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NOVA DIRECÇÃO E “O MELHOR CARRO DO ANO”

Piccolini...

(continuação da página 3)
Várias são as alterações
que a nova equipa vai implementar.
Vão deixar de existir em cada passeio
ou concentração a atribuição de troféus aos “melhores” carros. Na verdade foi considerado que todos quanto participam são “os melhores”, pelo
que passará a ser atribuído de igual
forma uma medalha alusiva ao
encontro e um certificado de participação.

FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL
ORGANOGRAMA DA DIRECÇÃO 2000-2002

Destaques:

Piccolini

TROFÉU “O CARRO DO ANO”

1º Vogal
Jorge Carvalho
Responsável pela organização de todos os núcleos do Clube
e dinamizar a criação de novos núcleos.
Responsável pelas relações com todos os clubes congéneres
estrangeiros.
Co-responsável com o tesoureiro pela organização de eventos
promovidos pelos núcleos do Clube

Também na Assembleia
Geral foram aprovadas as moções
que propunham o criador dos nossos
modelos, Dante Giacosa e a Fiat Auto
Portuguesa como sócios honorários
do nosso Clube.

Coordenação Património do Clube

Coordenação dos trabalhos da
Direcção.
Representação do Clube e porta
voz junto entidades externas.
Gestão ficheiros sócios e viaturas.
Atribuição de cartões de sócios.
Relacionamento com outros
clubes nacionais.

Tesoureiro

Carmen Gouveia

Oliveira Antunes

Presidente

Responsável pela gestão financeira do Clube.
Co-responsável com o Vice-Presidente pela organização de eventos
sempre que estes não sejam organizados por qualquer núcleo do
Clube.
Co-responsável pela organização de eventos organizados pelos
núcleos do Clube.

Vice-Presidente

2º Vogal

DANTE GIACOSA
E FIAT AUTO PORTUGUESA
SÓCIOS HONORÁRIOS

Joaquim José Vicente

José Paulo Pinto

Estão também previstas a
realização de colóquios e conferências sobre os modelos do clube.

Responsável pela imagem e relações externas do Clube.
Coordenador de todas as acções de marketing.
Co-responsável com o Tesoureiro pela organização de eventos
sempre que estes não sejam organizados por qualquer núcleo
do Clube.
Responsável pela área técnica do Clube, superintendendo a
Comissão Técnica.
Responsável pela bibliografia de todos os modelos
representados pelo Clube.
Responsável pelo arquivo técnico do Clube

COLÓQUIOS E CONFERENCIAS

WWW site

Núcleos do Clube:
Porto Castelo Branco Lisboa Figueira da Foz

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
E CONSELHO FISCAL
Não foi apenas a Direcção
do Clube que tomou posse na última
Assembleia Geral, também a Mesa
da Assembleia Geral e o Conselho
Fiscal tiveram novos membros eleitos. O novo Presidente da Assembleia
Geral é o nosso já conhecido sócio
João Paulo Cardoso, sendo os secretários Nuno Lucena e Cláudia Sofia
Costa. Para o Conselho Fiscal, foram
eleitos para Presidente Fernando
Viegas que deixou o cargo de Tesoureiro, para secretário continuou João
Castro Gomes e entrou Aires CorteReal.

Troféu "O Melhor Carro do Ano"
O MELHOR 600 / O MELHOR 500 / O MELHOR 850

Comissão para o troféu "O Melhor Carro do Ano:
Todos os elementos da Mesa da Assembleia Geral
Todos os elementos da Direcção do Clube
Todos os elementos do Conselho Fiscal
Todos os elementos da Comissão Técnica
Representantes de três entidades externas convidadas

FIAT 600, 500 e 850 CLUBE DE PORTUGAL
Sede:

Marco de Correio
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Comissão Técnica

Em compensação, irá ser
atribuído anualmente um troféu a ser
entregue com toda a importância que
merece no jantar anual do aniversário do Clube. Serão atribuídos 3 troféus para o melhor 600, o melhor
500 e o melhor 850. Para o efeito irá
ser constituída uma comissão que
reunirá todos os elementos da Mesa
da Assembleia Geral, da Direcção, do
Conselho Fiscal, da Comissão Técnica e ainda três representantes de
entidades externas que serão convidadas para o efeito.

Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal

Número 4 – Maio de 2000

Delegação Porto:

Carmen Gouveia

Jorge Carvalho

Apartado 3062
3000 COIMBRA
Telf. 233 420 329

Apartado 4829
4014 PORTO
Telf. 96 809 94 64

Piccolini...
Joaquim José Vicente
Rua J.A.Morão, 18 6º Dto
6000 CASTELO BRANCO
Telf. 96 69 69 088 * 272 34 43 58
Email: jjvicente@mail.telepac.pt

Sem fronteiras

Pág. 7

Oficina “Picilini”

Pág. 7

Nova Direcção—Organograma

Pág. 8

Agenda
• 28 de Maio - Encontro Regional do
Centro (Penacova e Lorvão)
• 27 e 28 de Maio - Automobilia em
Aveiro - Organizada pelo Clube
Aveirense de Automóveis Antigos
• 17 e 18 de Junho - Participação na
Concentração de Seat 850 de
León.
• 24 25 de Junho - Concentração
Ibérica (Castelo de Vide e Marvão)
• 23 de Julho - Encontro regional do
Norte - Ponte de Lima
• 9 de Setembro - Passeio a Tomar,
organizado em conjunto com o
Núcleo de Amigos de Carros Antigos de Leiria
• 23 de Setembro - Participação na II
Concentração de Automóveis e
Motos Antigos de Vizela
• 1 de Outubro - Participação na
Concentração organizada pelo
Seat 600 de Leganés (Madrid)
• 29 de Outubro - Encontro regional
do Centro (Leiria e Batalha)
• 18 de Novembro - Jantar Aniversário do Clube - Entrega de Troféus
“O melhor 600” “Omelhor 500” e
“O melhor 850”
• 10 de Dezembro - Jornada Gastronómica “Vamos comer Leitão à
Bairrada” (Encontro das Zonas
Norte e Centro) - Mealhada

IBÉRICA 2000
VAI A CASTELO DE VIDE
Este ano e já no próximo mês de Junho o nosso
clube vai realizar a sua quarta
concentração ibérica. Desta
vez foi escolhida a bonita vila
Alentejana, por muitos conhecida como a Sintra do Alentejo.
Castelo de Vide, conquistada aos Mouros em 1148
oferece a quem a visita uma
paisagem deslumbrante que
pode ser observada do seu
castelo, bem preservado e
com arruamentos e habitações dentro das suas muralhas.
É de facto um local
com grandes motivos de interesse que o nosso clube vai
visitar. Apelamos a todos para
que façam a sua inscrição no
boletim que acompanha este
número do Piccolini.
Mui tos pass ei os
estão preparados para os participantes nesta concentração.

Visitas guiadas ao Castelo,
Judiaria e Sinagoga, vão permitir conhecer alguns dos cartazes turísticos desta bonita
vila.
A gastronomia é talvez um dos aspectos mais
interessantes desta visita.
Temos preparado um verdadeiro festival gastronómico.
Mais uma vez chamamos a atenção para a
necessidade de todos colaborarem e enviarem a tempo os
seus boletins de inscrição.
Uma concentração deste tipo,
implica reservas feitas com a
antecedência devida junto de
restaurantes e hotéis, a fim de
podermos proporcionar a
todos um serviço de qualidade
nos melhores locais da região.
Não esqueçam, é já
nos dias 24 e 25 do próximo
mês de Junho e as inscrições
terão de ser recebidas até ao
Vila histórica e monumental

PENACOVA E LORVÃO
JÁ NO PRÓXIMO FIM DE SEMANA
Vai realizar-se já no
próximo fim de semana o
Encontro Regional do Centro
- Penacova e Lorvão.
Apenas a 22 Km de
Coimbra, Penacova oferece
a tranquilidade das suas paisagens.
O local de encontro
será em Coimbra no Parque
da Ecovia pelas 10 horas da
manhã de Domingo ou pelas

11 horas junto à Câmara
Municipal de Penacova.
O almoço será servido no Restaurante Côta na
Azenha do Rio e o preço será
de 2.000$00 por participan-

te, com 50% de desconto
para as crianças com menos
de 12 anos.
Piccolini pede desculpa pelo atraso deste
número, solicitando a todos
os que queiram participar
neste encontro que contactem com urgência com a presidente do nosso clube, pelo
telefone 233 420 329 ou
caso prefiram pelo telemóvel
964 032 216.
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TOPOLINO 500 B
O “500B” que se introduziu em 1948 no Salão de Genebra,
representa a evolução do “Topolino”: idêntico na carroçaria, apresenta-se contudo com um novo motor que desenvolve mais 3CV. Por isso
as prestações também melhoram (95 em vez de 85Km/h). O 500
Giardiniera-Belvedere, que se apresentou no Salão de Turin de 1948,
foi considerado
como um interessante derivado do
“Topolino”, que
chega a ser quase
um quatro lugares
e também um
exemplo de de utilitario misto de pessoas e carga.
No total,
foram fabricados
mais de 21.000
“500B.

CAIXA DE CORREIO

Cartão de sócio
Solicita-se aos sócios que ainda
não têm o seu cartão, o favor de
enviarem duas fotografias (ou uma
e fotocópia) para a sede do Clube,
de modo a lhes ser passado o respectivo cartão.

