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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:
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
VENDA:
GIANINI 590 GTS - branco
Jantes Borrani, motor reparado, transmissão e travões novos.
Contacto: José Vale
T: 919 762 840
VENDA:
STEYR PUCH em bom estado
Contacto: José Pinto
T: 916 222 443
VENDA:
FIAT 600 D - Tem: 968 775 833

VENDA:
FIAT 500 jardiniera em muito bom estado
de 1961
T: 916 024 682

Piccolini (assinatura 6 números) -7,5 € (n/sócios)
VESTUÁRIO DO CLUBE
Polo c/mangas - Esgotado

VENDA:
FIAT 500 Topolino
Contacto: Jorge Manuel Ribeiro
(S. Paio do Mondego)
T: 917 531 318

Colete - 28 €

VENDA:
FIAT 1500 restaurado
Mais dois motores e uma caixa
T: 258 731 852 969 608 604

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

T-Shirt (Fiat 600) - 6 €
PEDIDOS PARA O APARTADO
4829-001 4014 PORTO

VENDA:
FIAT 126 TA de 1974
Com jantes Abarth
Preço - 1750 €
Contacto:
912 361 228

VENDA:
FIAT 125 P/ restauro ou peças
Acessórios Lima
Ponte de Lima
T: 258 909 166
VENDA:
FIAT 126 aberto
T: 919 802 332
VENDA:
FIAT 147- versão francesa já registado
Contacto: Nuno Pedro
T: 914 573 880
VENDA:
FIAT 127
Sr. José Andrade
T: 936 289 635

VENDA:
AUSTIN A-40 FARINA de 1958.
Impecável. Pronto a rolar.
Preço 7500 €
ou troco por FIAT
Contacto: Filipe Ramos
Tlm 964 368 089

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...
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
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Mais uma quadra natalícia passou e ao um novo Ano se iniciou. Nesta altura, é costume fazermos um balanço de tudo o que foi feito ao longo do ano e lembrar os aspectos
mais marcantes ocorridos nesse espaço de tempo.

MINIATURAS FIAT NOS FASCÍCULOS ...

Assim, é sempre bom referir que o nosso Clube completou doze anos de vida e o Piccolini arrancou para o seu sexto ano de existência. Em média um novo sócio entrou em
cada semana de 2004 e pela primeira vez o nosso Clube regista na sua história, um ano
completo de abertura regular da sua Sede.

Resolvemos neste número divulgar um pouco daquilo que este último ano se comercializou relacionado com
miniaturas Fiat, nomeadamente nas inúmeras colecções que invadiram o nosso mercado, estando muitas delas a ser
reeditadas. Não se trata por isso de nada de muito original para quem está enfarinhado no mundo das miniaturas,
porque de facto o que pretendemos desta vez, é chamar a atenção daqueles que a pouco e pouco, com miniaturas
acessíveis e de qualidade, poderão começar a ganhar o gosto por este coleccionismo, particularmente pelos Fiat
antigos que continuam a produzir-se à escala.

Ao nível de eventos, estivemos presentes em cinco salões automóvel, realizamos quatro encontros e participamos em três organizados por outros Clubes, dois deles em Espanha. Deu-se início às “Domingadas Fiatistas” e embora Lisboa e Porto tenham ficado um
pouco para trás, em 2005 estes convívios entrarão em velocidade de cruzeiro. Foi como
se costuma dizer, um Ano em cheio.
Posso por isso afirmar com satisfação, que o Fiat Clássicos Clube de Portugal está de
parabéns pela sua actividade e capacidade organizativa. É que tudo o que aqui assinalei,
resulta de algo muito importante. A nossa Família tem no seu seio, uma grande quantidade de Sócios que, dentro do que lhes é permitido, colaboram de forma incansável para
o engrandecimento e bom nome do nosso Clube. Sejam elementos do elenco directivo ou
não, todos eles ajudam de forma graciosa e com grande entusiasmo. Não vou aqui citar
nomes nem tão pouco referir o que cada um contribuiu mas, permito-me aqui, como Presidente e em nome do Fiat Clássicos Clube de Portugal, endereçar a todos duma forma
bastante comovida, o agradecimento por tudo o que têm feito e lembrar que é a vossa
atitude, empenho e dedicação, que dá sentido à nossa existência. Sem isso, não seríamos mais do que um conjunto de pessoas dispersas, que raramente ou nunca se encontrariam e apenas se serviriam do Clube para obter alguns benefícios.

