
joz, Clube Amigos do 600 e 500 
Amadora e FIAT 600, 500 e 850 
Clube de Portugal. 

No próximo Piccolini será dado 
um destaque especial a esta ini-
ciativa, de grande significado 

para todos aqueles 
que subscrevem a 
cooperação entre 
Clubes. Para já, aqui 
fica uma bela ima-
gem obtida em Elvas, 
num dos momentos 
altos do encontro. 

 

Nos passados dias 7 e 8 de Outu-
bro, realizou-se em Espanha, o 1º 
Encontro Hispano-Luso Cidade de 
Badajoz 2000. 

Este evento foi uma organização 
conjunta dos Clube 600 de Bada-
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  FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 
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PEQUENOS ANÚNCIOS FIATS À ESCALA 
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AUTOS: 

VENDA:  
FIAT 126 de 1973 
Contactar: Carlos Correia – Covilhã 
Tel. 917 930 001 

VENDA:  
2 FIAT 500 Giardiniera de 1959 
uma desmontada para peças 
 
FIAT 600 de 1967 + stock de peças 
mecânica reparada 
 
FIAT 500 de 1961 
desmontado para recuperar 
 
Contactar: Joaquim Regueira 
Tel. 917 827 715 ou 243 309 240 

DIVERSOS: 

COMPRA:  
Carburador Solex 22 DH para FIAT 
Topolino de 1937 
Contactar: Paulo Abranches 
Tel. 917 610 594 ou 232 452 111 

VENDA:  
Tampões para Neckar Jagst 770 
Contactar: Nuno Lucena 
Tel. 227 121 654 

Nesta edição dá-se início a um 
espaço reservado a todos 
aqueles que apreciam ou se 
dedicam a coleccionar minia-
turas, com especial atenção 
aos modelos que representa-
mos.  

Desde o que actualmente exis-
te no mercado até modelos 
mais antigos e colecções parti-
culares, procuraremos divulgar 
e incentivar o gosto pelos 
modelos à escala. 

A todos os interessados que 
pretendam ver as suas colec-
ções aqui divulgadas, deverão 
enviar para o Piccolini, fotos 
das miniaturas a reproduzir 
bem como os dados de cada 
modelo a saber: marca, ano de 
produção, país de origem e 
escala. 

Entretanto para quem gosta, 
aqui ficam três interessantes 
versões do FIAT 600 

 

A revista “RPM MAGA-
ZINE”, na sua edição 
de Outubro, noticia o 
1º Passeio FIAT Rota 
dos Templários. 
Mais uma vez esta 
prestigiada Publicação 
demonstra o seu cui-
dado em divulgar a 
actividade dos Clubes. 
A “RPM”,  apresenta 
uma magnífica repor-
tagem bastante por-
menorizada e repleta 
de excelentes fotogra-
fias. 
Aconselha-se a todos a 
sua leitura. 

JARDINEIRA 600 VIOTTI 

FIAT 600 

LUCCIOLA 

FIAT 600 JOLLY 

Fez no passado mês de 
Setembro um ano que o 
“Piccolini” viu, pela primeira 
vez a luz do dia. Criado e edita-
do por Joaquim José Vicente, 
este boletim informativo pas-
sou, para além de ser o 
“cartão de visita” do FIAT 600, 
500 E 850 CLUBE DE PORTU-
GAL, a constituir um importan-
te elo de ligação e de comuni-
cação entre este e os seus 
associados, e mesmo entre o 
nosso Clube e vários outros 
Clubes nacionais e estrangei-
ros. 

A razão de ser do nome pren-
de-se com o reduzido tamanho 
dos modelos em causa, todos 
de origem italiana, uma vez 
que “piccolini” significa, nessa 
língua, “pequeninos”. 

Volvido um ano sobre o 
primeiro número, o Bole-
tim continuará, por agora, 
a ser produzido nos mol-
des a que os sócios se 
habituaram, prosseguindo 
o objectivo de a todos ser-
vir e informar da melhor 
forma, e esperando poder 
continuar a ter a colabora-
ção dos sócios, através do 
envio de notícias, eventos, 
anúncios, histórias dos 
seus carros, etc. 

Que o “Piccolini” celebre 
muitos mais aniversários 
é, certamente, o desejo de 
todos. 