Seguros
Está a aproximar-se a data de
pagamento dos seguros dos nossos veículos. Solicitamos a todos
os sócios que beneficiam do referido seguro, que procedem à sua
liquidação, em virtude de apenas
serem enviadas as cartas verdes
após o seu pagamento.

Caixa de Correio
Neste número, Piccolini inicia uma
nova forma de diálogo com os seus
leitores. Ficamos a aguardar que
nos enviem todas as questões que
queiram ver respondidas. As respostas serão publicadas nesta
mesma página e poderão ser apreciadas por rodos.

Compra/Venda/Troca

Carmen Gouveia
Com este número do Piccolini, iniciamos uma nova secção, destinada a responder a dúvidas ou questões colocadas
pelos nossos associados e cuja resposta
pode ser útil a todos.
Perguntam-nos dois associados
(do Porto e de Lisboa) se a seguradora com
a qual o Clube tem protocolo para o seguro
especial de que beneficiam os sócios possibilita qualquer outro seguro, também de
valor reduzido, para veículos de colecção
não condicentes com os modelos inseridos
no Clube, mas igualmente da propriedade
dos associados.
Com efeito, o nosso Clube efectuou um protocolo com uma seguradora no
sentido de os nossos sócios—
sócios—para além de
beneficiarem de um seguro para Fiat’s 600,

PLACARD

500, 850 e 126 e modelos afins
(Neckar, NSU, Seat, etc.) ao preço total
de 5.612$00 (com assistência em viagem), podem na mesma seguradora,
usufruir de um seguro para outros
automóveis de colecção, desta feita a
um prémio anual de cerca de 12.000
$00. Bastará comprovar a condição de
sócio do nosso clube (através do cartão
de sócio ou com declaração passada
por qualquer membro da direcção ) e
ter um Fiat 600, 500, 850 ou 126 já
seguro na mesma Companhia.
Deste modo, saem beneficiados muitos dos nossos sócios que,
para além dos “piccolini” da Fiat têm
também outro tipo de automóvel clássico.

Vende-se
FIAT 600 de 1971
Reparado, verde escuro, mais lote
de peças
Pedro Dourado
219221357 * 966635256

Vende-se
4 Fiat 600
3 reparaveis e um p/peças
250c
Pedro Dourado
219221357 * 966635256

Vende-se
FIAT 500
500 Giardiniera
Outros 500 desmontados
Francisco Tojal
219292853

Vende-se
Fiat 126
1973
Carlos Correia
Covilhã
917930001

Também neste número iniciamos a
publicação de pequenos anúncios
de compra, venda ou troca de tudo
o que se relaciona com os nossos
carros. Para isso, basta que nos
façam chegar as Vossas mensagens.

Números de Sócios
O nosso Clube nunca actualizou a
numeração dos sócios. Acontece
que alguns sócios infelizmente já
não estão entre nós. Assim, em
breve procederemos à actualização
dos números.

Colaboração com o Piccolini
Não é de mais voltar a lembrar que
as páginas do Piccolini estão abertas à colaboração de todos.
Quer compartilhar uma história ou
qualquer experiência relacionada
com os nossos carros?
Piccolini agradece e os seus leitores também.
De que está à espera...

TAMPÕES
Para Nekar 770 Jagst
Contactar
Nuno Lucena
Porto
22 71 21 654
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SEM FRONTEIRAS
Jorge Carvalho
O automóvel de hoje
está condicionado a normas
bastante rígidas que lhe tiram
o carisma de outros tempos.
Quando falamos em carisma
no mundo automóvel, somos
levados a recuar ao tempo em
que facilmente se identificava
a marca de um veículo através
de algumas características
que lhe eram peculiares.
Quem não se recorda há uns
bons trinta anos das silhuetas
Alfa Romeu, Mercedes, Volkswagen ou Fiat. Mesmo sem os
vermos, o característico
“cantar” do motor permitia
identificá-los quando passavam perto de nós. Nessa altura, o automóvel como utilitário
era já uma realidade e graças
à criatividade de alguns construtores, foi possível conceber
veículos com soluções técnicas inovadoras, de fácil utilização, a preços acessíveis e
devidamente adaptados às
necessidades da época. Passadas algumas dezenas de
anos, é com nostalgia que nos
lembramos do carro com que
os nossos pais nos levavam
para a escola ou nos faziam
transportar durante os passeios de fim-de-semana e
férias. É esse carisma e nostalgia, que levam aos saudosistas e apaixonados por esses
carros, à formação de Clubes
para de alguma forma reviver
outros tempos e também preservar algo que faz parte da
história das comunidades. O
espaço que aqui se cria, pretende prestar um tributo a
todos os Clubes de 600, 500 e
850 que por esse Mundo fora
se dedicam a esta causa,
divulgando-os, contando a sua
história e actividades, tentando desta forma promover elos
de aproximação e ajuda.
Assim, a partir da próxima edição do Picollini, será feita a
biografia de um clube e a partir de hoje algumas curiosidades e referências relativas a
marcas que produziram sob
licença os tão famosos modelos da FIAT. Uma dessas marcas tem origem na Austria e
remonta aos inícios dos anos
vinte. De nome STEYR-PUCH,
esta marca efectuava a montagem de Topolinos e 600 na