O 127 da 1ª série, lançado no inicio da Colecção “Os nossos Queridos Carros”,
veio colmatar uma falha grave no meio das miniaturas de colecção actuais.
O 600, o 850 coupé e o 124 Sport são os modelos também já editados a representar a marca na colecção “Os nossos Queridos Carros”, aos quais se seguirão o Fiat
Panda e o 124 Berlina,
Berlina que a avaliar pelo desenrolar dos lançamentos até agora vistos,
a qualidade dos modelos é garantida (Ixo Models), tendo em consideração o preço.
Assim sendo, o nosso clube comprou várias unidades dos modelos 127 e 124 Sport,
que agora disponibiliza aos seus sócios pelo valor de 10 euros (cor única). À medida que
os outros modelos Fiat forem saindo, também os teremos disponíveis para os nossos
sócios ao mesmo preço, Na aquisição destes modelos levará também o suplemento
respectivo, relatando um pouco da história do carro e o contexto social e político em que
ele surgiu.

Estamos por tudo o que foi dito, no caminho certo. E é bem preciso porque 2005 vai
trazer muitas coisas novas, para além de ser ano de Concentração Ibérica. O programa
ainda não está nesta altura completamente aprovado mas posso-vos adiantar, que ele
vai ser muito diversificado e dará um especial destaque à celebração do aniversário de
lançamento do Fiat 600 que como é sabido, completa em 2005 cinquenta anos.

Esta irresistível miniatura do 600 Jolly lançada no mercado inserida na
colecção Táxis do Mundo, apresenta grande qualidade de pormenores, apesar
das jantes perfuradas. Esta miniatura voltará a entrar no mercado fora desta
colecção, sendo comercializada pela Ixo Models, mas seguramente com outro
preço. No entanto o nosso clube tem em stock algumas unidades para os sócios
ao preço de 15 euros.

2005 vai trazer também novos benefícios para os Sócios mas como o segredo é a
alma do negócio, na devida altura eles serão revelados.
Termino desejando a todos um 2005 cheio de coisas boas e muitos bons momentos
passados ao volante dos nossos “queridos carrinhos”.

Jorge Carvalho

NA CAPA: FIAT 520
1927 – 1929
Cilindrada: 2244 cm3
Nº de cilindros: 6 em linha
Potência: 46 Cv às 3400 r.p.m.
Velocidade máxima: 90 Km/h
Consumo médio: 16,6 L./100 Km
Capacidade: 4-5 pessoas mais bagagem
O FIAT 520, representava um novo conceito de veículo de luxo destinado à classe média. O seu motor, um seis
cilindros com mais de 2200 cm3 e 46 cv de potencia, era completamente novo embora retomasse o conceito de
válvulas laterais, seguindo as tendências Norte Americanas.
Uma particularidade relevante para este modelo, era o facto de pela primeira vez, apresentar de série o volante
colocado à esquerda, sendo uma decisão da marca muito bem recebida no mercado.
Mais de 20.000 modelos foram produzidos nas versões Saloon, Tourer e Coupé entre 1927 e 1929.
Entre 1928 e 1930 foi produzido o 520 T, versão Táxi em carroçaria tipo Landaulet, com capacidade para quatro passageiros, dois deles sentados em bancos rebatíveis.
O motor debitava os mesmos 46 cv, mas a cilindrada estava reduzida para 1986 cm3.
Foram fabricados mais de 600 Fiat 520 T.