PICCOLINI… 
UM ANO DE VIDA EM BOA FORMA 

LEIRIA E BATALHA 
NO PRÓXIMO ENCONTRO REGIONAL 

É já no próximo dia 29 de 
Outubro, que se vai realizar o 
Passeio Regional da Zona Cen-
tro. 

Desta feita, os destinos esco-
lhidos são Leiria e Batalha. 

O encontro inicia-se pelas 
10.30 horas junto ao Castelo 
de Leiria. Uma visita a este 
monumento e um passeio pela 
cidade, preenchem o progra-
ma da manhã. 

O almoço terá lugar já na Bata-
lha, ficando o serviço a cargo 

do restaurante “A Cave”. 

Pela tarde uma visita ao Mos-
teiro de Santa Maria da Vitória, 
completa o programa deste 
passeio. 

O preço por participante é de 
3000$00 estando incluídas 
para além do almoço, as entra-
das tanto no Castelo, como no 
Mosteiro. 

Para todos os interessados, 
informa-se que as inscrições 
deverão ser efectuadas até ao 
próximo dia 27 do corrente por 

carta, para o Apartado 3062 
3001-401 Coimbra ou pelos 
telefones 233 420 329, 239 
826 990 ou 964 032 216. 

Esperamos poder contar com 
a vossa presença neste pas-
seio que se espera será do 
agrado de todos os participan-
tes. 

Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal 

Piccolini... 

Agenda Nacional 
• 28 de Outubro – Leilão de 

automóveis clássicos 

(CENTRO DE LEILÕES – Lis-

boa) 

• 29 de Outubro – Encontro 
Regional do Centro (Leiria e 

Batalha) 

• 18 de Novembro – Jantar 

Aniversário do Clube 

• 10 de Dezembro – Jornada 

Gastronómica “Vamos comer 

Leitão à Bairrada” (Encontro 

das Zonas Norte e Centro) - 

Mealhada 

Internacional 
• 29 de Outubro – 2º Dia de 

Estella (Navarra) 

• 4 e 5 de Novembro – 1ª Con-

centração Seat 600 de Sevi-

lha 

Destaques: 

Caixa do Correio Pág. 2 

Clássicos na Madeira Pág. 3 

3ª Encº Regional Zona Norte Pág. 4 

Entrevista a Rodrigo de Sousa Pág. 5 

Encontros Pág. 6 

Sem Fronteiras Pág. 7 

Importação de veículos Pág. 7 

Fiats à escala Pág. 8 

Última hora Pág. 8 

Anúncios Pág. 8 

Número 6 – Setembro de 2000 

Era assim o nº1.  O sonho estava 
concretizado. 



Numa das minhas sessões de 
consulta à internet, que inva-
riavelmente me conduzem aos 
sites dedicados ao tema clás-
sicos, descobri esta imagem 
que é no mínimo desoladora… 

Quantos de nós não gostariam 
de possuir um destes mode-
los?! Vê-los assim tão abando-
nados, faz-nos pensar quantos 
outros mais se encontrarão 
nas mesmas circunstâncias. 

Todos nós, que pertencemos a 
clubes de carros antigos, pro-
curamos evitar a morte prema-
tura de modelos que represen-
tam uma época e uma forma 
de estar na vida. 

Vamos continuar o nosso tra-
balho fazendo com que ima-
gens como esta não se repi-
tam e possamos trazer nova-
mente para a luz do dia as 

máquinas que os nossos pais 
viram nascer. 

Vamos trazer os nossos clássi-
cos para a rua, mostrando a 
todos o magnifico património 
que possuímos e que tanto 
prazer nos dá conduzir. 

É que para além disso, são 
estes pequenos carros que 
fazem criar grandes amizades. 

 

           Nuno Lucena          Nuno Lucena          Nuno Lucena          Nuno Lucena 

  CAIXA DO CORREIO 

Vamos continuar o nosso Vamos continuar o nosso Vamos continuar o nosso Vamos continuar o nosso 
trabalho e fazer com que trabalho e fazer com que trabalho e fazer com que trabalho e fazer com que 
imagens como esta não se imagens como esta não se imagens como esta não se imagens como esta não se 

repitam repitam repitam repitam  

Página 2 Piccolini... 

