CLUBE COMEMORA 7º ANIVERSÁRIO
NA CIDADE DE COIMBRA

A Presidente do Clube a cortar
o bolo de aniversário.

O Fiat 600, 500
e 850 Clube de Portugal
festejou, no sábado dia
20 de Novembro, em
Coimbra - local da sua
fundação e sede, o seu
“duplo” aniversário: comemoraram-se simultaneamente o 7º aniversário da
sua fundação (31 de
Outubro de 1992), na
altura como Fiat 600 Clu-

be de Portugal, e o 2º aniversário da legalização
com o nome actual
(incluindo também os Fiat
500 e 850), ocorrida a 19
de Novembro de 1997.
O Jantar, que
decorreu no Restaurante
das Piscinas, em sala
reservada para o efeito,
com grande animação, e a
que não faltou o bolo com
o logotipo do Clube e os
tradicionais Parabéns, teve
a participação especial do
Dr. Luís Cabral Ferreira, em
representação da Fiat Auto
Portuguesa.
Por ocasião de
umas breves palavras, a
Direcção manifestou a
intenção de propor a Fiat
como sócia honorária do
Clube, em reconhecimento
do grande apoio que esta
lhe tem prestado. Agradecendo o Dr. Luís Cabral
Ferreira, afirmou que o Fiat
600, 500 e 850 Clube de
Portugal, tem sabido pre-

servar os modelos em
causa, prestigiando
imenso a conhecida
marca italiana.
Simultaneamente com o jantar,
esteve patente uma interessante e completa
exposição de miniaturas
de Fiats 600, 500 e 850,
algumas propriedade do
Clube, outros gentilmente facultados pelos
sócios Nuno Lucena,
Jorge Carvalho, Joaquim
José Vicente e muito em
especial por José Alves
de Sousa, que apresentou uma invejável colecção de miniaturas Fiat,
de nível e variedade
verdadeiramente notável. Nesta mostra não
faltou sequer uma minioficina de reparações...,
o que muito agradou a
todos os presentes.
Para o ano
espera-se ainda maior
participação.
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T.Shirt, 100% algodão
1.000$00

CEM ANOS DE GLÓRIA

Polo com mangas,
100% algodão
3.000$00

Colete repórter,
100% tela de algodão
7.500$00
Blusão Pára Vento
impermeável, com
capucho
5.000$00

Em Monsanto começou um fim de semana marcado pela história da FIAT.

Autocolantes
100$00

Relógios com o Logotipo do
Clube
6.900$00

Pedidos para a sede do Clube
Apartado 3062
3000 COIMBRA

Destaques:

FIAT 600, 500 e 850 CLUBE DE PORTUGAL
Sede:

Delegação Porto:

Carmen Gouveia

Nuno Lucena

Apartado 3062
3000 COIMBRA
Telf. 233420329

Apartado 4829
4014 PORTO CODEX
Telef. 227121654

Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal

Boné preto com
pala castanha
1.200$00

BOAS FESTAS E UM BOM ANO 2000
Eis-nos chegados ao fim de um ano
de intensa actividade do Clube. Finalmente
viram a Luz do dia o Boletim Informativo e os
cartões de sócio; intensificaram-se as relações com Clubes estrangeiros, particularmente espanhóis; criou-se nova delegação
do Clube (desta vez em Lisboa), etc. No
entanto, o Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal quer dar mais e
melhor aos seus associados, e espera poder continuar a contar
com a colaboração de todos.
Em vésperas de um novo ano, a Direcção deseja a todos
os seus associados e amigos Felizes Festas e um excelente Ano
2000, pleno de felicidades, saúde e boa disposição... Ao volante
dos nossos históricos carrinhos, verdadeiro motor deste Clube.

Piccolini...

Boutique
do Clube

Piccolini...
Joaquim José Vicente
Rua J.A.Morão, 18 6º Dto
6000 CASTELO BRANCO
Telf. 962688825 * 272344358
Email: jjvicente@mail.telepac.pt

Automobilia em Aveiro
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No tempo em que os carros falavam
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Pouco passava das
11 horas do dia 2 de Outubro e
já começavam a chegar de todo
o país dezenas de carros de
diversos modelos da fábrica de
Turim. A Fiat Auto Portuguesa,
apostava nos clássicos da marca, para comemorar cem anos
de grande sucesso, delegando
no sócio do nosso Clube, Carlos
Lima Grilo a organização do I
Encontro Nacional de Automóveis Antigos e Clássicos Fiat.
Para este primeiro
encontro, foram convidados
todos os clubes ligados à marca
e coleccionadores particulares
tendo o nosso clube, participado com o maior número de carros. Nem todos os clubes aceitaram participar, mas os modelos presentes constituíram um
leque representativo da evolução da marca. O mais antigo foi
um 501 Sport de 1920, dos
anos trinta chegaram dois Balillas, os 500 estavam quase

