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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 pela melhor oferta:
FIAT 127 de 1974.
Bom estado. Motor com 15.000Km
Carro sempre na família.
Destinado a pessoa que o estime.
Tlm 919 444 693 (Rio Tinto)
MINIATURAS:
Feira de trocas na Fundação António
Cupertino Miranda (Porto)
Calendário para 2004:
25 / 9; 27 / 11

VESTUÁRIO DO CLUBE
Polo c/mangas - Esgotado
Colete - 28 €
T-Shirt (Fiat 600) - 6 €
PEDIDOS PARA O APARTADO
4829-001 4014 PORTO
Nota: No caso de envio por correio, aos valores
indicados, acrescem as despesas de envio
VENDA:
FIAT 126 TA de 1974
Com jantes Abarth
Preço - 1750 €
Contacto:
912 361 228

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 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)

VENDA:
Dois FIAT 600D.
Um de 1964 e outro de 1967.
Ambos em bom estado.
Tlm 917 484 815
COMPRA:
Miniaturas Fiat, Novas e antigas
Contacto:Nuno Lucena
Tem. 918 340 300

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

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

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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PICCOLINI...
CHEGARAM AS “DOMINGADAS FIATISTAS”.
Os Sócios menos jovens recordam-se certamente dos encontros que se realizavam na
cidade do Porto nos primeiro e terceiro Sábados de cada mês. Nessa altura, o Clube ainda denominado Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal, embora sendo uma associação
de âmbito Nacional, não tinha a projecção que tem hoje.

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...
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

Com a abertura da nova Sede e a criação de um horário de atendimento, os encontros ao Sábado ficaram suspensos até que fosse definida uma nova forma de reunião
periódica.
Para o Fiat Clássicos Clube de Portugal, a riqueza do Clube assenta em dois factores
indispensáveis: O extraordinário número de clássicos que reúne e a sua massa humana
espalhada por todo o País e até no estrangeiro.
Promover o convívio e cultivar a amizade entre os nossos Sócios é, para todos os que
comandam os destinos do Clube, o objectivo número um. Só assim podemos dizer com
convicção que fazemos parte da grande Família Fiatista. O Fiat Clássicos Clube de Portugal, como único Clube no País dedicado efectivamente e exclusivamente a todos os veículos antigos da marca Fiat, devidamente legalizado e que se identifica pelo seu nome
tal e qual se encontra registado, tem a responsabilidade de, independentemente de qualquer tipo de apoio, divulgar e valorizar sempre a marca que o fez nascer.
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Desta vez a secção de Fiat’s à escala não vai ser
dedicada a um modelo , mas sim a uma marca de
miniaturas — a DUGU. Trata-se de uma marca de
origem italiana, sendo uma das primeiras na produção de miniaturas especificamente criadas para
coleccionadores. As miniaturas que aqui mostramos foram produzidas nos anos 60 e 70, mas referem-se a modelos dos anos 20 e 30. Devido ao seu
valor como peça de colecção antiga, são difíceis de
encontrar, já que quem os tem não estará interessado em vender. Contudo são peças que vão aparecendo esporadicamente nas feiras de trocas e na
Internet. Os seus valores no mercado nacional
encontram-se entre os 25 e os 30 €, mas quase
duplica em França e Inglaterra.
A Dugu foi comprada pela Rio, que usou alguns dos
seus moldes na sua própria produção.
A Dugu, tanto quanto
sabemos, tem até ao
momento, a exclusividade
de ter produzido o Fiat
modelo 4 de 1911, com a
capota aberta e fechada.
Aqui ambas as versões
são apresentadas em
vermelho mas a paleta de
escolha era mais vasta.

As “Domingadas Fiatistas” que agora se iniciam, vão certamente tornar-se em agradáveis momentos de tertúlia e uma excelente oportunidade de convívio entre os Sócios.
Deve ser aqui realçado que estas “Domingadas”, só são possíveis graças ao empenho de
Sócios que localmente se disponibilizaram para as organizar, dando assim um exemplo
de como se pode colaborar na actividade do Clube.
As “Domingadas Fiatistas”, passam a ter lugar ao terceiro Domingo de cada mês. Já
nos mês de Outubro iniciam-se em Guimarães, Trofa e Viseu. No mês de Novembro será a
estreia de Lisboa e Porto. Durante o ano de 2005, vão ser lançadas “Domingadas” noutros locais do País, em função da densidade de Sócios aí residentes. Estes eventos passam a constar no programa de actividades do Clube. Todos os sócios receberam informação dos locais e contactos. Não é preciso fazer inscrição. Basta ter um Fiat com 25 anos
ou mais e aparecer no local e à hora indicada. E se tiver um familiar ou amigo com um
Fiat, leve-o consigo e quem sabe ele fica a pertencer à nossa Família...