Numa tarde de sol, inesperadamente um Fiat 600...
versão berlina e multipla. Só
em 1957 surge o primeiro
modelo de fabrico Austriaco o
qual era baseado no Nuova
500. Este modelo oferecia
várias motorizações com cilindradas de 493 cc, 643 cc e
660 cc, melhorias a nível de
sistema de travagem e suspensão. O motor de 660 cc era
concebido pela STEYR. Uma
das características mais notó-

rias, era a original porta de
acesso ao motor com as suas
largas entradas de ar ao centro ficando a chapa de matrícula rectangular colocada logo
acima do pára-choques. Tendo
este modelo sido produzido
principalmente para o mercado Austríaco, a sua raridade é
elevada, não existindo por isso
muitos exemplares no nosso
País. O nosso Clube tem em

Castelo Branco, o único
modelo registado desta
marca. Para finalizar uma
curiosidade. Numa minha
recente viagem a Moçambique para visita a familiares,
fotografei na Cidade de
Maputo, os automóveis que
aqui apresento. Um Seat
850 provavelmente de
1970 ou 1971 e um Fiat
600 de 1972. Consegui
falar pessoalmente com o
proprietário deste último
que se mostrou entusiasmado com o facto de ser
fácil no nosso País conseguir material para restauro,
bem como da existência do
nosso Clube. Quem sabe se

Em Maputo, um 850 que
podia ter melhor sorte.

“ROSTOS” DO NOSSO CLUBE
Começamos a ficar
habituados a abrir jornais ou
revistas e encontrar notícias
do nosso Clube. Desta feita,
foi a revista Rostos, suplemento do jornal Primeiro de
Janeiro de 26 de Março, que
numa larga descrição, profusamente ilustrada, relatou um
pouco da nossa história e das
nossas concentrações. Igual-

mente no Jornal “Auto
Hoje” do passado dia
14 de Abril e na revista
rpm—magazine de Abril
surgem referencias às
actividades do Clube.
Bem podemos dizer
que o nosso “rosto” é
cada vez mais conhecido, mesmo por aqueles, que não estão

OFICINA “PICCOLINI”
José Paulo Pinto
Na sequência da publicação de Decreto-Lei
554/99, que reestrutura as inspecções periódicas obrigatórias, vulgo IPO (agora ITVs - Inspecção Técnica de Veículos), convém conhecer:
1 - “... Os automóveis construídos e matriculados antes de 1 de Janeiro de 1960 e considerados de interesse histórico”, ficam isentos de ITV, assim , os automóveis atrás referidos terão
de estar “...certificados por entidades de utilidade pública, cujos estatutos prevejam o exercício de
actividades atinentes a veículos”. Deste modo, as entidades referidas serão reconhecidas por despacho do Director Geral de Viação.
2 - A pedido do interessado, a inspecção pode ser antecipada pelo período máximo de
dois meses em relação ao mês de matrícula. Ex. mês de matrícula (Julho de 1966) - efectua a
inspecção em Maio de 2000 - logo próxima ITV em Julho de 2001.
3 - No acto da inspecção periódica é obrigatório a apresentação do livrete, do título de
registo de propriedade e da última ficha de inspecção realizada (de salientar, que legalmente, o
“selo” não faz prova de IPO bem como de seguro). Alguns centros de inspecção, solicitamigual-
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5000 QUILÓMETROS EM FIAT 500

SEMPRE CONNOSCO

Cinco mil quilómetros em 28 dias numa
viagem pela Europa a bordo de um Fiat 500 de
1975. Foi assim que dois
casais de Turim, David
Morando e Elisa Fornero,
Silvio Pezzana e Alessandra barbero, percorrendo
em média 200 km por dia
em estradas nacionais,
visitaram França, Inglaterra, Holanda, Alemanha,
República Checa e Áustria. Viajando em velocidade moderada, todos estes quilómetros não constituíram qualquer problema para as viaturas, que chegaram
ao final da viagem sem nenhuma avaria. Aqui está a prova que os nossos
pequenos carros ainda nos poderão dar muitas alegrias. Esperamos, que os
nossos sócios adiram a uma viagem em preparação pelo nosso clube para breve...