O 124 Abarth Rally e o 131 Abarth
foram os míticos campeões do mundo Fiat e,
como tal, a Rally Car Collection não podia
deixar de os editar. Tratam-se de moldes Ixo
Models, com boa qualidade. Saíram respectivamente com os fascículos número 10 e 13.

Outras Edições
MODELO

COLECÇAO

NÚMERO

MARCA / EDITORA

600 Multipla

Táxis do Mundo

31

Altaya / Ixo

1400

Táxis do Mundo

13

Altaya / Ixo

Seat 1500 Barcelona

Táxis do Mundo

11

Altaya / Ixo

600

Carros inesquecíveis

4

Salvat / Solido

500

Carros inesquecíveis

16

Salvat / Solido

Feiras de miniaturas e brinquedos no Porto - programação para 2005
Hotel Tuela — 26 de Fevereiro, 30 de Abril, 9 de Julho, 29 de Outubro, 10 e 11 de Dezembro - sempre das 10h às 18h.
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1997 ODISSEIA NO SPECIAL (2ª parte)
Se bem se recordam, na última edição do Piccolini, fiz
uma descrição da forma como este 850 chegou às
minhas mãos e dos passos que fui dando até ao momento em que dei início ao restauro.
Foi uma fase difícil e tive que adquirir um manual (em
inglês) para perceber como devia desmontar alguns componentes. Muitas das peças que ainda hoje guardo (estão
gastas e dificilmente servirão no futuro), estavam em tão
mau estado que, comecei desde logo a investir em material novo. Felizmente as peças FIAT em geral e para este
modelo em particular, são bastante acessíveis em termos
de preço e estão na sua maior parte disponíveis. A tentativa de poupança na compra de algumas peças, mostrou-

Por: Pedro Meixedo (Sócio 249)
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ANIVERSÁRIO DO FIAT CLÁSSICOS
12 ANOS A ANDAR DE FIAT...

se infrutífera pois mais tarde me apercebi, que já não executavam a sua função e tive que as substituir por novas,
obrigando-me a desmontar e montar de novo os componentes afectados. Estes trabalhos foram feitos aos fins-desemana e numa semana de férias de Verão, com a minha,
nem sempre paciente, mulher a ficar sem marido e a aproveitar todo este tempo para colocar as leituras em dia.
Demorei meses a pô-lo pronto para o chapeiro.
O “carroço” como ela ainda lhe chama, ficou completamente desmontado, à excepção das cablagens eléctricas.
De seguida, a carroçaria foi transportada à força de braços
(!!!) para uma oficina contígua ao armazém.
Foi remendada, soldada, raspada, martelada, furada
(para colocar os frisos que haviam sido retirados) e por fim
pintada de branco como o original. Uma vez mais à custa
da força de braços, foi colocada no local anterior onde, os
diversos componentes a aguardavam com uma calorosa
recepção. Era o reencontro depois de meses de separação! Meses, sim! Porque se eu demorei muito a desmontar, o chapeiro levou uma eternidade a prepará-lo e a pintá-lo. É o problema dos automóveis antigos: como não são
prioritários, ficam sempre para trás!
A maior parte dos componentes desmontados foram
sendo trazidos para a minha casa no Porto, onde, ao fim
do dia e às vezes noite dentro, os fui preparando, no único
local possível – a varanda das traseiras! A varanda tornouse “Sala de orgãos” e quase proibi que alguém lá fosse
mexer.
As suspensões foram
completamente restauradas por mim, que decapei
peça a peça e as pintei
montando depois sinoblocos novos.