todos representados com
dois 500c vários nuova e até
uma Giardinieri, quanto a
600, havia de tudo e de quase todos os anos, descapotáveis, Multiplas e muito mais.
Também os 850 estavam
bem representados, nas mais
diversas variantes, desde
vários Spider Bertone até ao
mais tradicional 850 Special.
Dentro dos desportivos tiveram especial destaque os
124 Sport Spider, não retirando o brilho ao 1100/103 TV
Allemano nem ao Dino 2400.
De marcas associadas estiveram modelos Neckar, Giannini, Styer Puch e Siata. A lista
dos modelos participantes
não se esgotou aqui, ficando
por referir muitos modelos
que também ajudaram no
brilho alcançado por esta iniciativa. Foi de facto um fim de
semana inesquecível, não
apenas pelo programa mas

também pela organização.
A noite de sábado
teve especial brilho, quando
após um maravilhoso jantar
servido no pavilhão do Futuro,
no parque das Nações, todos
os participantes assistiram à
apresentação de novos modelos Fiat, vendo imagens dos
seus próprios carros durante
a tarde desse mesmo dia.
O encontro terminou
Domingo, depois de um almoço servido junto ao Tejo, para
onde todos os carros participantes se deslocaram a
rodar, atravessando a bonita
cidade de Lisboa num maravilhoso dia de sol.
Luís Cabral Ferreira,
director das Relações Exteriores da Fiat brindou no final à
marca italiana e aos participantes, oferecendo a cada
um, uma serigrafia alusiva ao
centenário e uma placa do
encontro.
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MUSEU AUTOMÓVEL DO CARAMULO RECEBEU 2ª IBÉRICA

TOPOLINO 500 (1936 – 1948)
Potência: 8cv
Velocidade máxima: 85 Km/h
Consumo médio: 6 litros/100 Km
Carga útil: 2 pessoas + 50 Kg de carga

Em 1936 nasce o automóvel mais pequeno do mundo fabricado em
série: o 500 com apenas 569 c.c. de cilindrada. Imediatamente será baptizado
pelo público com o nome de “topolino”, designação dada em Itália ao Rato
Mikey, popular ratinho de Wat Disney.
Com este “500”, que se vendia a menos de dez mil liras, a Fiat começava a produção de utilitários que levaria à difusão do automóvel junto de classes sociais menos favorecidas. As linhas do 500 inspiram-se no estilo do 1500
que havia nascido no ano anterior. Depois de serem fabricados mais de
46.000 é modificada a suspensão traseira, que se produzirá até 1948, ano em
que nasce a versão B com um motor mais potente e válvulas à cabeça.
De 1936 a 1948 foram fabricados mais de 122.000 “500”.

VII AUTOMOBILIA - FEIRA DE TROCAS E VENDAS DO C.A.A.A.
vender, e tínhamos uma Feira”. Em 1998,
animados pelo número crescente de visitantes, a Feira de Trocas e Vendas, assim
era denominada, passou a ter carácter
semestral, começando a haver o cuidado
de obter elementos das bancas presentes
que de forma aleatória promoviam exclusivamente a venda e troca de peças, automóveis e motos. Em 1999 foi o ano de
viragem. Rebatizada de Automobilia, com
calendário fixo, espaços ordenados, cartazes publicitários, e com participações de
inúmeras vertentes de colecionismo, (o
último evento já com mais de 60 exposito-

Com vinte e dois
carros inscritos à partida e
apesar da chuva torrencial,
foram vários os sócios que
acorreram ao Caramulo com
inscrição de última hora. Terá
sido por alguma paixão
secreta que os seiscentos
têm com a chuva? Ou será
que Museu do Automóvel é
irresistível a ponto de mesmo
no último momento fazer sair
de casa tantos amigos que
apareceram sem se fazerem
anunciar?
Não sabemos,
mas a nossa inclinação vai
para a segunda hipótese. Na
verdade a visita ao Museu
constituiu o ponto alto desta
Concentração Ibérica que
começou no sábado dia 23
de Outubro e terminou no dia
seguinte sob o signo da chuva. Pelas 11 horas estavam
a chegar ao Quality Hotel
Caramulo, vários piccolini
vindos de lugares tão diferentes com Vigo, Porto, Figueira
da Foz, Coimbra, Albergaria a
Velha, Viseu e Castelo Bran-

VII Automobilia levou apaixonados de todo o país à bonita cidade de Aveiro

O Clube Aveirense de Automóveis Antigos, levou a efeito no Parque de Feiras e
Exposições de Aveiro, uma das suas realizações mais emblemáticas: a VII Automobilia Feira de Trocas e Vendas. Esta é já uma
das mais grandiosas iniciativas do C.A.A.A.,
que permite reunir no espaço de uma feira, aficionados de Motos e Automóveis
Clássicos, assim como de miniaturas e
brinquedos de colecção, de livros temáticos, de utensílios de e de todo o tipi de
bricolages, com especial incidência no
material mecânico e acessórios, permitindo encontrar “aquela peça” para cuidar e
embelezar nas máquinas com vista aos
próximos passeios em perspectiva. Com
várias vertentes de coleccionismo, este
evento desde cedo passou as fronteiras do
Clube Aveirense, vindo a evoluir e sendo já
considerado o maior a nível Nacional. A
primeira Feira de Trocas e Vendas, iniciouse em 1994, reunindo cerca de 6 bancas

de vendas, na sua maioria dos próprios
sócios do Clube. De cariz meramente
amador e reservado, as Feiras seguintes
foram-se sucedendo ano após ano, sem
calendário fixo, e quase num processo
Peças e acessórios à mão de semear...