NUOVA 500 
1957 - 1960 
 
 
 
Cilindrada: 479 cm3  
N.º de cilindros: 2 
Potência: 13,5 cv 
Velocidade máxima: 85 Km/h 
Consumo médio: 4,5 litros /100 km 
Capacidade: 4 pessoas 
 
  
 
 
A apresentação do Nuova 500, foi cuidadosamente preparada, com um gigantesco desfile de 500, ligando a fábrica 
da FIAT em Turim a Roma, em Agosto de 1957. 
Tratava-se do carro pensado para fazer concorrência à scootter, um micro-carro ou um super utilitário. Serviria o 
estudante, o operário e o executivo que assim transitaria com mais facilidade no trânsito citadino. 
A concepção do “novo” FIAT 500 obedeceu a um lema curioso ditado pelo seu criador, Dante Giacosa; “o custo do 
automóvel poderia ser calculado multiplicando o seu peso em Kg pelo custo unitário do Kg de metal trabalhado.” 
Assim sendo, o Nuova 500 foi apresentado desprovido de tudo aquilo que não fosse estritamente necessário, sendo 
designado por versão económica. Em Outubro do mesmo ano surge a versão normal, que já vinha com friso croma-
do a meia altura, na mala e no capot, novo desenho do volante, inscrição em alumínio polido na tampa traseira do 
motor e o motor passa para 15 cv. Em Março de 1959 é lançada a versão com abertura parcial do tejadilho.  
Entre os anos de 1957 e 1960, foram produzidos 181.037 Nuovas 500 ( 479cm3 e Sport ). 
 

canção Espanhola dedi-
cada aos 600 que diz: 
“Adelante hombre del 
seiscientos, la carretera 
Nacional es tuya…” 

Têm o seu próprio site 
na internet mantendo-o 
p e rman en t emen t e 
actualizado com os últi-
mos acontecimentos e 
anúncios dos futuros 
eventos. 

Nascido a partir do 
esforço de José António de Tordesilhas (na foto 
o que segura a haste da bandeira, o site 
www.pagina.de/los_piratas , deve ser visto por 
todos aqueles que gostam de navegar na inter-
net. 

E já que se fala de internet, aproveito para 
anunciar que dentro em breve, o nosso Clube 

passará também a dispor deste importante 
meio de comunicação, com a criação do seu 
próprio site. 

 

 

IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS – Regularização Fiscal 
O crescente interesse pelos automóveis antigos, tem vindo a esgotar as opções na aquisição 
deste tipo de veículos, provocando uma valorização dos modelos existentes. 

Por esta razão, muitos coleccionadores têm optado por recorrer ao mercado internacional, 
muito mais atractivo tanto em oferta como em preços praticados. 

Existe no entanto a obrigatoriedade de proceder à legalização do veículo e sua consequente 
regularização fiscal. 

Apresentamos aqui os procedimentos relativos a essa regularização. 

A regularização fiscal é efectuada nas Alfândegas e a ela estão obrigados todos os veículos 
que se destinem a ser matriculados. Existem no entanto, algumas situações de isenção que, 
no que diz respeito a clássicos, inclui os automóveis fabricados até ao ano de 1955, desde 
que estejam classificados como antigos pela “Féderation International des voitures Ancien-
nes” - FIVA ou pelo Clube que a representa em Portugal que como se sabe, é o Clube Portu-
guês de Automóveis Antigos. 

Para os veículos que não se incluam nesta excepção, será aplicado o imposto segundo as 
tabelas em vigor e que aqui reproduzimos. O cálculo é efectuado em função do País de ori-
gem, categoria, cilindrada e ano de fabrico. 

No caso da importação ser feita por um particular, o pedido de regularização tem de ser feito 
no prazo de quatro dias úteis, a contar da data de entrada do veículo no território nacional. 

Os documentos a apresentar são: 

- Declaração de veículo ligeiro DVL – mod. 2106 

- Factura Comercial 

- Cartão de contribuinte 

-Livrete e título de registo de propriedade ou documento equivalente 

- Certificado de conformidade ou mod. 1402 da DGV, anotado com a inspecção técnica do veí-
culo. 
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Para quem não saiba, os Pira-
tas ou “UNPIDIES” - União dos 
Piratas Dissidentes  de Espa-
nha, representam para mim, o 
exemplo da amizade que se 
gera através dos encontros 
que ao longo dos anos se vão 
realizando por essa Península 
Ibérica fora, incluindo Portugal 
e mais concretamente, no últi-
mo encontro regional da zona 
Norte, em Ponte de Lima. 

