carros. E isso então...
foi um espanto.
Como curiosidade anote-se: 35 Mercedes, 41 Ferrari, 36
Alfas, 22 Porsche, 22 lancia, 20 BMW, 23 FIAT, 24 Bugatti,
15 Aston Martin, 11 Bentley, 17 Maserati e mais 109 carros
de outras marcas, desde os OM aos Osca, passando pelos
Lagonda, Jaguar SS Alvis, Cisitalia, Siata, Abarth, Moreti,
Giannini, Stanguellini, Amilcar, Lotus,
Healey, Pegaso, Fraser Nash, AC Bristol,
Talbot, Invicta, Nardi Danese, e outros.
Um honroso terceiro lugar foi para o FIAT
508 S Coppa Oro de 1934, da dupla
Roberto Vesco e seu filho Andrea Vesco,
sendo a prova ganha, pela oitava vez, por
Giulan Cané / Lucia Galliani em BMW
328 Mille Miglie Coupé de 1939.
Já quase me esquecia de dizer. O 1º Ferrari a partir (de 1955) era o nº 158 de porta. Conseguem imaginar o que passou antes?
Caros Fiatistas. Não deixem para mais tarde aquilo
que se pode fazer agora. Vejam as 1000 Miglia
Storica. Um conselho de amigo.

354 Manuel Araújo Ferreira da Silva (Leça da Palmeira)
355 António Manuel de Castro Paranhos Teixeira (Porto)
356 Joaquim Costa Oliveira Gomes (Vilar de Andorinho)
357 João António Pires Grácio (Tomar)
358 João Vicente da Cruz Bela (Funchal)
359 João Manuel Gonçalves Ferro (Caniço)
360 Armindo de Oliveira Pinto (Porto)
361 Bruno Filipe Sousa Gomes (São Mamede de Infesta)
362 Luís Augusto Jesus Torres (Águas Santas)
363 Carlos Manuel Rocha Dias (Porto)
364 Jaime Moreira Pacheco (Rio Tinto)
365 Carlos Manuel Carneiro Almeida (Maia)
366 José Fernando Jesus Ferreira (Canelas)
367 José Eugénio Soares Rodrigues (Guimarães)
368 João Manuel Fragoso Garcia (Alcáçovas)

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2004
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NETMANIA
DIVULGAÇÃO DE SITES DEDICADOS
AOS NOSSOS FIAT

http://www.seat.tk
Com o objectivo de construir uma réplica do Seat
Abarth 1000 OT, o autor deste site parte do seu
Seat 850 Especial dando informações exaustivas
sobre o modelo e permitindo acompanharmos a sua
evolução.

Nota: Foi efectuada a actualização de datas.
ENCONTROS E PASSEIOS ORGANIZADOS PELO CLUBE
18/7 - Passeio “Rota do Vinho Verde”. Encº Região Norte
4 e 5/9 - Encº Região Sul. Santarém
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
2 a 5/10 - 2º Auto Clássico (Exponor, Matosinhos)
PRESENÇA EM ENCONTROS ORGANIZADOS POR OUTROS CLUBES

http://www.scorpioneabarthparts.nl
Apesar do seu objectivo ser vender peças para
Fiats, este site dá maior atenção aos modelos
Abarth mais antigos, especialidade com que esta
empresa trabalha há mais de 30 anos. É possível
descarregar o catálogo em formato pdf. Disponibiliza
também diversas fotos da época e alguns filmes de
Abarths em pista.

3 e 4/7 - Encontro em São Pedro do Sul (Amigos dos 600 e 500)