E já lá vai uma dúzia! Que pensará a nossa
querida Cármen Gouveia, sócia número um e
primeira Presidente, ao assistir à passagem
do 12º aniversário do Clube que ela ajudou a
fundar?
Não imaginava certamente que passados
tantos anos, a sua ideia se iria transformar
no que é hoje o Fiat Clássicos Clube de Portugal.
Pois é. Celebrar um aniversário do Clube, é
sempre uma ocasião muito especial. É o
momento em que se faz um balanço do que
já se realizou, se projecta o futuro e mais
importante do que tudo isso, se convive.
Foi o que aconteceu no passado dia 14 de Novembro. Muitos foram os amigos que se quiseram associar a esta comemoração e como o dia estava convidativo, lá apareceram com as
suas máquinas.
O ponto de encontro foi na Figueira da Foz, junto ao Forte de
Santa Catarina e pelas 12h00, já o parque de estacionamento
se encontrava bem composto como aliás, se pode observar nas
fotos.
O almoço foi servido no restaurante “O Teimoso” e por volta
das 15h30, todo o grupo partiu em caravana com destino ao
Paço de Maiorca para aí, realizar uma visita guiada.
Cerca das 17h00 foi o regresso a casa. Com este evento,
dão-se também por encerradas as actividades do ano em curso.
Paro o ano que vem, há mais...

A suspensão já recuperada e pronta para montagem.

Pequeno ou grande, económico ou de luxo, familiar ou
desportivo, a escolha é sempre difícil.
Uma coisa é certa: São todos muito bonitos!...

Três fases de recuperação da carroçaria. Aqui
nada pode ser deixado ao acaso.
O resultado final depende em grande parte do
bom trabalho realizado pelo chapeiro e pintor.

Continua no próximo número.

No final do almoço depois de todos
terem pago, a satisfação do nosso
Tesoureiro.
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Quatro anos à volta da ilha
São muitos os aspectos atribuídos à
Ilha da Madeira que lhe conferem fama
Mundial e elevada preferência como
destino turístico.
O clima, as belezas naturais e as
suas gentes, são razões mais que suficientes para nos obrigar a
uma visita à “Pérola do Atlântico”.
Agora a esta receita, acrescentem dezenas de FIAT dos anos
50, 60 e 70 em perfeito estado, coloquem-nos a circular pela a
Ilha e então aí sim, terão o “verdadeiro paraíso”!...
Vem tudo isto, a propósito da celebração do 4ª Aniversário dos
Amigos FIAT Madeira. É que depois de quatro anos de actividade
intensa, nada melhor do que uma Volta à Ilha para encerrar um ciclo de passeios que
os levou praticamente a todos os “cantinhos”.
Muitos são os Sócios do Fiat Clássicos Clube de Portugal a residir na Madeira e
por isso, a terem o privilégio de participar nestes passeios. Como é sabido, tentamos
aumentar esse número organizando uma viagem a partir do Continente. Tal não foi
possível devido aos orçamentos proibitivos. Fica a esperança de dias melhores que
nos permitam realizar este sonho.
Apesar de tudo, a promessa da presença do Presidente do Fiat Clássicos Clube de
Portugal foi cumprida e lá estive eu associado ao evento.
16 e 17 de Outubro foram por isso dias de festa rija. Ponto de encontro habitual e
partida organizada com respectivo roadbook a dar todas as indicações de percurso e
locais de paragem. As saídas em caravana estão fora de questão tendo em conta o
tipo de estradas.
Descrever todo o passeio e referir os melhores locais, é uma tarefa difícil. Câmara
de Lobos, Ribeira Brava, Calheta, Ponta do Pargo, Porto Moniz, etc. É tudo de uma
beleza rara.
Quanto aos participantes, é impossível destacar alguém. Todos entram na festa,
brincam e divertem-se à grande. No meio de tudo isto um homem vibra mais do que
todos os outros. O “nosso” Gonçalo que para além de um excelente cantor, facilmente
se comove com estas coisas, demonstrando a paixão e o carinho com que prepara
estes encontros.
Foi-me lançado o desafio de escrever esta página. Estou a fazê-lo, consciente de
que tudo o que possa dizer é pouco para classificar o maravilhoso fim de semana que
passei no meio dos Amigos FIAT Madeira. As imagens que aqui ficam, são um pequeno testemunho porque o melhor mesmo, é estar presente.