De tudo um pouco, ali à nossa espera.

de autogestão. Segundo Luís Cardote da
Direcção do Clube Aveirense “Marcavase o dia, passava-se palavra aos sócios,
convidava-se um amigo, avisava-se um
outro que até tinha qualquer coisa para

res), transformou-se no expoente máximo
do C.A.A.A., constituindo um caso sério de
sucesso. É ainda Luís Cardote que nos
afirmou: “ O enorme êxito que constituiram estas duas últimas edições, permitem-nos encarar de forma sustentada,
uma cada vez maior internacionalização
do certame, não só com a já habitual presença de bancas nacionais e algumas
estrangeiras, mas também pelo número
de Visitantes que para além de se deslocarem de Norte a Sul do País já começamos a ser visitados de além fronteiras. A
aposta está ganha”.

Um colorido diferente.

co. Quanto aos modelos participantes, foram vários Fiat
600D e 600E, alguns 500,
três 850 e um Giannini
590GTs. Seguiu-se um desfile pela Vila do Caramulo que
terminou no restaurante
Varanda da Serra, onde já
abrigados da chuva e bem
instalados, todos saborearam um excelente almoço
demonstrativo da boa cozinha regional daquela zona.
No final do almoço, foi a vez
de um curioso passeio, que

A chuva não afastou portugueses e espanhóis da visita à vila do Caramulo

deu para apreciar a beleza rara
da região do Caramulo com
árvores centenárias numa paisagem de montanha e beleza
rara.
O ponto alto da concentração, chegou pelas 18
horas quando se iniciou a visita
ao mais emblemático Museu de
automóveis do nosso país. Este
Museu, aberto desde 1953, por
Abel de Lacerda que num raro
exemplo de mecenato congregou a participação dos principais coleccionadores de Arte e
artistas plásticos de Portugal.
Mais tarde João de Lacerda,
junta sessenta automóveis de
colecção, fazendo assim nascer
o primeiro Museu Automóvel de
Portugal. Foi assim que João de
Lacerda em memória de seu
irmão, continuou uma obra
invulgar que a todos que a visitam enche de satisfação. Muito
poderíamos dizer das obras de
arte expostas, desde tapeçarias
a quadros de Vieira da Silva,
Grão Vasco, Picasso, Dali, entre
muitos outros. Todo o Museu
foi por nós apreciado, contudo
a nossa maior atenção foi para
os carros expostos. E que carros...Se os flashes gastassem a
pintura dos modelos expostos,
estariam certamente com a
chapa à vista. Foram mirados e
remirados até ao último pormenor. Cada um regressou por
momentos à sua infância, ao
dar de caras com o “tal carro”
que adorava no tempo dos
calções e pensava já não haver
nenhum exemplar tão brilhante
e bem conservado. É na verdade um verdadeiro encanto este

Museu. Não é demais referir o
gosto colocado por este médico do Caramulo, que com grande atenção e sabedoria de
mestre, mantém em estado
impecável verdadeiras preciosidades do património cultural
do nosso país. João de Lacerda, Grande Senhor do Caramulo, merece de todos nós que
tanto gostamos de carros antigos, respeito e admiração.
Muito foi o que vimos, mas
muito foi o que ficou por ver.
Uma segunda visita a este
Museu, é uma proposta que
queremos deixar desde já.
De todos os modelos
expostos, alguns merecem um
destaque especial, uns pela
sua raridade, outros pelos
seus primeiros proprietários e
outros ainda por serem aquele
carro com que sonhamos toda
a nossa vida. As marcas representadas são muitas, desde o
desportivo Ferrari ao ilustríssimo Rolls-Royce, mas a Bugatti

tem lugar de excepção com
uma sala inteira dedicada.
Carros cheios de história
como é o caso do carro do Dr.
Salazar, a muitos outros
como o Rolls-Royce da Presidência da República. Por
tudo isto o Caramulo ficou no
mapa de todos os participantes na concentração.
À noite foi servido o
jantar que teve animação
especial, com música ao vivo,
sendo no final distribuídas
placas e trofeus aos melhores carros. O melhor 600 foi
para Nuno Lucena, o melhor
500, atribuído a José Ferreira
Pinto pelo conjunto de vários
500 de que é proprietário, o
melhor 850, foi para Jorge

Palavras para quê...