Um emblema da Fiat—o F2. Na altura um dos carros mais
rápidos do mundo, pois em 1907 atingia os 200 Km/h.
Este modelo também foi mais tarde produzido pela
Brumm. Uma das formas mais fácil de os distinguir é pela
corrente que no
modelo Dugu é
de metal e na
Brumm é de
plástico.

Jorge Carvalho

NA CAPA: FIAT 508 “BALILLA”
1934 – 1937
Cilindrada: 995 cm3
Nº de cilindros: 4 em linha
Potência: 24 Cv às 3800 r.p.m.
Velocidade máxima: 85 Km/h
Consumo médio: 8,5 L./100 Km
Capacidade: 4 pessoas mais 50 Kg de bagagem

O novo Ballila é apresentado pela primeira vez no Milan Motor Show em Março de 1934 substituindo o modelo
de 1932. De linhas mais arredondadas, a sua silhueta apresentava o que de mais moderno existia ao nível do
design.
Era no entanto na mecânica que este modelo se evidenciava relativamente ao anterior. Embora com o mesmo
bloco motriz, o tipo 108, apresentava agora uma caixa de quatro velocidades elevando a potencia em mais 4 Cv.
Ainda assim era possível optar pelo bloco tipo 108 S de válvulas à cabeça, 34 Cv de potencia e uma velocidade
máxima de 105 Km/hora. Três meses após o lançamento, também as versões, Tourer e dois lugares podiam recorrer também a esta opção. Já o modelo Sport era equipado de série com o bloco 108 S.
A Fiat produziu no total das diferentes versões 71.700 Balillas.

O topolino e o Balila foram das
produções mais recentes da
Dugu. O molde do Topolino é bastante perfeito, aproximando-se da
actual Brumm. No entanto a gralha demasiado saliente e cromada marca a diferença deste modelo. O Balilla servirá de base à marca Rio para produzir uma das
suas mais famosas peças.
As miniaturas aqui apresentadas, irão juntar-se à exposição permanente e rotativa que temos na sede do clube, e poderão ser vistas até ao fim do ano.
À semelhança do que já aconteceu em muitos artigos anteriores dedicado a miniaturas, este artigo foi possível graças à disponibilidade de dois sócios em compartilhar parte da sua colecção connosco. Se é um apaixonado por
miniaturas e tem algumas peças Fiat na sua colecção, a redacção do Piccolini tem todo o gosto em divulgar esse património. Aguardamos o seu contacto e não se esqueça, a 4 de Setembro nova feira de brinquedos no Hotel Tuela Porto.
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1997 ODISSEIA NO SPECIAL (1ª parte)

Estas foram as primeiras fotos tiradas ao 850 já
parcialmente desmontado. Lamentavelmente não
existem anteriores. Quem é que ia adivinhar?...

Estávamos no ano de 1997. O meu irmão mais novo
tinha acabado de completar a recuperação integral de um
FIAT 600 D (chamo-lhe recuperação e não restauro pois,
não ficou totalmente como o original). Um belo dia, em
casa dos meus pais, lançou-me um desafio:
– “O Jorge Neves tem um FIAT 850 parado na rua há
anos e perguntou-me se o queria restaurar, pois gostou
de ver o meu 600, todo direitinho. Eu já lhe disse que não
me quero meter noutra mas se calhar tu eras capaz. Ele
diz que o oferece por um almoço quando estiver pronto”.
Aceitei o desafio de imediato mas o almoço, esse ain-

Por: Pedro Meixedo (Sócio 249)