PICCOLINI...

Contacto | 5

QUOTAS 2005

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.
388 Francisco José Vidal Lourenço (Vila do Conde)
389 João Miguel de Freitas Carramanho Rodrigues (Funchal)
390 Fernando Augusto Andrade Ramos (Porto)
391 João Paulo Moreira de Almeida Santos (Porto)
392 António Torres (Canidelo)
393 Humberto Alves da Silva (Machico)
394 Victor Fernando Costa Soares (Perosinho)
395 José Carlos Ascensão do Rosário (Covilhã)
396 Paulo Joaquim Machado Cerejo (Rio Tinto)

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2005
ENCONTROS E PASSEIOS ORGANIZADOS PELO CLUBE
DOMINGADAS FIATISTAS
Todos os 3º Domingos de cada mês das 10:30 às 12
Cidades onde se realizam e contactos para mais informações:
Guimarães - Miguel Ângelo Tlm. 914725182
Lisboa - Amadeu Ferreira Tlm. 937141141
Porto - Nuno Lucena Tlm. 918340300
Trofa - João Paulo Tlm. 919015372
Viana do Castelo - Jorge Carvalho Tlm. 968099464
Viseu - José António Jorge Tlm. 966486002
20/2 - Vistorias para homologação.
1 ou 2/4 - Encontro Nacional em Lisboa.
9 e 10/7 - Rota Verde.
22/7 a 4/9 - Exposição.
3 e 4/9 - V Concentração Ibérica.
13/11 - 13º Aniversário do Clube
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
1 a 3/4 - Motor Clássico – FIL.
28 e 29/5 - Automobilia de Aveiro.
16 e 17/6 - 3º Classic Auto (Caldas).
1 a 4/10 - AutoClássico.
Nota: Programa sujeito a alterações. Não inclui ainda as participações em eventos organizados por outras instituições.
Está a ser formalizado um protocolo com a
AUTOCHAVEMOR, Inspecções Técnicas de Veículos Automóveis, Lda., tendo em vista a realização das inspecções periódicas aos veículos
registados no Clube, em condições mais vantajosas.
Este acordo entrará em vigor já no próximo
mês de Fevereiro nos C.I. de Gaia, Famalicão e
Barcelos. Dentro de alguns dias será enviada
informação detalhada a todos os sócios.
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 ou Tel. 239 717 181

Estão em pagamento durante o
mês de Janeiro as quotas referentes
ao ano de 2005 no valor de 45 €.
Os sócios que entretanto já liquidaram este valor, não recebem aviso
de pagamento e serser-lheslhes-á enviado
dentro de dias o cartão de sócio para
2005.
Nos avisos de pagamento de quotas que estão a ser enviados, é indicado se não existe fotografia do sócio
no arquivo do Clube. Caso não exista,
deverá ser enviada uma para emissão do cartão.
Chamo a atenção para este pormenor, visto que irão ser criados
alguns benefícios aos sócios os
quais, só poderão usufruir deles caso
tenham cartão de associado válido.
Faleceu no passado mês de Novembro
com 82 anos de idade o nosso Amigo Ilídio
Chícharo ou “Ti’ Ilídio” como vulgarmente era
chamado.
Verdadeiro apaixonado pelos 600, raramente perdia uma oportunidade de participar nos encontros do seu Clube, “Amigos
dos 600 e 500”.
Sempre orgulhoso e inseparável do seu
600, ainda não há muito tempo realizou
uma verdadeira proeza ao deslocar-se sozinho até à Bélgica para visitar a sua Filha.
Dizia o “Ti Ilídio” que no dia do seu funeral, gostaria de ser acompanhado por uma
caravana de 600. Assim foi.
Nesta hora de adeus, prestamos aqui a
nossa singela homenagem. Ficará na nossa
memória como exemplo de dedicação e amizade. Até sempre “Ti Ilídio”...

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:
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

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

