
Boutique do clube 

Pedidos para: 
Carmen Gouveia – Tel. 233 420 329 

  FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 

DIVERSOS: 

Sede: 
Carmen Gouveia 
Apartado 3062 
3001-401 COIMBRA 
Tf. 233 420 329 

Delegação Norte: 
Jorge Carvalho 
Apartado 4829 
4014-001 PORTO 
Tf. 229 966 091 

Piccolini... 
Jorge Carvalho 
Apartado 4829 
4014-001 PORTO 
Tf. 229 966 091 
Email: jorge.carvalho-980@clix.pt 

PEQUENOS ANÚNCIOS FIATS À ESCALA 
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 

COMPRA: 
 
Carburador Solex 22 DH para FIAT 
Topolino de 1937 
Contactar: Paulo Abranches 
Tel. 917 610 594 ou 232 452 111 
Tel. 917 930 001 

    Já repararam que o 600, quanto mais pequeno mais boni-
to se torna. Se não acreditam em mim, então reparem bem 
nestas miniaturas. 

    A multipla e os 600 da Brumm e da Corgi, são reprodu-
ções à escala 1:43. O da Paya é  1:20 e o da Eko é 1:87. 
Este, era muito utilizado nas maquetes de comboios eléctri-
cos. 

    Os modelos de tecto de abrir são magníficos e o da Corgi, 
à semelhança dos da Brumm, pode ser encontrado com o 
tecto corrido ou não e em várias 
cores. Existem inclusivamente ver-
sões a dois tons. 

    A Multipla corresponde à versão 
comercial com uma traseira dife-
rente daquela que tão bem conhe-
cemos. 

    O modelo da Paya tem duas 
características interessantes. É de 
fricção e é uma réplica do 
modelo fabricado nos anos 
sessenta. O da foto é de 1997 
e embora estejam reproduzi-
dos os interiores, não tem 
vidros. O modelo original não 
tinha interiores mas tinha 

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

COMPRA: 
 
Peças para Fiat 850 Sport Spyder e 
Bertone Sport Racer 
Blindagem do motor para Fiat 850 
Sport Coupe 
Contactar: Pinto da Fonseca 
Tm. 917769560 

VENDA: 
 
Material novo e usado para: 
Fiat 126, 600 e 850 
Contactar: Carlos Dinis 
Tel. 213 017 523 
Tm. 965 366 753 

Polo c/mangas 
3.000$00 

Colete 
7.500$00 

Pára vento 
5.000

Miniaturas em estanho Fiat 600 e 500 
2.000$00 (cada) 

Boné 
1.200

T.Shirt 
1.000$00 
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PROCURA: 
 
Grelha para Jagst 
770 
Em bom estado 
Contactar: David 
Neves 
Tm. 967043020 

MULTIPLA CORIASCO GIOCHER 

FIAT 600 BRUMM ITALIA 

SEAT 600 EKO ESPA-

SEAT 600 PAYA ESPANHA 

FIAT 600 CORGI 

DETAIL CARS 
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VO

 

Números atrasados 
250$00 – cada 

Assinatura  (não sócios) 
1500$00 – ano 

OFICINAS DE RESTAURO (ALÍPIO 
MARTINS) 

PÁGINA 3 

JORNADA GASTRONÓMICA 
(MEALHADA) 

PÁGINA 5 

ENTREVISTA  
(DR. LUÍS CABRAL FERREIRA) 

PÁGINAS 6 A 9 

INTERNACIONAL 
(SEVILHA E SACRAMENIA) 

PÁGINA 10 

SEM FRONTEIRAS 
OFICINA PICCOLINI 

PÁGINA 11 

FIATS À ESCALA 
BOUTIQUE DO CLUBE 

PÁGINA 12 

DESTAQUES: 

ANO 2 - NÚMERO 8     JANEIRO / FEVEREIRO 2001 

FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 

PICCOLINI...PICCOLINI...PICCOLINI...PICCOLINI...    