Os “UNPIDIES”,  são prove-
nientes de vários pontos de 
Espanha e estão sempre pron-
tos para: viajar, comer bem, 
beber uns copos (com regra), 
divertir-se e principalmente, 
gostar dos 600. São aqueles 
que melhor colocam em práti-
ca o refrão de uma conhecida 

SEM FRONTEIRAS 
Jorge Carvalho 

OS BONS PIRATAS 

Piccolini... 

CILINDRA-
DA (cm3) 

TAXA (por 
cm3) 

PARCELA E 
ABATER 

ATÉ 1250 652$ 421.846$ 

1251 A 2500 1546$ 1.537.838$ 

ALÉM 2500 2275$ 3.361.538$ 

Ligeiros passageiros ou mistos 

CILINDRA-
DA (cm3) 

TAXA (por 
cm3) 

PARCELA E 
ABATER 

ATÉ 1250 131$ 84.370$ 

1251 A 2500 310$ 307.567$ 

ALÉM 2500 456$ 672.308$ 

Furgões e Todo-o-terreno 

Automóveis importados da CE REDUÇÃO 

Um a dois anos de uso 18% 

Dois até três anos de uso 24% 

Três até quatro anos de uso 32% 

Quatro até cinco anos de uso 41% 

Cinco até seis anos de uso 49% 

Seis até sete anos de uso 55% 

Sete até oito anos de uso 61% 

Mais de oito anos de uso 67% 

Os veículos procedentes dos restantes 
Países com mais de dois anos de uso, 
beneficiam de 10% de redução. 



O FIAT 600, 500 e 85O CLUBE DE PORTU-
GAL, com organização dos seus sócios resi-
dentes em Tomar, Mário Martins e Francis-
co Madureira, levou a cabo um passeio a 
Tomar e Ferreira do Zêzere, que teve lugar 
em 9 de Setembro, com a presença de 
mais de duas dezenas de Fiats, entre 500, 
600 e 850, vindos de vários pontos do 
país. 

Estiveram representados ainda dois Topoli-
nos (de 1938 e 1948), dois Neckar Jagst e 
um Fiat  126. 

Partindo da Praça da República, 
junto à Câmara Municipal de 
Tomar, após as boas-vindas do Pre-
sidente da autarquia, a alegre cara-
vana seguiu para Ferreira do Zêze-
re, com destino ao rio, junto do 
qual os carros ficaram estaciona-
dos, enquanto os seus orgulho-
sos proprietários usufruiam de 
um belo e agradável passeio a 
bordo do barco “S. Cristóvão”, 
onde também – a partir das 13 
horas – decorreu o almoço. 

Pelas 16.30 horas regressou-se a 
Tomar onde, após uma paragem no 
Museu dos Fósforos, se seguiu em direc-
ção à Quinta Casal das Freiras, para pro-
var os afamados vinhos e enchidos riba-
tejanos. Os participantes foram ainda  
brindados com a explicação do modo de 

fabrico destas especialidades gastronómi-
cas. 

O encerramento do encontro ocorreu cerca 

das 19.30, pois muitos dos convivas 
tinham ainda muitos quilómetros a percor-
rer. Ficou, entretanto, a promessa de que 
para o ano se voltará a Tomar. 

mo até ao res-
taurante onde 
nos esperava 
um almoço com 
o mar como 
pano de fundo. 

Da parte de tar-
de, o programa 
continuou com 
uma prova de 
perícia junto ao 

Palácio dos Desportos. Uma prova onde os 
participantes se empenharam 
em demonstrar a sua perícia e 
capacidades dos pequenos 
automóveis. 

O encontro encerrou com a 
distribuição de 
trofeus e lembran-
ças aos partici-
pantes, seguido 
de um lanche 
repleto de iguarias 
típicas daquela 
região. 

O encontro da 
Corunha vai já na sua quarta 
edição e o seu sucesso é fruto 
do empenho da Direcção do 
Clube que, de ano para ano 
tem sabido melhorar a qualida-

Foi no passado dia 
30 de Julho que se 
realizou a IV Con-
centração SEAT 
600 da cidade de 
Corunha. Mais uma 
vez a província da 
Galiza foi o destino 
de muitos Seiscen-
tistas que, aprovei-
tando o Domingo 
cheio de sol, trouxe-
ram as suas máquinas para a estrada. 

De Portugal, partiu o nosso sócio Jorge Car-
valho no seu Fiat 600D de 1972, dirigindo-
se a Vigo para a partir daí, seguir em cara-
vana com Manolo e Susana Alvarez até à 
Corunha. 