Apesar de parado há alguns anos, foi apenas preciso
bateria, um pouco de combustível e alguns segundos de
ignição para colocar o motor a “roncar”.
verificámos que era um SPECIAL com matrícula RR-97-79.
“Gosto da matrícula” - disse entusiasmado. Depois de termos literalmente arrombado o capôt para chegar à bateria
(o cabo tinha partido e não sabíamos como fazê-lo) e de
termos colocado algum combustível no depósito, demos à
chave. Para grande espanto nosso, em poucos segundos o
motor disse que queria pegar. Mais alguns segundos e lá
estava ele a roncar. Rapidamente, sem documentos nem
seguro, fizemos os 2 Km que nos separavam de casa.
Fiquei impressionado com a resposta que o motor tinha,
principalmente quando se “puxava” uma segunda.
Algumas semanas mais tarde e como não tinha local
para o colocar, levei-o para um armazém de um Tio meu,
perto de Viana do Castelo. Começou então a grande odisseia... Foi colocado em cima de 4 preguiças e começou a
desmontagem. Parafuso por parafuso, peça por peça,
componente por componente, fui desmontando tudo aquilo que em 1968 havia sido realizado pelos operários na
linha de montagem.
Continua no próximo número.
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Na Rota do Vinho Verde
Baco, Deus do vinho na antiga
Grécia, gostaria certamente de
ter participado neste passeio,
autêntico tributo ao Vinho Verde,
esse precioso néctar único do
nosso Portugal.
Foram por isso privilegiados
todos aqueles que no passado
dia 18 de Julho, se apresentaram às 9.00 horas da manhã junto
das instalações da nossa sede, para participarem no 1º Rota do
Vinho Verde.
29 carros rumaram então em desfile até à Quinta da Bela
Vista, em Parada, para aí darem início aos “trabalhos”. Ali fomos
muito bem recebidos pelo proprietário Sr. José Leão, que amavelmente explicou todo o processo de tratamento da vinha e
uvas, para obtenção de um vinho de qualidade. Visitada a adega, os “trabalhos” continuaram na sala de provas... e logo de
manhã houve muito quem provasse e gostasse, a avaliar pela
quantidade de garrafinhas adquiridas pelos nossos Sócios.

Próximo das 19 horas e com todos cheios de vontade de
“trabalhar”, foi servido um caldo de verde e diversos petiscos,
bem regados...claro. Estavam todos tão bem, que já ninguém
pensava em ir embora... mas teve que ser. À hora da partida,
ninguém foi de mãos a abanar. Todos os participantes foram
presenteados com duas garrafas da
excelente produção desta quinta.
Partida para a segunda etapa com o desfile a rolar compacto durante perto de uma
hora, apoiado por quatro carros da organização que (ainda lúcidos), bloquearam tudo
quanto era cruzamento e entroncamento...alto e pára o baile que agora passamos
nós... e foi assim pelas estradas nacionais até
chegar à Quinta da Tapada. Um regalo para
os olhos aquele belo palacete do séc. XIX,
com belos jardins e matas, por onde os participantes puderam passear e subir a pé até ao miradouro da
quinta, onde o Sr. Eng. Paulo Teixeira nos deu a conhecer os
antigos limites daquela enorme propriedade e nos transmitiu
um pouco da sua história. Já com o apetite bem aberto seguiuse o almoço nas instalações desta
mesma propriedade. Um repasto
caseiro acompanhado de bom vinho
verde, produzido na quinta...claro.
Terminado o almoço e porque a
vida não é só “trabalhar”, havia que
continuar o passeio em direcção ao
centro de Penafiel. Aquela antiga
avenida nunca viu tanto Fiat junto...
foi um espectáculo. Mas a caravana
não podia parar e continuou em
direcção a Amarante.

Pormenor dos fundos a necessitarem de uma boa
intervenção.
da hoje está por fazer. No dia seguinte fomos ao local e

Monumento
Nacional.
A
igreja é uma
bela edificação Românica com uma sacristia tristemente mal
conservada, mas onde ainda é possível apreciar restos de pinturas em frescos e nos caixotões dos tectos. Da Torre do Convento, já podíamos avistar o próximo destino para continuação dos
“trabalhos”. A Casa de Oleiros. Voltamos a pôr os bólides a trabalhar e subimos até meia encosta para entrarmos na Quinta da
Casa de Oleiros. Fomos recebidos pelos proprietários que não
deixaram de expor o clássicos lá de casa – um Lancia Appia de
1959 – uma bela peça que se mantém nas mãos do seu primeiro proprietário. O enólogo desta quinta fez uma apresentação e
prova das quatro marcas principais da casa, duas delas este
ano premiadas com ouro e prata. O convívio com o casal produtor e com a sua família, sensibilizou todos os participantes que
sentiram terem sido ali muito bem recebidos. Aqui fica o nosso
mais sincero agradecimento à Casa de Oleiros.