Carvalho. Todos este carros
vieram do Porto, cidade com
os melhores carros presentes. O carro mais antigo foi o
600D de 1963 de Joaquim
José Vicente.
Domingo para não
variar acordou com chuva, e
com chuva se voltou ao
Museu do Automóvel, desta
vez para uma foto de família.
Depois seguiu-se o almoço de
encerramento e as despedidas dos amigos. Para o ano
há mais...

Frente ao Museu do Automóvel alguns dos carros participantes na Ibérica
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I ENCONTRO DE LEON – MOTORES TRASEIROS AO PODER
A Cidade de Leon esteve em festa
nos passados dias 19 e 20 de Junho de
1999. E não foi caso para menos. Integrado nas festas da Cidade, a 1ª Concentração Internacional organizada pelo
Clube Amigos SEAT 850 Berlina foi um
sucesso. Com uma programação irrepreensível, há que destacar o esforço
em criar um convívio estreito entre
todos, garantindo sem dúvida a vontade
de participar em futuras iniciativas. De
Portugal, esteve presente em representação do nosso Clube o sócio Jorge Carvalho e sua Esposa com o FIAT 850 SN63-33 de 1967, exemplar que chamou a
atenção de grande parte dos presentes.
Destaca-se aqui a participação de Manolo Alvarez e sua família do Clube SEAT
600 de Vigo que fez a viagem em con-

junto com o representante de Portugal,
tornando o percurso bem mais agradável. Aliás o Manolo mostrou toda a sua
irreverência durante o Encontro, utilizando uma buzina de ar comprimido para
anunciar a passagem da caravana (até
os animais se assustavam e por pouco
não fez tombar uma vaca que calmamente passeava pela berma da estrada). É
um autentico especialista. Para recordar
fica a viagem por Vigo, Orense, Sanabria,
Serra da Cabreira e em Leon as visitas às
grutas de Valporquero, Vegacervera, o
magnífico jantar típico em antigas caves
subterrâneas adaptadas para restaurante e o passeio pela Cidade. De destacar
também a presença de várias motos Harley Davidson as quais participavam na
mesma altura num encontro da marca e

que de alguma forma, vieram dar mais colorido (e fazer mais barulho) ao evento. Finalmente lamenta-se a ausência do amigo Óscar da
organização por questões de saúde. Parabéns
ao Clube Amigos SEAT 850 Berlina. Para o ano
que vem “volveremos”

SEISCENTOMANIA VOLTA A ATACAR EM VIGO
Nos passados dias 1 e 2 de Maio de
1999, decorreu naquela cidade, a 2ª
concentração Internacional SEAT / FIAT
600, organizada pala Associação Cultural Clube SEAT 600 de Vigo. Chegados
de vários pontos de Espanha e Portugal,
as gloriosas máquinas voltaram a percorrer as ruas da cidade enchendo-as
de animação e cor. A representação do
nosso Clube não foi tão numerosa como
no ano passado mas nem por isso o
entusiasmo foi menor. O programa do
encontro incluiu visitas à ilha de Toralla,

Parque da Guia, Baiona Real Cidade
Monumental, gincana no Parque Municipal .de Samil e um óptimo jantar de hon-

ra com baile e a tradicional queimada. Graças à perícia da nossa Alice Pratas o Fiat
600, 500 & 850 Clube de Portugal conquistou o 1º Prémio Feminino na gincana provando assim que, não é só no Hóquei em
patins que Portugal dá cartas contra nuestros Hermanos. A organização mais uma vez
esteve excelente e aproveito para endereçar
ao Clube SEAT 600 de Vigo, o sincero agradecimento pela forma carinhosa com que
recebeu a nossa representação, prometendo desde já que, para o próximo ano voltaremos.

PORTUGUESES VOLTARAM A TORDESILHAS
ção histórica, almoço
em Matapozuelos e
passeio pela bela Cidade de Tordesilhas. O
nosso Clube esteve
novamente representado, desta vez pelo
sócio Jorge Carvalho e
Esposa que até lá levaram o 600D MS-51-15
de 1972. Saída do
Porto ao fim da tarde
do dia 2, pernoita no
Alto
do
Marão
(Pousada de S. GonçaA praça Maior de Tordesilhas é pequena para tantos 600’s
lo) e chegada a Tordesilhas no dia 3 com pasNão. Não se trata da rectificação do tra- sagem por Mirandela, Macedo de Cavatado mas sim algo bem mais importante. leiros, Miranda do Douro, primeiro posto
Falo do 3º encontro SEAT 600 realizado da Galp em Espanha para abastecimenpela Associação Cultural “La Senda” to (de gasolina com chumbo) e Zamora.
Amigos del 600 da Cidade de Tordesi- O regresso agora por Bragança decorlhas, nos passados dias 4 e 5 de Setem- reu também sem problemas, apesar de
bro de 1999. Do programa, constou visi- alguns aguaceiros na zona de Murça. A
ta à Vila de Simancas onde se encontra organização do encontro esteve ao nível
um importante arquivo de documenta- das realizações anteriores, embora

tenha ficado no ar a ideia de que para a
Direcção daquele Clube, ter uma manifestação de caracter internacional não será uma
questão de grande importância. Em todo o
caso aqui ficam os agradecimentos pela
atenção dispensada.