A recepção deu-se 
junto ao município 
daquela cidade onde 
durante a manhã, se 
foram efectuando as 
inscrições ao mesmo 
tempo que, quem ali 
passava, podia apre-
ciar as magnificas 
máquinas em expo-
sição. 

Seguiu-se a partida 
pelo Passeio maríti-

de das suas iniciativas. 

Embora sendo uma concentração de um 
só dia, vale a pena os quilómetros (cerca 
de 180 a partir da fronteira de Valença), 
que se têm de percorrer, para se poder 
admirar a bonita cidade que é Corunha. 

Parabéns à Direcção do Clube SEAT 600 
de Corunha, pelo óptimo dia que nos pro-
porcionou, e até ao próximo ano. 

1º PASSEIO FIAT “ROTA DOS TEMPLÁRIOS” 

POR TERRAS DE ESPANHA – CONCENTRAÇÃO SEAT 600 DE CORUNHA 
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Em caravana para Ferreira do Zêzere… à espera 
dos retardatários 

Junto ao cais de embarque no “S. Cristóvão” 
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Entre os dias 14 e 17 do passado 
mês de Junho, realizou-se a XIII volta 
à ilha da Madeira em clássicos, prova 
esta que é também extensiva ao Por-
to Santo. 

A beleza destas ilhas foi decorada 
com o bom tempo que se fez sentir, 
enquanto simultaneamente ostentava 
as cerca de setenta jóias que pompo-
samente desfilavam nas diferentes 
passerelles dos montes, vales e 
areais. 

De todas estas, destacava-se uma, com especial interesse para os amantes dos piccoli-
ni; o 600D de Gonçalo Mota Pereira / Ruben Fernandes, que não se atemorizando com 
a imponência de muitas outras, teimosamente ao longo da prova, fazia questão de se 
intrometer no primeiro terço da tabela classificativa. 

As temperaturas elevadas e o sol escaldante, fizeram realçar ainda mais o seu brilho. 
Após três dias de prova, cerca de 400 Km percorridos, subidas desde o nível das águas 
do mar e os 1600 metros de altitude e consequentes descidas num espaço de apenas 
duas horas, prova de “slalom” no primeiro dia e várias outras de regularidade absoluta, 
esta preciosidade classificou-se em 12º lugar da geral, sem que tivesse o desprazer de 
conhecer qualquer tipo de contrariedade. 

Diga-se em conclusão, que as verdadeiras jóias onde quer que estejam, sempre se 
fazem notar 

lange, local onde exerce a sua actividade 
profissional, à Figueira da Foz, onde habi-
tualmente passa as férias, num dos seus 
Fiats 500. 

A confraternização iniciou-se pela 15 
horas, junto ao Forte de Santa Catarina, 
onde Rodrigo de Sousa recebeu uma pla-
ca do nosso Clube e uma miniatura de 
um Fiat 500, tendo oferecido a todos os 
participantes uma placa do Clube Luxem-
burguês, para colocar nos carros. Seguiu-
se um pequeno passeio pela cidade e um 
lanche de convívio numa pastelaria local. 

No passado dia 27 de Agosto, reuniram-se 
na Figueira da Foz vários Fiats 500, 600 e 
850 – com a comparência ainda de um 
raríssimo “parente italiano”, o Vespa 400 
– de sócios do nosso Clube, residentes na 
zona e arredores, para confraternizar com 
o membro da Direcção do Club Fiat 500 
do Luxemburgo, Rodrigo de Sousa, actual-
mente também sócio do FIAT 600, 500 e 
850 CLUBE DE PORTUGAL. A ocasião 
deveu-se ao facto de este sócio ter toma-
do a iniciativa de, representando o Clube 
congénere Luxemburguês, viajar de Dude-

A terminar o encontro, Rodrigo de Sousa 
fez questão de selar a amizade entre os 
dois Clubes com a troca das bandeiras 
nacionais do Luxemburgo e de Portugal, 
respectivamente colocadas nos Fiats 500 
de matrícula Portuguesa e Luxemburguesa. 
Esta manifestação simbólica ficou imortali-
zada numa foto. 

Agora também sócio do nosso Clube, pre-
tende voltar mais vezes a Portugal para 
participar em encontros e concentrações 
por nós organizados. Depois de ter provado 
aos mais incrédulos que os nossos carri-

nhos ainda estão para durar… e 
rolar, porque não voltar a Portu-
gal de quinhentos? 