• 25 DE MARÇO 25 DE MARÇO 25 DE MARÇO 25 DE MARÇO ––––     ENCONTRO REGIONAL DO CENTRO 
(AVEIRO) 

• 15 DE JULHO 15 DE JULHO 15 DE JULHO 15 DE JULHO ––––    ENCONTRO REGIONAL DO NORTE   
(VIANA DO CASTELO) 

• 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO ––––    III CONCENTRAÇÃO IBÉRICA 
(CIDADE DO PORTO 2001) 

• 23 DE SETEMBRO 23 DE SETEMBRO 23 DE SETEMBRO 23 DE SETEMBRO ––––    II PASSEIO ROTA DOS TEMPLÁRIOS 
(TOMAR) 

• 13/14 DE OUTUBRO 13/14 DE OUTUBRO 13/14 DE OUTUBRO 13/14 DE OUTUBRO ––––    II ENCONTRO HISPANO-LUSO DE 
BADAJOZ 

• 17 DE NOVEMBRO 17 DE NOVEMBRO 17 DE NOVEMBRO 17 DE NOVEMBRO ––––    JORNADA GASTRONÓMICA / ANI-
VERSÁRIO DO CLUBE (SÃO PEDRO DO SUL) 

AG
EN

DA
 

• 18 DE FEVEREIRO 18 DE FEVEREIRO 18 DE FEVEREIRO 18 DE FEVEREIRO ––––    FESTA DO 600 EM ALMENDRALEJO 
(ORGANIZA – CLUB 600 BADAJOZ) 

• 23/24/25 DE FEVEREIRO 23/24/25 DE FEVEREIRO 23/24/25 DE FEVEREIRO 23/24/25 DE FEVEREIRO ––––    SALÃO INTERNACIONAL DO 
AUTOMÓVEL CLÁSSICO (RETROMOVIL – MADRID) 

• 17/18 DE MARÇO* 17/18 DE MARÇO* 17/18 DE MARÇO* 17/18 DE MARÇO* ––––    CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL 
DE SEAT 600 EM MADRID (ORGANIZA –  CLUB 600 DE 
MADRID)  

• 1 DE ABRIL1 DE ABRIL1 DE ABRIL1 DE ABRIL – I ENCONTRO DE 600 E DERIVADOS EM CIU-
DAD REAL (ORGANIZA – CLUB 600 CIUDAD REAL) 

• 28/29 DE ABRIL 28/29 DE ABRIL 28/29 DE ABRIL 28/29 DE ABRIL ––––    III CONCENTRAÇÃO SEAT 600 EM 
BENALMADENA – MÁLAGA (ORGANIZA – CLUB 600 DE 
MÁLAGA) 

NACIONAL INTERNACIONAL 

NOTA: NOTA: NOTA: NOTA: Os eventos internacionais assinalados com (****) confirmam já a nossa participação.  

A SEDE JÁ TEM ESPAÇO 
   Por fim a concretização de 
um objectivo há muito espera-
do. 

   Localizado no centro da 
Cidade de Coimbra, mais pre-
cisamente na Rua Figueira da 
Foz, nº134 1º Esqº, 3000 
Coimbra, abrirá em breve as 
portas aos nossos sócios a 
nova Sede do Clube. 

   O espaço agora alugado, vai 
permitir centralizar toda a 

documentação do Clube bem 
como possibilitará a realização 
de reuniões e assembleias. 

   Será também criada a biblio-
teca do Clube reunindo assim 
toda uma quantidade de livros 
e informação já existentes. 

   Troféus de participação em 
eventos e artigos para venda, 
também estarão expostos nes-
se local. 

   Para já, vamos promover a 

decoração e adaptação do 
espaço com o mobiliário 
necessário tal como secretá-
rias, mesa de reuniões, cadei-
ras, estantes, etc. 

   Se tem algum mobiliário de 
sobra, contacte a Sede do Clu-
be (964032216) pois nunca 
se sabe se aquilo que não 
queremos em casa pode ser 
útil para o Clube. 

   O nosso sócio Carlos Grilo efec-
tuou recentemente uma entrevista 
com o Dr. Luís Cabral Ferreira. 

UM “MITO” CHAMADO FIAT 

Para ler nas páginas 6 a 9. 

À CONVERSA COM O DIRECTOR DE RELAÇÕES EXTERNAS À CONVERSA COM O DIRECTOR DE RELAÇÕES EXTERNAS 
DADA        FIAT AUTO PORTUGUESA, S.A.FIAT AUTO PORTUGUESA, S.A.        



Junqueiro & Rodrigues, Lda. 
 

ESPECIALIZADOS EM PEÇAS 
PARA CLÁSSICOS FIAT 

 
Rua António da Silva Marinho,317 

4100-064 PORTO 
Tel. 226176759 / 226176770 

   O não pagamento das cotas 
inviabiliza também, o envio do 
“Piccolini”. Não teria sentido 
continuar a oferecer aos sócios 
uma publicação em que apenas 
uma parte contribui nos custos 
de produção. 

   De qualquer modo será reata-
do o envio, logo que esteja 
regularizado o pagamento das 
cotas. 

   Os números que entretanto 
não tenham sido enviados 
poderão ser adquiridos pelo 
preço indicado no espaço 
“Boutique do Clube”. 