Já nos habituara à
sua presença. Connosco
celebrou o último aniversário do Clube, onde nos ofereceu o seu sorriso simpático e a sua agradável companhia.
O Dr. Rui Alberto
Frias de Gouveia, conhecido
professor de Coimbra, deixou-nos no passado dia 9 de Janeiro. Tinha 77
anos. Formado em Ciências Geológicas, era pai
da Presidente e Fundadora do Clube e casado
com a Drª Maria Lucília de Frias e Gouveia, também sócia do nosso Clube.
À família enlutada, Piccolini apresenta
as mais sinceras condolências.
Na garagem, ficou o “850”, aquele
que foi o único carro de toda a vida do sócio
número 3 do Fiat 600, 500 e 850 Clube de
Portugal.

UMA EQUIPA RENOVADA

N

o dia 26 de Março de 2000, decorreu no Hotel Melia Confort, em Coimbra, a 3ª Assembleia Geral de Sócios do FIAT 600, 500 E 850 CLUBE
DE PORTUGAL, tendo sido aprovados por unanimidade os relatórios de
actividades e contas da Direcção relativos ao último ano de mandato. Foram
também eleitos os novos corpos sociais do clube para os próximos dois anos.
Para que todos os sócios conheçam as novas caras, Piccolini faz as apresentações:

Carmen Gouveia
Presidente
É a presidente do Clube desde o início, não fosse esta professora da Faculdade de Letras de Coimbra, a sua fundadora e
obviamente a sócia número um.
Tem mantido ao longo da vida do Clube, uma actividade imparável, não faltando às concentrações do Clube.

Joaquim José Vicente

SÃO CAETANO REVISITADO

RELAÇÃO DE CARINHO

Para recordar os tempos
áureos do circuito de São Caetano, o
nosso clube conjuntamente com o
Clube Mini de Portugal, digno representante do modelo que mais actividade teve naquele antigo espaço, realizou no passado dia 2 de Abril uma
concentração que reuniu mais de 70
carros, entre os quais 20 do nosso
clube. A convite da Junta de Freguesia de Vilar do Paraíso os participantes assistiram a um excelente
momento musical pela orquestra de
Metais da Academia de Música de
Vilar do Paraíso. Seguiu-se “Gaia
d’Honra” como aperitivo para o almoço. À tarde realizou-se a gincana, apesar do piso molhado e da muita chuva, que não afastou os gloriosos de
mostrarem as suas habilidades. O
nosso sócio Nuno Carvalho, com a

No último número da revista “Jornal
Clássicos”, de que Piccolini é assíduo leitor bem
Clássicos”
como a maioria dos nossos sócios, deparámos
com a CARTA DO MÊS, escrita por um sócio do
nosso Clube.
Esta carta que mereceu um prémio,
especial, é reveladora de como os nossos 600’s
merecem um carinho especial dos seus proprietários.
O nosso sócio Armando Jorge Sobral
do Porto revela em jeito de confidência “que
existe uma relação de carinho entre mim e o
meu Fiat 600D, pois passamos imensas horas
juntos ...”mais à frente refere que as páginas da
revista não chegariam para descrever como
trata e gosta do seu carro.
Aqui fica o convite de Piccolini, para
num futuro próximo nos fazer chegar todas
essas histórias que temos a certeza que merecem ser divulgadas e que todos gostaríamos de
conhecer. Não esqueça, ficamos à espera.

sua excelente réplica do 600 Abarth
mostrou que os Fiat’s também andam
depressa. O 1º lugar da Gincana foi
para Joaquim Silva em Fiat Multipla.
Apesar do mau tempo, encheu-se a
bancada do Kartódromo de São Caetano e mais de 120 pessoas passaram um domingo bem diferente, cheio

Se São Pedro tivesse um 600 neste
dia tinha feito sol

Vice Presidente
Tal como a Presidente, transitou da anterior equipa directiva. É
o pai do Piccolini, trabalho que tem desenvolvido fazendo chegar a vida do Clube a todos os sócios.
Vai continuar esta publicação, para além de ir liderar a Imagem
e relações externas do Clube.

António José Oliveira Antunes
Tesoureiro
Nada melhor que um economista para gerir as finanças do Clube.
Deste quadro directivo de um banco, recém eleito para a Direcção, espera-se o rigor fundamental para garantir ao Clube um
crescimento com equilíbrio.

Jorge Santos Carvalho
Vogal
Novo na direcção, tem sido um entusiasta nas concentrações
em Espanha. Até agora ligado à delegação do Porto, vai nesta
equipa liderar o trabalho dos núcleos regionais e a ligação aos
clubes internacionais.

Santo António, Sevilha e Málaga. Do
programa constava visita a uma feira
de automóveis, bairro de pescadores,
parque desportivo, passeios pela
região e como não podia deixar de ser,
o jantar de honra com Orquestra e baile.No Domingo as condições climatéricas não ajudavam muito e o jogo de
futebol previsto para esse dia teve de
ser cancelado.
Regresso directo ao Porto na
Segunda feira dia 4 com muita chuva
e 14 horas de viagem. Ao todo 2050
quilómetros a provar que os 600, não
se medem aos palmos.