Agora um extra programa ia surpreender os nossos participantes.
Uma paragem para visitar o MosteiNem só de vinho vive o ro de Travanca, sua Igreja e Torre,
Homem. He he he... esta última classificada como

Brincadeiras à parte, é indispensável
apresentar os nossos agradecimentos à Comissão de Viticultura da
Região do Vinho Verde e em especial
ao seu Presidente Dr. Manuel Pinheiro, por esta bela iniciativa.
Houve quem pedisse BIS... já está
previsto para o ano a segunda edição da Rota do Vinho Verde, desta
vez 2 dias a decorrer na zona do alto
Minho. Preparem-se
para “trabalhar”...
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A ORIGEM DO PANELO
Os tempos após a 2ª guerra mundial não eram fáceis.
Os homens da freguesia do Seixal (Madeira), sobretudo
os mais novos, deslocavam-se até ao Chão da Ribeira
(vale sobranceiro à dita freguesia), para tirar o leite à
vaca. Encontravam-se na levada e conversavam animadamente.
Após a colheita do Natal, ficavam sempre algumas semilhas ainda na terra
que não passavam despercebidas a estes homens, que, com um pau, as arrancavam e as escondiam nas redondezas. Eram as “ semilhas de marrão”.
No primeiro fim de semana após as festas do Stº Antão, surripiava-se alguma
carne de porco que ainda havia em casa, nos armários, uns garrafões de vinho
e ... serra com eles para o tão esperado convívio.
Como não era fácil retirar as panelas de casa sem se notar, os rapazes
pediam ao merceeiro as latas de banha já vazias para poderem cozinhar os alimentos. Nasce o termo “panelo”.
Depois de confeccionada, a comida era estendida em cima de folhas de couve para escorrer a água e aproveitavam-se algumas forquilhas de galhos de
urze para servirem de garfo.
No final dos anos 60, este convívio foi alargado às mulheres, passando elas
a cozinhar, enquanto os homens se visitavam uns aos outros nos diversos
palheiros da zona.
Foi um bocado desta história que os 116 elementos dos Amigos FIAT Madeira reviveram no passado dia 05 de Junho, juntando à saborosa comida e ao
ambiente alegre uma gincana de carros de verga, tão do nosso agrado em tempos de criança.
Os 44 Fiats, foram vieram e gostaram bastante.