Uma notícia triste
Foi com imenso pesar que soubemos da notícia do falecimento do
nosso Sócio e Amigo, Sr. Marcos Valente.
Um verdadeiro apaixonado por clássicos e sempre pronto a dar
um passeio, inúmeras vezes nos deu o prazer da sua presença nos
nossos encontros. O seu desaparecimento em condição tão trágica e
repentina, deixa no nosso seio um vazio difícil de preencher.
http://fiat-furious.prv.pl/
Apesar de estar totalmente em polaco, este site
Em nome de toda a família do Fiat Clássicos Clube de Portugal,
tem
óptimos argumentos para ser visitado:
aqui fica a sentida homenagem e condolências para toda a sua famíUm arquivo fotográfico de grande qualidade e a
lia. Até sempre Amigo Marcos Valente...
possibilidade de descarregar vídeos muito divertidos, sobre Fiats clássicos.
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Clássicos para todos os gostos, foi o que se pode
observar no Motorclássico realizado na FIL no passado
mês de Junho.
Este era um evento há muito desejado na Capital e
que tardava a nascer. Nasceu, e o “parto” não podia ter
corrido melhor. Expositores e público acorreram em força,
deixando no ar a certeza de que novas iniciativas do
género serão bem vindas.
Os espaços estavam repartidos por Clubes, Empresas
de restauro, comerciantes de peças e coleccionismo. Destaque ainda para os stands da Carris com um belo autocarro AEC dos anos 50 e do Museu dos Transportes que
se encontra instalado na antiga Alfândega do Porto. Relativamente a esta última instituição, ficou no ar a promessa de brevemente se realizar uma exposição com veículos
do nosso Clube.
Voltando à Motorclássico e às entidades aí representadas, há que referir obviamente a nossa participação.

PICCOLINI...

Mesmo sem qualquer tipo de apoio, ele foi pedido à
FIAT PORTUGUESA mas completamente ignorado e sem
resposta alguma, o Fiat Clássicos Clube de Portugal esteve
presente. E se ao nível de decoração não estava muito
vistoso, nem por isso deixou de ser um dos espaços mais
visitados, tal foi a qualidade dos veículos expostos. Uma
Multipla, um 126, um Giannini e um Steyr-Puch. Os agradecimentos vão direitinhos para todos os sócios que ali
estiveram e em especial para Carlos Flores que esteve
incansável durante todo o
evento.

PICCOLINI...
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Foi o que se esperava. Após a primeira
experiência realizada em 2003, adivinhavase que a Clássic’AUTO poderia melhorar em
2004.
É um certame muito bonito onde se sente
um ambiente muito familiar. A organização
continua muito cuidada e a amabilidade que
é dedicada aos Clubes, deixa-nos bastante
satisfeitos.
É que para além das entradas serem de
baixo preço, ainda são oferecidos convites
para os sócios dos Clubes representados.
Quanto à nossa participação, ela foi mais
uma vez apoiada pela AUTOESTE. O nosso
Sócio Nuno Florêncio deu uma mãozinha das
grandes e juntamente com o seu Pai, também ele um apaixonado por estas coisas dos
carros antigos, garantiram uma grande parte
da nossa presença no evento.
Também os nossos Sócios Amadeu Ferreira e Nina, deram a sua ajuda preciosa.
O stand foi decorado com três belos automóveis. Um 1100 TV, um 125 e um Jagst ,
todos eles em excelente estado de conservação.

UMA PEÇA MUITO RARA
É obrigatório destacar a presença de um 600
Jolly (foto à esquerda). Embora com algumas
alterações, apresentava-se em razoável estado
de conservação. É sem dúvida um belo 600...

UMA GRANDE FESTA

7ª CONCENTRaÇÃO INTERNACIONAL SEAT/FIAT 600 DE VIGO
1 E 2 DE MAIO DE 2004

AGRUPAMENTO NA A28 (SÁBADO)
No início do mês de Maio há sempre
duas tradições a cumprir. Colocar Maias
na porta de casa e participar no Encontro
É SÓ RIR E COMER...
internacional Seat/Fiat 600 de Vigo. Este VERIFICAÇÕES TÉCNICAS.
ano não fugiu à regra e mais uma vez, as NÃO VÁ O DIABO TECELAS...
tradições foram cumpridas.
13 carros do nosso Clube presentes em Vigo, garantiram o troféu para Clube com
mais veículos inscritos, para além do troféu de carro mais curioso, atribuído à já
famosa Múltipla de António Rodrigues.
O Sábado esteve reservado para visitas a Ponteares com almoço no Restaurante
Cuevas, Castillo de Sobroso e Jantar dançante no Hotel Coia.
No Domingo realizou-se o tradicional passeio pelas ruas da Cidade de Vigo, tendo
NO PARQUE DO HOTEL
a nossa caravana, logo de seguida, regressado a Portugal.
Se pensam que acaba aqui, estão enganados. É que o regresso antecipado,
tinha como objectivo um belo Sarrabulho em Ponte de Lima.
Apenas a registar uma avaria num dos 600, que obrigou à intervenção do
reboque. Tirando este pequeno detalhe, tudo correu bem e todos passaram um
óptimo Fim-de-semana.
A terminar é devida uma referência à nova Direcção do Clube de Vigo, pela sua
vontade e empenho em manter a actividade do Clube. Nota 20 para todos eles.
A NOVA DIRECÇÃO DO CLUBE DE VIGO