José Paulo Pinto
Vogal
Vai ser o responsável pela área técnica do Clube, superintendendo a Comissão Técnica. Recém chegado à Direcção, tem
muito para fazer no sentido de ajudar tecnicamente os restauros dos nossos carros.
A equipa agora formada, tem grandes ideias para levar o clube a um lugar cada
vez mais importante no panorama dos automóveis antigos do nosso país.
(continua
continua na última página)
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Joaquim José Vicente
O nosso Clube está a mudar. Está
mais velho e começa a atingir alguma maturidade. Se é verdade que podemos ter orgulho na
nossa pequena história, não nos podemos conformar com o que foi feito no passado. Precisamos de fazer coisas novas e diferentes. Na última Assembleia Geral mudou a direcção. A nova
equipa está consciente do trabalho que tem
pela frente. Os nossos sócios também. O Piccolini aqui está de novo junto dos seus amigos.
O ano 2000 vai renovar a esperança
do velho projecto de Turim. Vamos começar
desde já a trabalhar nessa viagem tão ambicionada. Outros projectos irão surgir, alguns dos
quais tirados da gaveta onde foram guardados
sem contudo terem ficado esquecidos.
O interesse pelos nossos carros
aumenta de dia para dia, basta ver a atenção
de que são alvo por parte das revistas da especialidade. Se pensarmos nos velhos Fiat’s que
infelizmente ainda estão abandonados, podemos imaginar o que seria se, convenientemente
restaurados, chegassem ao nosso convívio.
Este trabalho não é fácil se não for repartido
por todos nós. Cada um de nós pode dar um
contributo notável para aumentar o número de
carros e sócios do nosso clube. De que maneira? Estarão já a perguntar. De todas as formas
possíveis. Cada um de nós encontrará a melhor.
Por mim, não deixarei de parar sempre que os
meus olhos derem com um 600 em qualquer
lugar onde vá.
Contaram-me, que alguém ao passar
por uma estrada, viu dentro do quintal de uma
residência um 600. Parando, perguntou se este
não estaria à venda. O dono respondeu com
cara de poucos amigos “Olhe amigo. Tenho três
filhos, um tem o nome de João, outro de Ricardo e outro de Fiat 600.”
Talvez seja o próximo sócio do Clube.

rpm magazine edita Clássicos

BANALMÁDENA—
BANALMÁDENA—Super 600 de férias no sul de Espanha
O Clube Seat 600 de Málaga realizou nos passados dias 1 e 2 de
Abril, a sua 2ª Concentração que contou com a presença de 125 carros. A
representar o nosso País estavam
dois 600 do “Clube Amigos do 600 e
500” da Amadora e o 600 pertencente a Jorge Carvalho, sócio do nosso
Clube. Com saída do Porto no dia 30
de Março conjuntamente um carro
procedente de Vigo a mini caravana
rumou em direcção ao Algarve para
finalizar o primeiro dia de viagem em
Vilamoura. No segundo dia, percurso
até Banalmádena por Vila Real de

Editorial

Acabado de chegar às bancas o número de Maio do rpm magazine vem acompanhado de um fascículo totalmente dedicado ao Fiat
600. Motivo de orgulho para todos nós,
“Piccolini” envia à rpm
magazine aquele abraço e
espera que todos os nossos sócios não percam
esta oportunidade de iniciar uma colecção que se
adivinha do melhor interesse, não podendo deixar de
referir quão gratificante foi
para nós, que a escolha do
número 1 tenha recaído no
Fiat 600.
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A