17ª VOLTA À MADEIRA DE CLÁSSICOS ORIGINAIS
Até ao início deste ano apenas existiam quatro provas com qualidade suficiente para
integrar o Troféu FIA para regularidade Histórica. Rali de Inverno - Holanda, Rali da Acrópole - Grécia, Rali de San Remo - Itália e Classic Marathon em Inglaterra. No final do mês de
Junho a Volta à Madeira, prova organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, juntou-se à pequena elite europeia, sendo agora cinco as provas que compõem o citado troféu.
Divididas em várias categorias, as 80 viaturas participantes variavam entre o Mercedes Simplex de 1908 e o Porsche 911 Targa de 1975 entre muitas outras peças de grande qualidade de restauro e manutenção. Acrescente-se que o próprio observador da FIA,
Sr. Jean-Claude Menut, não deixou de referir esse aspecto como um dos pontos positivos
da prova.
Existe um lote de pelo menos dez concorrentes madeirenses em pé de igualdade e
capazes de subir ao podium no final dos 4 dias de prova. Embora as estradas não sejam
segredo para nenhum deles é no entanto necessário muita aplicação para chegar a esse
patamar. Para os amantes da marca de Torino, nada mais satisfatório do que ver um
deles a lutar para a vitória, estando os outros espalhados pela geral.
Embora em menor numero que no ano passado os 4 Fiats presentes lá foram controlando nas antigas estradas da região de acordo com as pretensões dos seus pilotos,
enquanto se discutia uma vez mais o troféu FIAT. O 124 Spider de José Carlos Ramos /
Danilo Reis, só preocupado com o passeio quedou-se pela 65ª posição, enquanto o 600 D
de António Gil / Ana Thoma, já cuidadoso com os tempos conseguia o 3º lugar do troféu
da marca e 51º da geral. O 850 de Costa Mendes / Roberto Martins subia mais uns
degraus obtendo o 2º lugar do troféu e 20º da geral.
A luta mais acesa travou-se nos últimos dois dias entre o 124 Sport Coupé de Gonçalo
Pereira / Ruben Fernandes e José Camacho / Diogo Camacho em Sovan Coupé com vantagem final para este, apenas com 17,2 segundos de diferença. Contudo o 124 Sport
Coupé conseguiu arrecadar o 2º lugar da geral, a 1ª posição do Troféu Fiat, o 1º lugar da
categoria H e ainda venceu a 3ª etapa. Para a história de uma das provas mais importantes da Europa, fica a honrosa participação FIAT.
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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.
369 Orlando José Alves Barbosa (Lousada)
370 António Raul da Silva Pereira Lourenço (Lisboa)
371 Graça Maria Valga Martins (Gulpilhares)
372 Albano Custódio da Costa Lamas (Vila Franca de Xira)
373 José Maria Antunes (Tomar)
374 David Manuel Matos Martino Casal (Foz do Sousa)
375 Carlos Fernando Bastos Moreira Teles (Lixa)
376 Francisca da Ressurreição Geraldes (Figueira da Foz)
377 António Fernando de Castro Bessa (Gondomar)
378 Luís Fernando da Costa Pacheco (Guimarães)
379 António Coutinho Trindade (Guimarães)
380 Albano José Vieira da Silva (Rio Tinto)
381 António Eduardo Martins Camisa de Alge (Rio Tinto)
382 José Alberto de Freitas Correia (Funchal)
383 Nuno Fernando da Silva Figueiredo (Ovar)
384 Luís Filipe Gonçalves Freitas Ramos (Caniço)
385 Joaquim Barros Soares (Porto)
386 Luís Filipe Fernandes Geirinhas Santos (Vila Nova de Gaia)
387 José Miguel Gonçalves Fernandes (Funchal)

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2004
DOMINGADAS FIATISTAS. 17/10, 21/11 e 19/12 das 10,30 às 12
Guimarães, Parque da Cidade, Café/bar Formigas. Tlm. 914725182
Trofa, Largo Srª das Dores, Café Miranda. Tlm. 919015372
Viseu, Fontelo, junto às Piscinas Municipais. Tlm. 966486002
Lisboa e Porto só a partir de Novembro em locais a designar
ENCONTROS E PASSEIOS ORGANIZADOS PELO CLUBE
14/11 - Encº Região Centro. 12º Aniversário do FCCP
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
20 e 21/11 - I Automobilia Ibérica da Moita

ÚLTIMA HORA
VENDA:
FIAT 850 Sport Coupé,
Amarelo (cor Fiat), 1972
Foi pintado, estofado e motor aberto e
reparado.
Preço 6.500 €.
Contactar José Carlos Teixeira
Tlm. 966 848 919
Tel. 239 717 181
VENDA:
FIAT 1500 Cabriolet de 1964
Vermelho. Todo original.
Restaurado de mecânica e carroçaria.
Falta estofar
Preço 12500 €.
Ofereço outro carro igual sem motor,
para peças.
Contactar Armindo Figueiredo
Tlm. 968 097 789

VENDA:
FIAT 600 D de 1967
Um único proprietário.
Bom estado. 82614 Km reais.
Contactar telef. 224 890 687
Dias úteis das 18h às 22h
VENDA:
Vanden
Plas Princess
1300
Castanho e T.A.
Ano: 1970
Preço - 2250 €
Contactar: Eduardo Alves
T: 933 389 578
VENDA:
FIAT 126 de 1975 c/ tecto de abrir.
Óptimo estado e motor com 0 Km.
Oferta de outra mecânica quase completa.
Preço 4750 €.
Contacto: Lino Sousa
Tlm. 919 776 908