PEÇAS FIAT
Tem havido alguma dificuldade em conseguir encontrar algumas peças para os nossos carros, nomeadamente frisos, tampões,
borrachas entre outros. Contudo essa dificuldade é de alguma forma superada, pela
existência de uma firma que está a importar
práticamente todas as peças para os nossos
carros. O nosso clube estabeleceu com este
fornecedor um acordo de descontos aos
sócios, pelo que poderão contactar directamente a firma que enviará inclusivamente
catálogo e preçário de peças. De salientar
que dispõem de peças para todos os nossos
modelos. Aqui fica o contacto: Alberto Rocha
Pereira – Largo da Feira, 32 Telf. 255
783146 – 4580 PAREDES.
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“... and I think to myself:
What a Wonderful World !”
António José Oliveira Antunes
Aprecio a amizade. A verdadeira, a sincera, a desinteressada.
E foi um amigo que me introduziu neste fascinante mundo
dos clássicos, eu diria, no
maravilhoso e fascinante mundo dos “piccolini” da Fiat. Carro, obviamente, já existe. Já
existia mesmo antes de eu
mesmo existir. Onde está, neste momento, mete dó. Olha-se
para ele, ao canto de uma garagem e sente-se o seu “olhar”
triste. É preciso insuflar-lhe vida. Numa cumplicidade já existente, numa forma de
comunicar especial, digo-lhe: “Tem calma, companheiro. É para teu bem”. E antecipo, ansioso, a imagem de um dia de verão em que, de tecto aberto e cabelos ao
vento os meus filhos, alegres e felizes, acenam a quem passa, orgulhosos do
“seiscentos” que os mais idosos olharão com saudade. Participar, a convite de um
amigo, numa concentração da Fiat foi para mim uma descoberta: não pelo evento
ou pelas grandes realizações, mas sim pela presença viva dos automóveis, verdadeiras relíquias, testemunhas de um tempo ido. Aconteceu no Centenário. A amizade permitiu que eu conduzisse, enquanto o “seiscentos transformavel” aguarda a
sua ressurreição, um “piccolo” “seiscentos” azul bebé, prazer que ainda recordo
com nostalgia. Depois desse evento mais dois se seguiram: Caramulo à chuva e
Bussaco com ares de S. Martinho. Ambos reforçaram em mim alguns sentimentos,
que não resisto a partilhar. Antes de mais: a amizade. E a que senti foi exactamente
a que aprecio. Depois, a beleza dos automóveis, a pureza das suas linhas, a simplicidade da técnica, o prazer da condução - todas as palavras serão poucas para as
definir. Por fim, marcou-me imenso o ritmo da vida no mundo dos clássicos: estamos noutra dimensão - vemos os carros dos nossos dias passar por nós a toda a
velocidade e apercebemo-nos do stress em que vivemos, da correria do dia-a-dia.
Fazer uma viagem hoje é alucinante. Outrora era uma odisseia, os imprevistos eram
muitos: hoje já nem furos nos pneus temos; dantes ter um furo numa viagem era
normal, como normal era alguém parar para nos ajudar - muitas amizades se
faziam, hoje fazemos as amizades no Clube. Espero fazer brevemente a primeira
viagem no meu “seiscentos”, assim como espero participar nas várias concentrações que estão para vir. O “seiscentos transformavel” está a ficar um "brinquinho" será um companheiro de fim de semana (senão mesmo da semana...). E será concerteza o mais bonito de qualquer concentração vindoura: ou não será, para cada
um de nós, o nosso “seiscentos” o mais bonito de todos?...

JORNAL “CLÁSSICOS” ELOGIA PICCOLINI
No Jornal “Clássicos”, de Outubro de 1999 é feita uma agradável referência ao
boletim do nosso clube. Esperamos que o “Piccolini” contribua de alguma forma
para unir os sócios em torno dos eventos que o clube vai realizando. Esperamos
também, que todos colaborem, enviando notícias de acontecimentos em que participem com os pequenos Fiat’s. É normal os nossos sócios participarem com o seu
“600” em acontecimentos locais. Apelamos para que nos façam chegar essa informação, serão certamente noticiadas no nosso boletim, tornando assim mais abrangente todo o tipo de acontecimentos ligados aos nossos carros. Esta referência feita pelo “Clássicos” que chegou a elogiar a “excelente qualidade gráfica e dos textos” foi recebida por nós com grande satisfação. Piccolini agradece, desejando ao
Jornal Clássicos, que continue a desfrutar do melhor sucesso junto dos seus leitores, muitos dos quais, sócios do nosso clube, certos de que, também este prestigiado jornal, irá continuar a noticiar a vida do nosso clube.