nalisando a realidade dos dias
de hoje, finais do Século XX,
um dos problemas mais prementes que se nos colocam
em relação aos nossos pequenos FIAT é
o da utilização de que tipo de gasolina.
Até há bem pouco tempo era inquestionável o consumo das gasolinas com
chumbo, Normal ou Super. Agora estamos perante um dilema, imposto pelas
novas regras da sociedade moderna,
que obrigou à cessão de produção dessas gasolinas. Colocam-se-nos duas
alternativas, já que me recuso a considerar a de não pôr mais esses maravilhosos motores a funcionar: o uso das
novas gasolinas aditivadas, com substitutos do chumbo, ou a da transformação
dos motores para aceitarem sem problemas as novas gasolinas sem chumbo..
Só depois da 2ª Guerra Mundial é que
em Portugal se generaliza a comercialização e uso da gasolina com chumbo,
pois este componente permite aumentar
a taxa de compressão dos motores e,
consequentemente, a sua potência.
A problemática da gasolina com chumbo
e da complexidade da questão da utilização dos motores construídos para trabalhar com esse combustível, chegou ao
rubro no nosso País quando em meados
do ano passado – Julho de 1999 - foi
governamentalmente decidido cessar a
comercialização de todos os tipos desta
gasolina. No âmbito da União Europeia já
tinha sido deliberado que a venda das
gasolinas com chumbo deveria cessar a
partir de 1 de Janeiro de 2000. No
entanto, fortes pressões de diversos países da U.E. a que Portugal não se associou, levaram a que Bruxelas tivesse dilatado aquele prazo para 31 de Dezembro
de 2001 para Espanha, Itália e Grécia.
Mesmo assim, esta nova data foi considerada curta pelos “nuestros hermanos”. Por outro lado, nos países do Norte
da Europa já há alguns anos que só se
comercializa gasolina sem chumbo. No
nosso País, a situação vinha a ser abordada “ quase a medo “ por grupos de
amigos, apaixonados e proprietários de
automóveis clássicos e antigos. Assistimos então ao desenvolvimento de dois
novos tipos de produtos como resposta,
ou novas formas de ganhar dinheiro em
sua consequência, a saber o aparecimento da “Gasolina Aditivada“, teoricamente com um substituto do chumbo, e
a produção de componentes de substituição ( cabeças, válvulas, etc. ) para
acoplar aos carburadores e motores da
tecnologia “antiga”.
Convidámos o Sr. Engº João Lopes da
Silva, Vice-Presidente do C.P.A.A ( Clube
Português de Automóveis Antigos ), para
partilhar connosco algumas das principais questões que envolvem este complexo conjunto de situações e problemas, sempre na perspectiva do contexto
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OS NOSSOS FIAT’S AINDA NOS PODERÃO
DAR MUITOS QUILÓMETROS DE PRAZER

João Lopes da Silva lendo o último número do nosso Piccolini
do Passado – os motores movidos a gasolina com chumbo, do Presente – a inexistência dessa gasolina e as alternativas impostas, e do Futuro – a esperança de melhores dias. Não podemos deixar de confirmar
aqui o nosso sincero agradecimento pela
extrema disponibilidade, simpatia e cordialidade com que aceitou o nosso convite
para esta entrevista, partilhando connosco
alguns dos seus vastos e riquíssimos
conhecimentos sobre as matérias relacionadas com a História do Automóvel.
Piccolini–
Piccolini Seria a utilização da gasolina
com chumbo um verdadeiro problema
para o Ambiente ( níveis de poluição e qualidade do ar ), para a Natureza e para a
Sociedade ?
João Lopes da Silva – Parece não haver
dúvida que a gasolina com chumbo é um
problema para o ambiente. E sempre se
terá sabido que assim é.
A este propósito acho interessante, pela
actualidade que tem, transcrever uma notícia publicada na revista “Ilustração Portuguesa” de 24 de Agosto de 1930 – “Os
automóveis e a saúde pública: É agora que
começa a conhecer-se bem o perigo que,
para a saúde, constitui o gás expelido
pelos automóveis. Todos os que se têm
visto bloqueados entre uma quantidade de

automóveis, com os motores a funcionar,
teem observado o caracter irrespirável do
ar. Experiências feitas sobre esse ar
demonstraram que entram assim na atmosfera 560 litros de ácido carbónico e outro
tanto de óxido de carbono por cada litro de
gasolina consumido. Isto constitui um perigo para os transeuntes que absorvem um
ar não apenas viciado, mas até mesmo tóxico. Há ainda automobilistas que misturam
à gasolina outros produtos que permitem
aumentar a compressão da mistura explosiva, aumentando 25 por cento a potência do
motor. Mas estes compostos têm por base
o chumbo, altamente tóxico, encontra-se
nos gases de fuga, acumula-se nas partes
baixas das ruas e vão lesar sobretudo as
crianças que, devido à sua pequena estatura mais o absorvem … É possível que, dentro em pouco, a higiene obrigue a que, nas
cidades, só se empreguem autos de tracção eléctrica. “
De notar que a poluição que resulta da
emissão do óxido de carbono e do ácido de
carbono se mantém na utilização das gasolinas nomeadamente as sem chumbo! Para
a atenuar utilizam-se catalisadores a afinações mais apuradas da mistura combustível
gasolina/ar hoje possíveis através da electrónica.
P – Considera que as entidades oficiais