HOMOLOGAÇÕES
Depois de uma primeira experiência realizada há dois anos atrás, o
Fiat Clássicos Clube de Portugal vai
finalmente introduzir no seu calendário de actividades, as homologações
a veículos dos nossos Associados.
Conforme se referiu naquela altura, havia necessidade de testar a
metodologia definida. Embora a sessão não tenha decorrido da melhor
maneira, serviu para retirar muitos
ensinamentos e proceder a correcções a vários níveis desde o momento e o local certo para realizar as vistorias, até aos próprios critérios de
classificação. Não nos devemos
esquecer que o alargamento do Clube a todos os modelos da marca com
25 anos ou mais, acarretou um enorme trabalho de recolha de informação sobre os veículos, tarefa essa
que está longe de ser concluída.
Este “Piccolini” inclui como anexo
toda a documentação necessária
para se candidatar à homologação do
seu Fiat. É de toda a importância que
sejam respeitados os prazos estipulados para envio das candidaturas uma
vez que a comissão técnica poderá
ter necessidade de se documentar
devidamente, em especial no caso de
modelos com alguma raridade.
As vistorias serão sempre realizadas em instalações adequadas o que
desde logo nos irá garantir óptimas
condições de trabalho.
Relativamente aos locais escolhidos, eles vão depender de alguns factores importantes como seja a disponibilidade na cedência das instalações, da quantidade de veículos a
inspeccionar e sua localização.
O Fiat Clássicos Clube de Portugal,
vai procurar como é seu hábito, fazer
o seu melhor para que as homologações sejam uma referência de qualidade e um incentivo aos Sócios na
valorização do seu património automobilístico.
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CLÁSSICOS OU ANTIGOS, PAIXÃO OU NEGÓCIO?...
A paixão pelos automóveis de outras eras, não é um fenómeno recente. A grande
mudança na indústria automóvel que surgiu após a 2ª Grande Guerra, despertou em
algumas pessoas, o interesse pela preservação dos veículos anteriores a essa época,
altura em que o automóvel não passava de um artigo de luxo apenas acessível aos
mais ricos.
Cardoso Lima ou Élio de Amorim, apenas para citar como exemplo, são alguns dos
pioneiros em coleccionismo automóvel e responsáveis pelo salvamento de inúmeras
peças que hoje fazem inveja a qualquer museu do Mundo.
A primeira exposição dedicada exclusivamente a automóveis antigos, data de
1971 e foi realizada no Palácio de Cristal no Porto. Tinha eu 11 anos e recordo-me
daqueles magníficos Rolls Royce, Packard, Duesenberg, Chevrolet, Ford, etc., todos
cuidadosamente restaurados e conservados. Alguns deles haviam sido adquiridos em
sucatas por preços verdadeiramente
irrisórios e com os agradecimentos do
proprietário da sucata que assim se
via livre daquele estorvo.
A realidade de hoje é bem diferente. Com o surgimento da ‘febre’ dos
Clássicos a aquisição dum automóvel
antigo, é um autêntico tiro no escuro,
tal é a quantidade de interesses
comerciais que rodam à volta desta
actividade. Desde o particular que pede verbas incomportáveis por carros em perfeito estado de sucata e relativamente aos quais diz que precisa de uns pequenos
retoques de chapa e de mecânica está como novo, até às casas ditas especializadas em Clássicos que, aproveitando-se da ignorância do comprador, lhe vende
“gato por lebre”. Em resumo, todos querem, considerando que quem adquire um
veículo para restaurar tem obrigatoriamente muito dinheiro, espremer ao máximo o
comprador e assim realizar um lucro fácil.
Mas o pesadelo não acaba aqui. Depois de fechado o negócio, o veículo recolhe
normalmente a uma oficina para avaliar do seu estado. Surpresa das surpresas,
afinal o carro não estava tão bom (dizem o mecânico e o chapeiro), e lá se inicia o
longo processo de recondicionamento, para ao fim de alguns anos, o “infeliz” proprietário se ver subtraído de verbas, que ultrapassam muitas vezes o dobro ou até o
triplo do que pretendia gastar.