            Escreveu-nos um nosso 
associado – proprietário de 
um Fiat 600D de 1964 – mui-
to preocupado por causa da 
nova lei dos “veículos em fim 
de vida”, já que o seu carro é 
uma herança de família e não 
deseja desfazer-se dele. 

   Pode ficar inteiramente 
tranquilo, porque essa lei não 
é, de modo nenhum, obrigató-
ria. Os proprietários de veícu-
los antigos podem e devem, a 
nosso ver, continuar a preser-
var os seus “amigos de quatro 
rodas”! Até porque o benefício 
atribuído – 150 ou 200 mil 
escudos –  só é válido na 
aquisição de um novo veículo. 

  Como se vê, é muito pouco 
para que valha a pena 
“sacrificar” um carro antigo, 
cujo valor real e sentimental é 
muito maior do que as quan-
tias em causa. Tanto mais 
que só os trabalhos burocráti-
cos – e despesas de transpor-

te – a que quem deseje usu-
fruir dessa lei tem de subme-
ter-se desencorajam qualquer 
pessoa. 

   Assim, continuemos a pos-
suir os nossos Fiats, que eles 
estão longe do “fim de vida”. 

Muito pelo contrário: a vida 
deles está na “mocidade” e, 
certamente, irão dar-nos muito 
orgulho e alegrias. 
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500 GIARDINIERA 
1960 – 1965 
 
 
 
Cilindrada: 499,5 cm3 
Nº de cilindros: 2 
Potência: 21 cv 
Velocidade máxima: 95 Km/h 
Consumo médio: 5,2 litros/100 Km 
Capacidade: 4 pessoas 
Exemplares produzidos: 161.132 
 
 
 
Com uma porta traseira a permitir um fácil acesso e banco traseiro rebatível, a Giardiniera oferece cerca de 
um metro cúbico para carga. 
Era desta forma que a Fiat anunciava a sua mais pequena familiar. Tinha mais 21 cm de comprimento relati-
vamente à Berlina e foi construída com o objectivo de substituir o modelo 500C Belvedere. 
A partir de 1965 e até 1968 continuou a ser produzida pela Autobianchi. 

CAIXA DO CORREIO COTAS E SEGUROS 
   Chama-se a atenção de todos 
os Associados, de que apenas 
com as cotas em dia poderá ser 
efectuada a renovação do segu-
ro. 

   No próximo mês de abril será 
enviada à Companhia de Segu-
ros Zurich uma lista actualizada 
dos sócios com direito à reno-
vação da apólice. 

   Lembramos que para usufruir 
desta vantagem, deverá estar 
liquidada a cota referente ao 
ano 2001 não podendo obvia-
mente, existir pagamentos em 
atraso. 

Dando continuidade ao meu anterior artigo, apresento agora, algumas características e afinações para o Fiat 850 nas 
suas diversas versões e motorizações. 

Tipo de motores:   Berlina – motor 100G.002 
  Coupé – motor 100GC.000 
  Spider – motor 100GS.000 
Sistema de carburação:Sistema de carburação:Sistema de carburação:Sistema de carburação:    
Bomba de gasolina, mecânica, de membrana, B.C.D. ou Weber 
Carburador invertido, de duplo corpo simples, Holley, Weber 30 ICF 1 ou Solex 30 PIB 4. 
Afinações: 
   Weber ou Holley         Solex 
Sede da Agulha           1,5            1,5 
Jacto do ar           1,45           1,6 
Jacto da bomba           0,5            0,5 
Jacto do “ralenti”           0,4            0,4 
Jacto principal           1,2            1,1 
Cone de ar           22            22 
Circuito eléctrico:Circuito eléctrico:Circuito eléctrico:Circuito eléctrico:    
Bateria de 36 Amp/h com polo negativo à massa 
Distribuidor Marelli S 110 C 
Bibina Marelli BE200 B, Bosch Tk 12 A 17 ou O.E.M. G 525 
Afinações: 
Ordem de inflamação  1-3-4-2 (nº1 do lado da polie) 
Velas Marelli CW 240 ou Champion N 4 
Avanço inicial – 10º 
Avanço de vácuo – 16º 
Avanço máximo centrífugo – 23º a 27º 
Afastamento dos platinados – 0,42 a 0,48 mm 
Afastamento dos polos das velas – 0,6 a 0,7 mm 

    Foi em Maio de 1998 que a 
“ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB 

SEAT 600 DE VIGO”, realizou a 1ª Concen-
tração Nacional. Quem esteve presente,  
ainda hoje com certeza recorda o sucesso 
daquele encontro. 