600 DÁ “BAILINHO” NA MADEIRA 

PORTUGAL E LUXEMBURGO NAS ROTAS QUINHENTISTAS 

Gonçalo Pereira e Ruben Fernandes em plena acção 
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Editorial 
Jorge Carvalho 
 
 
Um pouco mais tar-
de do que o habitual, aqui 
está o Piccolini que completa 
o ciclo do 1º ano de vida. 
Coincide também com a 
mudança do responsável pela 
sua produção o que de certa 
forma também contribuiu 
para o atraso verificado. O 
próximo número sairá já no 
próximo mês de Novembro 
acertando assim o calendário 
de emissão. 
Com uma tiragem de 250 
exemplares, o Piccolini conti-
nuará o seu caminho para 
satisfação de todos, manten-
do-se como uma referência no 
panorama clubístico aquém e 
além fronteiras. 
 

 



Conforme foi prometido na última edição 
do Piccolini…, aqui apresentamos uma 
reportagem alargada do III Encontro 
Regional da Zona 
Norte. 

O dia 23 de Julho 
começou bem 
cedo, e com chuva, 
para os Fiatistas 
que participaram 
neste encontro. Às 
10h30, já os vários 
Fiats e Seats esta-
vam expostos junto 
ao rio que dá nome 
à Vila. Enquanto 
del ic iavam os 
olhos de muitos 
transeuntes, os 

seus proprietários passeavam-se pelo 
centro histórico. 

Seguiu-se um pequeno desfile até aos 
recém inaugurados Jardins Temáticos. 
Daqui, a caravana seguiu e parqueou 
junto ao restaurante Marina, onde foi 

servido o tradicional Sarrabulho. 

À tarde o passeio turísti-
co foi em plena estrada, 
cumprindo o conhecido 
triângulo Minhoto – Pon-
te de Lima, Ponte da Bar-
ca, Arcos de Valdevez. 

A chuva abrandou e per-
mitiu a programada 
paragem em Arcos de 
Valdevez, onde os nos-
sos carros fizeram mais 
algum tempo de pose. 

Com o dia cinzento, o passeio 
pelas margens do rio Vez, torna-
va-se cada vez menos apetecível 

pelo que, se optou por 
permanecer junto dos bólides em 
amena cavaqueira. 

De regresso a Ponte de 
Lima, procedeu-se a um 
pequeno desvio até à 
Adega Cooperativa local, 
onde nos foi dado apre-
ciar a excelente qualida-
de dos vinhos da região. 
Este momento alto do 
programa foi o escolhido 
para a entrega de Certi-
ficados de presença a 
todos os participantes. 

De quatro carros Espa-
nhóis na Jornada Gastro-
nómica de Vila Verde, 
fomos agora presenteados com vinte 
cinco.  

Fica assim provada a 
capacidade organizati-
va do nosso Clube, bem 
como o interesse cres-
cente pelos nossos vizi-
nhos em participar nos 
eventos realizados em 
Portugal. 

 

III ENCONTRO REGIONAL DO NORTE 
PONTE DE LIMA – PONTE DA BARCA – ARCOS DE VALDEVEZ 

Apesar de regional, 

este encontro teve 

uma aderência 

significativa por parte 

dos nossos amigos de 

Espanha. 

Quatro Clubes 

representados e 25 

carros a desfilar entre 

os 52 presentes. 
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Nos Arcos, todos quiseram admirar os pequenos carrinhos 

No restaurante Marina em agradável convívio 

Todos aplaudiram Nuno Lucena. É um excelente Barman... 

Duas gerações diferentes, o mesmo carisma 

Em Ponte de Lima numa imagem de belo efeito 

Piccolini... 

com 55 sócios, e agora há muitos carros 
destes. 

P – Já há tempos que tinha esta ideia de 
vir até à Figueira em Fiat 500. Teve proble-
mas no caminho? 

RS – Praticamente nenhum. Foi sempre a 
andar… Só punha gasolina. Os espanhóis 
até diziam que não iam ficar ricos comigo, 
pois metia apenas 15 litros de cada vez…! 
Só aqui na Figueira é que um condensador 
cedeu, por causa das vibrações, e agora 
um tubo de gasolina que se rompeu. 

P – Dividiu a viagem por três dias, não foi? 