Perguntar-se-á como é possível ultrapassar este tipo de situações? Será certamente muito difícil mas aí, os Clubes terão de ter um papel fundamental no combate a este tipo de fraudes, esclarecendo o comprador sobre o real valor do veículo a
adquirir, orçamentando um custo aproximado para a sua recuperação e fornecendo
todas as indicações sobre as suas características originais.
Um Clube que não se preocupe com esta problemática, não é de verdade um
Clube de automóveis antigos. A realidade é que também ao nível deste tipo de
associações, nem sempre aquilo que parece é.
Actualmente tem-se verificado um forte incremento nas exposições de automóveis clássicos. Um pouco por todo o País elas vão aparecendo e normalmente é
reservado um espaço para os Clubes fazerem a divulgação da sua actividade. É
neste tipo de eventos que, o observador atento pode separar as águas e avaliar por
si próprio, quais são os verdadeiros Clubes de automóveis antigos.
Não nos pode passar despercebido os resultados obtidos na Exponor, de Clubes
como por exemplo os “Amigos FIAT Madeira” que, vindos de tão longe, se apresentaram duma forma simples, procuraram apresentar o melhor que tinham e graças a
esse espírito arrebataram dois dos seis prémios em disputa. Deram uma autêntica
lição de clubismo. Também uma nota muito positiva para o “Clube 124 Spider”, que
Ganhou o 3º prémio do concurso de Clubes. Tinham de facto uma boa selecção de
clássicos.
O nosso Clube não ganhou qualquer prémio mas quem lá esteve, certamente
gostou dos exemplares que apresentamos. O resultado mais positivo foi no entanto
a quantidade de pedidos de informação que recolhemos e aos quais, nós procuramos dar resposta com a maior brevidade possível.
Em conclusão, esta reflexão sobre o que hoje se vê no mundo dos clássicos,
pretende apenas lembrar que como em tudo na vida, há sempre o bom e o menos
bom. É necessário por isso estar atento e não alimentar aqueles que por trás de
bonitos nomes de associações, sobrepõem sempre que podem o oportunismo
comercial em prejuízo do espírito clubista.
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II Motor Show - AutoClássico na Exponor
Um certame que cresceu muito. É o que nos vem à cabeça
sempre que nos lembramos do AutoClássico 2004, realizado na
Exponor em Matosinhos nos passados dias 2 a 5 de Outubro. E
cresceu muito porque a diferença relativamente a 2003 é significativa.
Na página oito desta edição do Piccolini, é feito um desenvolvimento mais pormenorizado desta exposição, bem como uma
reflexão sobre alguns dos problemas que hoje em dia influenciam
o fenómeno da paixão por Clássicos.
Referindo a nossa participação, quem nos visitou pode apreciar um a magnífica selecção de três modelos com carismas bem
diversificados.
Quem entrava no recinto era obrigado a cruzar-se com o nosso
stand e logo de entrada, deparava com um conjunto motor e caixa de velocidades de uma Fiat 500 Jardineira, irrepreensivelmente restaurado e pronto a trabalhar. Logo a seu lado, podia ver-se
um Jagst 770 (versão alemã do popular Fiat 600), pertencente
ao nosso Sócio José Catalão. Mais à frente, um tentador Fiat
1500 Cabriolet desenhado por Bertone propriedade do nosso
sócio Manuel Silva. A visita ao nosso stand, terminava com um
curioso Campagnola (único todo-o-terreno fabricado pela Fiat)
preparado para combate a incêndios, pertencente aos Bombeiros
Voluntários de Felgueiras, Corporação nossa Associada.
Um destaque muito especial para a participação em estreia
absoluta dos “Amigos FIAT Madeira”. E que melhor estreia já que
para além de terem apresentado um fabuloso Fiat 505 de 1924,
arrecadaram à sua conta 33% dos prémios em disputa. Um feito
que nos deixou a todos bastante comovidos e em especial ao
nosso Sócio Gonçalo Gil, um dos mentores e grande impulsionador da actividade deste grande grupo de Amigos da Madeira.
Paralelamente a este certame, decorreu nos dias 2 e 3 uma
contagem de todos os Clássicos que se iam concentrando na
área de estacionamento, com o objectivo de bater o recorde do
Giness. No momento em que é feito este artigo, não sabemos se
o ele foi batido mas que eles eram muitos, disso não resta qualquer dúvida.