   Meses depois, era retribuída a nossa 
participação, com um bom número de 
carros na 1ª Ibérica Cidade do Porto. 

   A partir daí, nunca mais deixou de existir 
uma forte ligação com aquele que é o Clu-
be de 600 mais próximo da nossa Delega-
ção no Porto. 

  Presidido por Enrique González Iglesias, 

o Clube 600 de Vigo, tem conseguido man-
ter um bom nível de qualidade nos seus 
eventos. 

    Sempre com programas variados que 
vão desde as competitivas gincanas, até 
aos passeios de barco, o Clube procura 

trazer sempre algo de 
novo em cada evento. 

   Vamos esperar e ver o 
que nos apresentam em 
2001. 

 

 

   Existe no entanto algo que se repete. 

   No final de cada evento, há que afastar 
as bruxas. É aí que entra em cena o ritual 
da queimada. É um momento de grande 
diversão e quando chega ao fim, temos a 
possibilidade de apreciar uma excelente 
bebida. 

   E pronto. Só de falar, já me cresce água 
na boca. Paciência vou ter que esperar 
por Maio. 

SEM FRONTEIRAS 
Jorge Carvalho 
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FAIXAS BRANCAS PARA PNEUS 
 

             PREÇO 12.500$00 
             jogo de 4 (IVA INCLUÍDO) 
             Jante 12-16” em stock 
 
 

ALBERTO ROCHA PEREIRA 
LARGO DA FEIRA, 30 – 32  -  4580 PAREDES 

TEL. 255 7831446 – TM. 96 8092125 – FAX. 255 785673 

 
ALBERTO ROCHA PEREIRA 

Peças e acessórios para automóveis clássicos 
INGLESES – ITALIANOS – FRANCESES – AMERICANOS – ALEMÃES 

Especialista em Alfa Romeu e Fiat 

 
ELECTRICIDADE – MECÂNICA – INTERIORES – CARROÇARIA – PNEUS – CAPOTAS 

LARGO DA FEIRA, 30-32 – 4580-094 PAREDES 
TEL. 255 783146 – TM. 96 8092125 – FAX. 255 785673 

OFICINA “PICCOLINI” 
José Paulo Pinto 

LA QUEIMADA – UM RITUAL QUE SE REPETE 



   Um belo passeio que irá certamente 
ficar na memória de todos os participan-
tes. 

   Mas foi em Sacramenia que se realizou 
o almoço de Natal. Uma oportunidade 
para voltar a reunir amigos e companhei-
ros de muitas concentrações. 

   O almoço realizou-se no dia 9 
de Dezembro e para além de 
todos termos experimentado o 
prato típico daquela região, o 
“Lechaso” (Cabrito assado de 
uma forma muito especial), houve 
ainda tempo para visitar Vallado-
lid e lanchar na Confeitaria Cube-
ro, estabelecimento de muita 
fama não só pela qualidade da 
sua pastelaria, mas também pela 
invulgar colecção de reproduções 
em açucar de vários monumentos 
de Espanha. ACREDITEM! É MESMO FEITO DE AÇÚCAR 

PICCOLINI…       É PRODUZIDO COM PAPEL DA SOPORCEL  

também de Portugal, os 600 
lá se foram agrupando na 
majestosa Praça de Espanha, 
dando-lhe ainda mais brilho. 

   O Sábado foi preenchido 
com visitas ao “Arboreto”, Jar-
dim Botânico e Exposição 
Automóvel. Jantar e baile 
completaram o dia. 

   No Domingo,  um passeio 
turístico em autocarro e per-
curso em caravana pelas 
estreitas ruas da cidade, ante-

cederam o almoço 
em “La Real Venta 
de Antequera”, 
local de grande 
beleza. Também aí 
se procedeu à 
entrega de lem-
branças aos partici-
pantes. 

   No final, a opinião 
unânime de que 
melhor que este 
encontro só mesmo a 2ª Con-
centração SEAT 600 de Sevi-
lha. 

   Bem organizada e com grande participa-
ção, assim decorreu a 1ª Concentração 
do recém criado Seat 600 Club de Sevi-
lha. 

   Oriundos de vários pontos de Espanha e 

UMA BELA ESTREIA 
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ALMOÇO DE NATAL EM SACRAMENIA 
   Para quem não sabe, Sacramenia é 
uma aldeia localizada a cerca de 20 Km 
de Penafiel (Espanha). 

   Para quem vai de Portugal, terá de per-
correr umas boas centenas de quilóme-
tros. Indo até Tordesilhas, segue-se para 
Valladolid e depois, na estrada para Aran-
da percorre-se aproximadamente 50 Km 
para chegar a este belo local. Acreditem 
que vale a pena. 