tomaram as decisões correctas nos
timing’s certos, apesar de ser irremediável o cumprimento das disposições comunitárias ?
JLS – Sendo uma medida que, dentro
das preocupações mundiais relativas
ao ambiente, mais cedo ou mais tarde teria de ser tomada, não me parece inconveniente tê-la já feito tanto
mais que já vários países europeus
há anos a implantaram e a verdade é
que quanto mais cedo ela se fizer
menos estaremos a poluir o ambiente do nosso País o que me parece
bom para a saúde pública.
P– Como se processou esta problemática noutros países da União Europeia ? Como se desenvolveu, como
se esclareceu, como se resolveu ?
JLS – Há muitos países do mundo em
que há limitações à utilização de
gasolina com chumbo. Nos EUA, certos estados há mais de 20 anos que
a baniram. Na Europa, a Áustria
baniu a gasolina com chumbo em
1992, a Finlândia, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca em 1993/94, a
Holanda e a Alemanha em 1996. Na
Inglaterra foi banida em 1 de Janeiro
de 2000. Não sabemos que campanhas informativas teriam sido utilizadas, mas temos indicações que apontam no sentido de não ter havido
“drama” relativamente aos automóveis antigos que terão passado a
usar gasolina sem chumbo já aditivada ou aditivos adequados para o efeito ( a solução que se adoptou em Portugal ).
P – Das duas soluções possíveis de
actuação, qual recomendaria aos
proprietários de automóveis FIAT,
modelos 600, 500 e 850, considerando uma utilização não desportiva ? Quais as vantagens e inconvenientes de cada uma dessa alternativas – utilizar gasolina aditivada
( supostamente com substituto de
chumbo ) ou alteração da cabeça e
válvulas dos motores ? A opção de
substituição de componentes do
motor poderá implicar que tipo de
custos, em média, considerando
peças e nº horas / homem de intervenção ?
JLS – Do que temos lido costuma
haver a seguinte referência: não vale
a pena desmanchar um motor, de

propósito, para alterar a sua cabeça e válvulas. Antes disso será de verificar mais
amiudadas vezes a folga das válvulas e se
elas forem diminuindo anormalmente
então será eventualmente de admitir a
hipótese de alteração. Se o desgaste for
superior a 0,05 mm durante 5.000 kms,
em média, poderá começar a ser preocupante e poderá implicar a substituição de
válvulas e guias.
De qualquer modo não há notícia relativamente aos países em que já há anos é
utilizada a gasolina sem chumbo de que
os automóveis antigos tenham tido problemas especiais respeitantes à não existência do chumbo. Em forma de conclusão,
diria que a utilização de gasolina aditivada
ou os aditivos resolvem o problema dos
automóveis, não sendo necessário, à partida, fazer alterações à cabeça e válvulas
do motor pois é uma opção que custará à
volta dos 100 contos para um motor de 4
cilindros. Não esquecer ainda que tudo
indica que o chumbo deixa “memória” que
será da ordem dos 20.000 kms. De notar
que, a prazo, a gasolina aditivada terá tendência a desaparecer pois ela ainda existe
por haver muitos carros velhos que dela
necessitam. Só para carros de colecção
não se justificaria a sua comercialização.
É nesta perspectiva que usar aditivos será
também uma solução. Todavia se se usar
um aditivo será de nunca se mudar de
marca pois poderão ser incompatíveis.
P – É assim como quando se muda o óleo,
que implica mudança do filtro se mudar
de marca ?
JLS – Neste caso é ainda mais complexo,
por razões de existência de potenciais
resíduos que se podem acumular e que
são de difícil remoção e limpeza. O conselho é “não misturar”.
P – Está assegurada a longevidade e a
durabilidade dos “nossos” motores e portanto a preservação dos nossos Antigos
com esta solução, ou será apenas um
“mal menor” de curto ou médio prazo com
outras consequências negativas futuras?
JLS – Será de referir que o chumbo tem
características próprias e os aditivos ou a
gasolina aditivada são soluções que não
respondem totalmente às vantagens do
chumbo. Mas não há indicação que não
esteja assegurada a longevidade e durabilidade dos “nossos” motores. Todavia se,
se entrar em competição ou se, se
“apertar” muito com os motores poderá
haver problemas. Se assim se pretender,
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então sim, haverá que alterar as cabeças e
válvulas dos motores. Há quem diga que em
regimes acima das 3.000 rpm haverá que
contar com uma menor eficácia da gasolina
aditivada ou aditivos.
P – Para concluir, o que se espera sejam os
desenvolvimentos futuros nestas matérias,
nomeadamente no que respeita à legislação
e novos produtos ?
JLS – Em seguimento ao que se tem passado nos países em que já há vários anos não
há gasolina com chumbo não nos parece
que se estejam a preparar novos desenvolvimentos, pois o assunto estará estabilizado.
Todavia, tal como já se referia na revista
“Ilustração Portuguesa” de 1930 há alguma
possibilidade de que se venha a “exigir” a
utilização de automóveis eléctricos em
áreas de grande concentração de viaturas.
Mas mesmo esta visão do problema será
discutível pois se pontualmente a poluição
diminuirá necessariamente, a verdade é que
os processos produtivos de baterias e
outros componentes dos automóveis eléctricos podem ser muito poluidores o que exigirá estudos multidisciplinares relativos a
toda esta problemática de modo a que a
poluição quando globalmente considerada
seja efectivamente minimizada, o que não é
problema fácil.
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