Os nossos “Amigos FIAT Madeira”, foram uns autênticos ‘papa-prémios’. Senão vejamos:
1º prémio no concurso de Clubes e 3º no de elegância
e restauro.
É caso para dizer: Quantos são? Quantos são?...

Os protagonistas do nosso stand...

Mais uma vez o apoio dado pela
“MUNDAUTO” foi precioso.
Aqui fica o nosso muito obrigado.
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Duas fotografias da época retratam
o quanto bonito e elegante é este
modelo.

Um Fiat que
não
pode morrer...
Estes belos interiores e a capota
desesperam ao esperar os cuidados
de um estofador dedicado...

Se bem se lembram, no n.º 18 do Piccolini não fizemos comparativo, para dar lugar a um artigo inteiramente dedicado ao Fiat 514,
devido à sua raridade e ao seu estado de conservação.
Desta vez, um achado do nosso Presidente fez com que estas
páginas, fossem de novo dedicadas a Modelos Históricos e neste
caso, ocupadas por uma reportagem muito particular.
TrataTrata-se de um Fiat modelo 505 de 1922
De todo, não é um carro em estado de concurso, nem tão pouco restaurado, conforme se pode verificar pelas fotografias. Bem pelo contrário.
Este carro pertenceu desde sempre a uma abastada família da região de
Baião, estando ainda em nome do seu primeiro proprietário, entretanto já
falecido e pai da actual dona. Segundo a Senhora, este carro foi sempre
tratado de forma muito especial. Existia em casa um mecânico que cuidava dele permanentemente e foi também neste Fiat, que ela e os seus
outros cinco irmãos aprenderam a conduzir.
Em meados dos anos sessenta e devido à dificuldade em conseguir
pneus para aquelas enormes jantes, o carro deixou de circular e foi guardado num canto da garagem, local onde ainda hoje se encontra. Assim
tem passado os últimos 40 anos, deixando que o tempo se encarregue
de o degradar. Como se costuma dizer, foi para ali pelo pé dele mas agora, o trabalho que há para fazer para que possa voltar a circular, é mais
do que muito. Apesar de completo e original, muitos dos materiais que o
compõem não resistiram ao passar dos anos e deterioraram-se. Desde as
madeiras, passando pela chaparia e pelas poucas borrachas, tudo precisa de um restauro cuidado e minucioso. Diria que é uma dor de alma ver
esta máquina da estrada, aparentemente bem mantida durante tantos
anos, terminar assim em tão lenta agonia.
Obviamente que o Jorge, ao ver este “Bólide”, não demorou muito a
fazer a indispensável pergunta:
- ...e o carro, a senhora vende?
Vender vende, mas os números que pediu, muito provavelmente irão
resultar na morte definitiva deste belo carro. Posso dizer que o valor pedido é superior à sua cotação mesmo depois de restaurado... é caso para
dizer… espero que apareça algum tolinho…
Haja esperança… e se algum amigo quiser abraçar esta causa contacte com o Sr. Jorge Carvalho. Ele indica-lhe onde se encontra o carro, ali
para os lados de Baião. Nós cá estamos para ajudar no que for preciso...

Uma frente com classe…
palavras para quê?

FICHA TÉCNICA
Fiat 505
(1919—
(1919—1925)
Motor

4 cilindros em linha

Válvulas

8 - 2 por cilindro

Cilindrada

2296 cm3

Carburador

Weber 28 ICP3

Potência 30 cv às 2300 r/pm
Vel. Máx.

80 Km/h

Pneus

820 x 12

Um pormenor delicioso… a caixa de ferramenta de origem, ainda com muitos dos utensílios que
a equipava… estava tudo pronto
para quando fosse preciso…
Duas fotografias actuais mostram
exemplares restaurados, sendo uma
carroçaria adaptada para os bombeiros.
O culpado de toda esta
triste história… OS PNEUS
820 x 12 que hoje já se
encontram no mercado de
clássicos.

As carroçarias especiais
O 505 foi alvo das atenções de alguns
estilistas. Entre eles destacam-se o trabalho de Bertone que inaugura com este
carro a sua longa actividade em parceria
com a Fiat. Na imagem da esquerda
vemos a carroçaria do 505 Torpedo de
1925 assinada por Casaro.