Editorial
Joaquim José Vicente
Aproxima-se o ano 2000; o nosso clube
comemorou seis anos e a Fiat um século.
Talvez, nada mais fosse necessário, para
termos bons motivos de orgulho. Contudo
se aliarmos a todos estes factos, outros
demonstrativos da grande actividade do
nosso clube, podemos concluir que se trata
de um clube com pernas para andar e a
marcar desde já um lugar na história do
associativismo automóvel em Portugal. Na
verdade, este ano, ultrapassamos a centena e meia de sócios, continuámos a prestar
todos os esclarecimentos solicitados pelos
nossos sócios, bem como ajudar no restauro de automóveis que, com imensa alegria
já vimos integrados nos nossos eventos.
Por falar em eventos, tivemos um ano
recheado de acontecimentos, que todos, os
que neles participaram, guardam certamente boa memória. Foram diversas concentrações regionais, participações em
eventos organizados por outros clubes,
como é o caso da já célebre Concentração
de Vigo. Aconteceu a 1ª Luso-Espanhola de
Castelo Branco. No Centenário da Fiat, tivemos o privilégio de participar como Clube
com maior número de inscrições e assistir
ao espectáculo incrível de todos aqueles
Fiat’s de todos os modelos e de todas as
épocas. Todos os que nele participaram,
fizeram-no com a consciência de estar a
fazer História”. Não é todos os dias que se
comemora um centenário. A Ibérica do
Caramulo trouxe a confirmação da nossa
grande vontade de crescer, de sermos mais
e fazer-mos melhor. O nosso boletim é disso também um fiel testemunho. Estas páginas estarão sempre abertas a todos os
sócios, onde todos podem e devem colaborar. Por tudo isto, este é um ano de mudança. Daqui para a frente, nada será como
dantes. Deixámos de ser um pequeno grupo de amigos e passámos a ser um Clube.
Isto implica mudanças. O Clube precisa de
se organizar, de forma a continuar a crescer contornando as inevitáveis crises do
próprio crescimento. Não somos profissionais, apenas apaixonados por estas coisas,
mas isso não retira a responsabilidade e a
obrigação de, em cada pequena coisa que
fazemos, seja no sentido de tornar o clube
ainda melhor.
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ENCONTRO REGIONAL COM SABOR IBÉRICO
Foi no passado dia 5 de
Dezembro, sob um magnífico
sol de Outono, que se realizou
o 2º Encontro Regional da
Zona Norte desta feita subordinada ao tema, “Vamos comer
papas a Vila Verde”.

O Museu dos Biscainhos com a nobre
família Fiat

Com partida do Porto, a
caravana Fiat composta por
seis 600 e dois 850, rumou à
cidade de Braga para aí se juntar a mais onze automóveis
provenientes de diversos locais
alguns deles bem distantes
como Vigo, Leon e imaginem,
Málaga.
O dia começou com uma
interessante visita guiada ao
museu dos Biscainhos instalado num belo solar estilo barroco construído no Século XVI.
Este museu, recria o
modo de vida das famílias
nobres durante os séculos
seguintes à expansão marítima
de Portugal e possui um valioso espólio de mobiliário e porcelana dessa época. Para finalizar a visita, um pequeno passeio pelos magníficos jardins
do imóvel e admirar as centenárias Japoneiras.

tamente terão dado por bem
empregue os mais de dois mil
quilómetros que percorreram
para as saborear.
Para terminar o dia uma
visita à Expo Motor, certame
vocacionado para o comércio
automóvel, mas também com
uma forte componente lúdica,
destacando-se a mostra de
clássicos, veículos de competição e miniaturas.
De regresso a casa fica a
satisfação de um dia bem passado e um momento de reflexão. A participação dos nossos
amigos da vizinha Espanha
demonstra a importância da
divulgação das actividades do
Clube do qual o “Picollini” é
embaixador.
Avizinha-se um futuro
risonho para o nosso Clube. O
aumento significativo dos eventos, contacto com outros Clubes

Chegou a hora de provar as famosas
papas de sarrabulho.

e Associações e boa organização interna, deram nome e
prestígio ao nosso grupo, sendo hoje uma referência no
panorama automóvel Nacional.
Para terminar, agradecimentos a Manuel Alvarez e sua
família (Clube de Vigo), Óscar e
Cristina (Clube de Leon),
Ramon Martinez e Esposa
(Clube de Málaga) pela participação e finalmente ao Dr.Nuno
Carvalho do Clube de Automóveis Antigos de Famalicão, pelo
apoio dado.