E PASSARAM A TARDE NISTO...

Foi de se lhe tirar o chapéu. Muitos parabens à organização pois acertou em cheio no
formato ideal para o Cavalos & Cavalos. Uma
festa de Clubes.
Um dia muito bem passado com muita animação, passeios espaço cultural, exposição
e muito para comer e beber. Não falta nada
pois não?
Os passeios de Charrete fizeram um sucesso. Que o diga a representação Feminina do
nosso Clube que passou a tarde literalmente
de “…. tremido”, deixando os cavalitos completamente esgotados.
Ao final da tarde um churrasco
ajudou a manter a temperatura desta maravilhosa festa.
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Fiat 127 (1971)
O novo sangue

PICCOLINI...

900 C (1976) - Melhor que o melhor
O aparecimento do Fiat 127 900 C em 1977 deve-se à necessidade de aperfeiçoamento funcional do carro mais vendido na Europa nos 4 anos anteriores.
Foi lançado em 3 versões, o 900 C, o 900 C Surf e o Sport mas apenas uma de carroçaria.
Entre o 900 C e o Surf as diferenças baseavam-se no equipamento de série e decoração
exterior. Surf é lançado apenas em 2 cores, o preto com friso laranja e dístico da mesma cor no
canto lateral do capot e o laranja com friso e dístico preto. No Sport as diferenças são mais notórias, tanto exteriormente como no seu “coração” onde está montado um novo motor.

O Fiat 127 surge em Abril de 1971 para substituir o já mítico Fiat 850 e
vem disponibilizado em duas versões, a “berlina” de 2 portas e uma versão mais
versátil de 3 portas, tendo sido esta última a escolhida para este comparativo.
Este novo modelo da Fiat teve a função de “quebrar” a tendência existente no sector adoptando soluções organizativas e técnicas diferentes das utilizadas
até então. Algumas dessas características valeram-lhe o título de Carro do Ano.
Foi posto em causa por muitos mas após o test drive não restavam dúvidas, o 127 convencia tudo e todos com a sua natural “simpatia” e qualidade.

A Mecânica
A mecânica do Fiat 127 900 C é herdada do seu progenitor, 0 127, embora melhorada
em alguns aspectos. Desta feita o famoso motor de 903 cm3 recebe agora uma nova relação de
ponta 15% mais longa, o que reduz consideravelmente o regime de rotações do motor tornandoo bastante mais silencioso e assim reduzindo também o consumo. Estas alterações dão origem à
perda de 2 cv e à redução da velocidade máxima para 135 Km/h.
Os restantes elementos da mecânica geral do conjunto mantêm-se semelhantes aos
utilizados no 1º modelo.
A motorização que equipa o Fiat 127 Sport é de 1049 cm3 e debita uns generosos 70
cv ás 6500 rpm, levando este pequeno veiculo a atingir a velocidade máxima de 160 Km/h.

A Mecânica
É neste aspecto que o Fiat 127 mais surpreendeu, tanto nas soluções técnicas adoptadas como na organização de todo o conjunto.
O 127 propunha-se a albergar confortavelmente todos os elementos mecânicos, cinco
passageiros e respectiva bagagem no menor espaço possível, para tal, toda a mecânica passou
para a dianteira ocupando assim apenas cerca de 20% do espaço total do carro.
O seu motor deriva do motor do Fiat 850 Sport Coupé embora montado em posição
transversal e anterior, com tracção também anterior. Esta característica traz ao 127 um temperamento desportivo (vel. máx. 140 Km/h) e uma condução extremamente fácil.
Além da posição do motor o 127 herda outras soluções, relacionadas com a melhoria do
conforto e comportamento em estrada, já experimentadas 2 anos antes no Fiat 128. A suspensão independente às 4 rodas, a grande distância entre eixos e via mais larga são algumas dessas
soluções.
A segurança activa e passiva também foi alvo de grande dedicação por parte da equipa
técnica, incluindo no 127 pavimento reforçado de uma só peça com a colocação de uma 3ª longarina em posição central, coluna de direcção articulada em 3 troços, fecho de segurança do deposito de gasolina e protecção do mesmo por longarinas e um duplo circuito de travagem.