RS – Sim, parava pelas 10 horas da noite, 
numa média de 700 Km por dia. 

P – Enfim, pronto para fazer outra via-
gem?! 

RS – Sim. Agora temos que ir todos a Itá-
lia! 

P – E a falta de peças é problema no 
Luxemburgo? 

RS – Arranjam-se porque a maior parte dos 
sócios do Clube é italiana. Se alguém vai 
de férias, faz-se logo a encomenda…  

P – O seu 500 está todo original. 

RS – Sim, nem sequer foi ainda pintado. 
Em breve vou-lhe tirar alguns pontos de 
ferrugem e mandar arranjar os estofos. Por 
isso fiz esta viagem agora, para não estar 
depois a pôr autocolantes de patrocínios 
sobre a pintura nova. Vai ficar impecável! 

P – Um aspecto que tem preocupado bas-
tante os portugueses relaciona-se com o 
fim da gasolina Super. No Luxemburgo ter-
minou também pela mesma altura. Como 
lidam lá com este problema? 

RS – Como aqui, usando a aditivada. E até 
agora não temos grandes problemas. Já se 
tem falado em alterar a cabeça do motor, 
as válvulas, etc. Mas mais nada. 

P – Não teve ainda “sintomas” de proble-
mas? 

RS – Não. Quando se abre a cabeça do 
motor nota-se que tem mais gordura. Pare-
ce massa consistente… Mas só isso. Mes-
mo o outro que tenho de 1958, também 
não tem tido problemas. 

P – Esse ainda não veio a Portugal. 

RS – Ainda não, pois tenho pena de vir 

com ele por um caminho tão longo. Teria 
que ter 6 meses de férias, para vir por aí a 
70 Km/hora!… Mas está 100% original, 
todo impecável! 

P – O vosso Clube, tal como o nosso, pre-
tende também preservar a originalidade 
dos carros? 

RS – Sim, mas há alguns com motor trans-
formado, com Abarth para andar mais, 
mas 80 ou 90% estão originais. Há sempre 
aqueles pilotos de Fórmula 1, como o 
Schumacher – que tem um – que os trans-

formam, e outras pessoas que querem pô-
los como esses… 

P – Resta-me agradecer-lhe e desejar a 
continuação das excelentes relações que 
há entre os nossos dois Clubes. 

RS – Eu é que agradeço, e espero partici-
par nalguns dos vossos encontros quando 
vier de férias. Possivelmente trago um car-
ro para esses convívios. 

P – E nós cá estaremos para vos receber! 
Obrigada. 

 

Reportagem e fotos: 

Carmen GouveiaCarmen GouveiaCarmen GouveiaCarmen Gouveia    

    

UM QUINHENTOS DE SE LHE TIRAR O CHAPÉU... 
Membro dos Corpos Directivos do Club Fiat 
500 du Luxembourg, Rodrigo de Sousa – 
emigrante português no Luxemburgo – 
deslocou-se à Figueira, local onde habitual-
mente passa férias, num Fiat 500 F, de 
1972. Partiu em inícios de Agosto de 
Dudelange, passou por terras de França, 
entrou pelo Norte de Portugal e, daí, com o 
objectivo de atingir a Figueira da Foz. 

Recentemente integrado na família  do 
nosso Clube e assíduo leitor do “Piccolini”, 
quis conviver com outros associados, jun-
tando-se num passeio e lanche de confra-
ternização que teve lugar em 27 de Agos-
to, na Figueira da Foz. Nessa ocasião con-
cedeu ao Piccolini a entrevista que trans-
crevemos: 

Piccolini – Como começou o amor pelos 

Fiat 500 e como surgiu na sua vida o seu 
carro? Não foi herança de família… 

Rodrigo de Sousa – Comprei o 500 sem 
saber o que era como carro. Foi numa 
garagem onde trabalhava. Vi o carro, achei 
engraçada a forma e entrei nele. Achei-o 
tão engraçado que nesse dia já não fiz 
nada e atrasei o trabalho todo… Depois 
comprei esse carro com o último dinheiro 
que tinha de solteiro, pois tinha casado 
nesse ano. 

P – E valeu a pena! 

RS – Sim. Desde aí o carro ficou sempre 
na minha mão. Não havia muitos no 
Luxemburgo, apenas uma dúzia deles. A 
partir dos anos noventa é que apareceram 
mais: em 97 fizemos o Clube, que conta 
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