ENCONTRO NO LUSO E BUÇACO

De regresso ás máquinas, a caravana retomou viagem pela estrada que liga Braga a Ponte de Lima em direcção a Vila Verde, localidade
situada a cerca de 12 quilómetros.
Chegados ao Restaurante
Martins, teve lugar o almoço
composto pelas saborosas
Papas de Sarrabulho e onde o
simpático casal Martinez, cer-

DESCONTOS AOS SÓCIOS
Para além da ASCARI, Lda.,
livraria especializada em
automóveis e motos,
sediada no Porto (Centro
Comercial das Antas, Rua
Prof. Bento de Jesus
Caraça, 93, Loja 52, 4200
PORTO), ter o ano passado
facultado aos sócios do
Clube um descontode 5%
na aquisição de livros,
também a QUITÉCNICA,
firma ligada ao ramo das
miniaturas há 28 anos,
oferece desde o passado
mês de Novembro,
desconto de 10% na
compra de qualquer
miniatura Fiat, bastando a
apresentação do cartão de
sócio. Esta casa está
estabelecida em Lisboa, na
Rua Pedro Ivo, Nº 11– C
SEGUROS E QUOTAS

Alinhados os “600” frente ao Hotel Palácio do Buçaco.

A tradicional cavaqueira junto dos carros.

A revista
espanhola Motor
Clássico do
passado mês de
Março dedicou a
primeira página
ao Seat 600.
Como leitores assíduos
desta publicação, temos
encontrado vários artigos
de interesse em relação aos
nossos pequenos carros,
pena é que chegue tão
atrasada ao nosso país.

No passado dis 14 de
Novembro teve lugar mais um
Encontro Regional da Zona
Centro, sendo desta vez escolhida a região da Bairrada
(Luso e Buçaco).
A concentração fez-se a partir das 11 horas e 30 minutos,
junto ao Palace Hotel do Buçaco, onde se tiraram algumas
fotografias “da praxe”. Depois
de uma breve visita ao sumptuoso Palace Hotel, jardins e
parte do antigo convento
medieval, sobre o qual se
construiu o Palácio, desceu-se
até ao Luso, onde decorreu um
saboroso almoço, com o tradi-

cional leitão à Bairrada.
Findo o almoço, de alegre
confraternização entre sócios
oriundos das zonas de Viseu,
Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Figueira da Foz, deu-se
um pequeno passeio pelo
Luso, com paragem na nascente das famosas águas locais,
após o que se regressou ao
Buçaco para admirar o Monumento à Guerra Peninsular de
1810, as famosas portas do
Biçaco e a conhecida Cruz Alta.
O encontro encerrou pelas
17 horas e 30 minutos, com a
visita guiada ao Museu Militar
do Buçaco.

Pede-se a todos os
associados que ainda não
regularizaram as suas
quotas do ano em curso e/
ou o seguro automóvel
(para quem tenha
efectuado esse contrato
com a Companhia de
Seguros) o favor de o
fazerem até ao próximo dia
31 de Janeiro.
CARTÃO DE SÓCIO
Fora já totalmente
distribuídos os cartões de
associado a todos aqueles
que nos enviaram foto.
Solicitamos aos sócios que
ainda não enviaram as
duas fotos (ou uma foto e
fotocópia) que o façam para
a sede do Clube, de modo a
se proceder à emissão do
cartão e poderem, assim,
usufruir dos benefícios que
têm sido facultados aos
outros associados.
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NO TEMPO EM QUE OS CARROS FALAVAM...
João Paulo Cardoso
Olá! Eu sou o GDGD-6868-66,
66 da muito conceituada família FIAT.
FIAT Pertenço ao ramo
500,
500 que todos tão bem conhecem.
Nasci em 1957, com 2 cilindros e 478
cm³ de cilindrada. Pertenci a vários donos,
que não recordo talvez porque não me
deram a atenção que o meu actual dono
me tem dado.
Vou, pois, só contar-vos a minha vida
desde Outubro de 1980 quando o meu
Dono (sim, este merece letra maiúscula)
me comprou por 50 contos e com 30.000
Km (?). Eu era o seu primeiro 2º carro.
Tinha que o levar diariamente para o
emprego e pelo caminho deixar os miúdos no Jardim Escola. Tudo bem! Era sempre a descer!. Mas, ao fim da manhã,
tinha que o levar a casa para almoçar.
Agora, como imaginam, era a subir e pior
ainda, o meu Dono dava sempre boleia a
um amigo! Ele era magrinho, é certo, mas
mesmo assim era complicado! Se não fosse uma pessoa compreensiva e não saísse e voltasse a entrar em andamento,
quando o semáforo dos Combatentes
estava vermelho, como é que iria arrancar? É que o meu Dono é um bocadinho
pesado...
Nestes tempos preguei-lhe algumas partiditas. Eu tinha um semi-eixo um bocadinho doente e, de vez em quando resolvia
livrar-me dele! O meu Dono, sempre muito
compreensivo, lá o apanhava, metia-o no
banco de trás e chamava o 115 do A.C.P.
para me levar para a Clínica. Sempre tive
uma assistência de 1ª classe. O meu
médico, de nome Alípio, tem tido uma
paciência comigo, ao longo destes anos insuperável. Ainda agora, vos estou a
escrever de lá, onde tenho estado a
repousar à espera de um órgão que há-de
vir de Itália. Por isso não tenho aparecido
nos últimos encontros.
Mas voltemos ao meu Dono e ao
meu semi-eixo. Apesar da compreensão
que sempre me demonstrou, houve um
dia em que ficou um bocadinho aborrecido comigo quando eu larguei o meu semieixo ao cimo da Rua Lourenço Almeida
Azevedo e o teve que ir apanhar à Praça
da República!
Felizmente não era hora de ponta! Ainda não falei da minha Dona, que
sempre me achou “giríssimo”, mas nunca
confiou em mim. Imaginem que na 1ª vez
que o meu Dono resolveu inscrever-me
num Rallye de Automóveis Antigos, em
1992, ela foi sempre atrás de mim, no
carro dela, à espera que eu avariasse.
Vejam lá! Mas não avariei e até tive direito
a uma fotografia na revista Auto Clássicos!
A partir de então a minha Dona começou
a confiar em mim (aparentemente, pelo
menos…). Fiz os Rallyes Beira Serra de