O Exterior
A nível exterior é possível encontrar bastantes semelhanças com o anterior modelo visto
terem a mesma filosofia de construção. O 900 C apresenta-se com linhas ainda mais rectas e
formas mais demarcadas com o intuito de modernizar o modelo e torna-lo mais apelativo, principalmente para os mais jovens.
A sua linha de cintura desce para aumentar a visibilidade para o exterior, a porta posterior aumenta de dimensões com a diminuição da soleira da mesma de modo a facilitar o acesso
à bagageira, o grupo óptico traseiro é totalmente redesenhado no qual é incorporada a luz de
MA.
Na frente, o capot é liso e bem horizontal, a grelha aumenta de dimensões para melhor
refrigeração e deixa de ter a configuração de “favos” , as luzes de presença e de mudança de
direcção são embutidas nos pára-choques que também mudam de material e passam a ser em
resina elástica para melhor absorver os “estacionamentos de ouvido”. Nas portas podemos também encontrar um friso protector para os mais descuidados.
A zona inferior do carro é revestida por uma forte camada de PVC elástico.

O Exterior
Visto o 127 ser um modelo totalmente novo, não é uma berlina, não é um coupé nem
mesmo um comercial mas sim, um compromisso entre todos.
De linhas rectas e bem demarcadas, inovadoras no sector, o 127 apresenta uma cintura
alta que se eleva um pouco mais aquando do óculo lateral traseiro dando-lhe um “look” coupé e
aumentando assim o acesso à bagageira.
Os grupos ópticos e as aberturas para o exterior são de grandes dimensões permitindo
mais facilmente, ver e ser visto.
A “grelha de favos” permite uma refrigeração directa ao radiador situado a traz da mesma. É de notar que a grelha do 127 ensaiado não é a original mas sim um acessório da época.
O Interior
Também no interior o 127 inova.
Embora seja um carro com volume exterior bastante reduzido, o mesmo não acontece
quando passamos para o seu interior onde o 127 alberga confortavelmente 5 passageiros não
tendo sido esquecida a acessibilidade aos lugares traseiros.
O painel de instrumentos é completo, simples e de fácil leitura. O tablier é revestido em
material anti-choque e com o requinte da frente em madeira.
A versão de 3 portas, em tudo idêntica à de 2 portas, possui uma maior versatilidade
interior sendo possível rebater o banco traseiro de forma a aumentar a capacidade de carga de
cerca de 50 Kg para uns impressionáveis 330Kg.
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FICHA TÉCNICA

Os nossos agradecimentos a Eduardo Vasconcelos e
Paulo Magalhães, proprietários respectivamente do 127 e
do 900 C, pelo apoio dado na elaboração deste artigo.

O Interior
No interior deste modelo encontramos bastantes diferenças no que diz respeito aos
materiais usados.
O conforto do 900 C foi largamente melhorado com a introdução de bancos mais envolventes e espessos e apoios de cabeça nos lugares da frente. Foi também enriquecido o painel de
instrumentos com um indicador da temperatura da água. Ainda no tablier podemos ver prédefinidos os locais de colocação do auto-rádio e respectiva coluna de som, bem como o isqueiro.
É de notar que o 900 C ensaiado conta com o painel de instrumentos do Sport e um volante
Abarth.
A alavanca das velocidades vem revestida a borracha e com um ideograma das posições do sector para um melhor manuseamento. Está colocado na porta do condutor um prático
porta objectos destacável fornecido com o carro.
Esta versão conta também com uma chapeleira que evita a visão para o porta bagagens.
Nas versões Surf e Sport há algumas alterações de design e de materiais.