1993 e 1994. Em 1993 ainda subi para o
115, mas para não decepcionar os meus
Donos, com um aramezito, lá cheguei ao fim
e fiquei em 2º da Geral e 1º da Classe e
novamente tive direito a uma fotografia na
Auto Clássicos! Mas, olhem que havia muitos carros! Não foi fácil! Em 1994 fiquei em
3º lugar e tive o prémio do melhor sócio.
Foram uns tempos bons, mas difíceis. O
meu Dono até me punha a fazer piões com
esta idade! Mas eu até gostava!
Não participei todos os anos porque às
vezes o Rallye calhava numa época de estadia na Clínica do Sr Alípio, onde o meu Dono
me leva periodicamente para um check-up
e, onde geralmente tenho de permanecer
por uns tempos. A minha saúde é uma preocupação permanente para ele, enquanto
que a minha Dona só se preocupa com a
minha estética- “Precisa de pintura! Precisa
de borrachas!“ Enfim... mulheres!
Participei também nos Rallyes Beira Serra
de 1997 e 1999. No primeiro fiquei muito
mal classificado, não por minha culpa, mas
do meu Dono que não sabia fazer provas de
regularidade. Este ano já consegui um brilhante 2º lugar. Ele já aprendeu (ou foi por
acaso...?)
No Rallye Fim de Ano de 1992
também fiquei em 1º da classe!
Estive também presente na Exposição de Automóveis Antigos das Festas da
Cidade e, sempre que a saúde me permite,
tenho ido aos Encontros de Família. Até já
fui e vim a Lisboa! Até já andei na autoestrada! Só não percebi porque me apitavam e diziam adeus! Até um Porsche...! Invejas... Bom, já me alonguei demasiado. Até à

O meu Dono é muito vaidoso comigo...
Mas eu, também gosto muito dele.

Ora vejam isto...
Para o que, ainda estarei guardado?

Apeteceu-me descansar um pouco.
Lá dentro estão os “velhotes”.

I ENCONTRO REGIONAL DO NORTE
No passado dia 1 de Agosto realizou-se o I
Encontro Regional da Zona Norte—Visita ao
Museu Regional do Automóvel Antigo de
Fafe. Percorrendo a Estrada Nacional, o
desfile contava com o impecável 850
normal de Jorge Carvalho, três 600D e dois
raros Jagst 770, sendo um deles aberto.
Chegamos a Fafe já com o apetite aberto
para saborear a típica e famosa vitela
assada no restaurante “ O Zé da menina”.
Ainda neste local, encontrámo-nos com o Sr.
Armindo Fernandes, presidente da Empresa
Municipal de Turismo de Fafe, que teve a
gentileza de nos conduzir ao Museu
Regional do Automóvel Antigo. Neste Museu
criado pelo C.P.A.A .podemos contemplar
valiosos modelos, três deles propriedade do
C.P.A.A ., sendo um deles um FIAT 600D de
1968. Após esta visita, fomos conduzidos
pelo Sr. Armindo Fernandes por um percurso
pedestre, onde podemos conhecer alguns
exemplares da arquitectura trazida pelos

emigrantes do Brasil no princípio deste
século, e onde tomamos igualmente
contacto com outros edifícios históricos daquela cidade, como o CineTeatro que lamentavelmente ainda
aguarda restauro. Depois deste itenerário pedestre, a caravana rumou
alguns quilómetros até à albufeira,
onde uma nova praia fluvial convida a
bons momentos de lazer e convívio.
Como a hora já estava adiantada, tivemos que nos fazer à estrada, mas não
sem antes deixar a promessa da organizarmos nos próximos anos um
Encontro Nacional em Fafe. Devemos
desde já deixar o aviso para quem não
conhece, que esta região vale bem a
pena conhecer, pelo que devem estar
presentes nesse futuro evento.