   O castelo, de formato alongado a fazer 
lembrar um barco, proporciona a quem o 
visita, magníficas vistas sobre toda a área 
circundante. 

PARA A FOTOGRAFIA NA PRAÇA DE ESPANHA 

“POR LAS CALLES DEL CASCO ANTIGUO” 

Texto e fotos de: 
José António Perez 

CASTELO DE PENAFIEL 
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OFICINAS DE RESTAURO – 2 

     Tem, na sua oficina, para além de vários carros modernos, dois Fiats 500  (um 
Nuova, de 1957 e um 500 R, de 1975) a restaurar, ambos pertencentes a sócios 
do Clube, já que nunca chegou a possuir um destes carros, pois «na altura havia 
poucos». 

     Começou a interessar-se pelo restauro deste modelo  por o apreciar e se lem-
brar dele novo («Fazem-me lembrar dos tempos em que era jovem...!»)  Como 

alguns clientes a quem repara, nor-
malmente, o carro do dia a dia lhe 
pediram, começou a dedicar-se a 
este trabalho. Só não  promete  pra-
zos de entrega, pois -por vezes- as 
peças demoram a vir: «por exemplo», 
diz, «o 500 R está à espera dos bra-
ços da suspensão». Para o Nuova 
«arranjaram-se elevadores das por-
tas, tapetes interiores, rolamentos, 
calhas dos vidros, faróis, farolins, 
tudo de origem».Está pronto no que 

respeita à mecânica («Tirou-se o motor, a caixa de velocidades, tudo!»), só falta ir 
para a pintura.  Por outro lado, entretém-se com este trabalho sobretudo aos Sába-
dos e no final dos dias, pelo que a 
empresa demora a ser feita, ape-
sar de poder contar com a ajuda 
do  Filho, também Alípio, que é 
outro apaixonado pelos carros anti-
gos. É que “depressa e bem, não 
há quem”! 

   ALÍPIO MARTINS 
   FIGUEIREDO 
   Alto da Relvinha 
   3020 COIMBRA 

ALÍPIO MARTINS – REVIVER A JUVENTUDE 
Editorial 
 

   É com grande satisfação que assisti-
mos ao crescimento do nosso Clube e 
ao cada vez maior peso no mundo dos 
Clássicos. 

   O nosso “Piccolini” chega mais longe 
e aumenta a nossa participação em 
eventos além fronteiras. 

   Mais Clubes iniciam a publicação dos 
seus próprios boletins informativos. 
Exemplo disso é o “Clube Mini de Por-
tugal” que já vai na sua quarta edição 
e teve a simpatia de nos enviar exem-
plares dos números já editados. Trata-
se de um excelente contributo para a 
valorização da nossa biblioteca. 

   Também está prestes a nascer a 
revista dos Clubes 600 de Espanha. É 
uma produção em que participam 
vários Clubes e em que cada um tem o 
seu próprio espaço. A iniciativa é ópti-
ma e desde já desejamos o maior 
sucesso. 

   É por tudo isto que nos empenhamos 
em tornar o “Piccolini” cada vez mais 
internacional. A nossa agenda está 
agora mais completa e o espaço reser-
vado aos eventos internacionais, passa 
a contar com a colaboração do nosso 
amigo José António de Tordesilhas. 
Pretendemos valorizar todos os encon-
tros e por isso faremos os possíveis por 
referi-los mesmo que não tenha existi-
do a nossa participação. 

   Esperamos assim aguçar o apetite e 
a vontade em participar nestes encon-
tros que são autênticos “banhos” de 
cultura, convívio e diversão. É fácil par-
ticipar. Basta contactar a Direcção do 
nosso Clube mostrando interesse em 
estar presente em algum dos eventos 
anunciados. Daremos todas as infor-
mações necessárias. 

 

                                    Jorge Carvalho 

DOIS QUINHENTOS A SEREM SUJEITOS A UM VERDADEIRO TRABALHO DE RELOJOARIADOIS QUINHENTOS A SEREM SUJEITOS A UM VERDADEIRO TRABALHO DE RELOJOARIADOIS QUINHENTOS A SEREM SUJEITOS A UM VERDADEIRO TRABALHO DE RELOJOARIADOIS QUINHENTOS A SEREM SUJEITOS A UM VERDADEIRO TRABALHO DE RELOJOARIA    

Quadro 15x20 decorado em folha de 

estanho com o seu modelo preferido 

                         (4000$00) 

 
Pedidos a Leonor Gomes 

R. Moinho Velho nº20  A-dos-Francos 

2500-025 CALDAS DA RAINHA 

Telemóvel – 964463974 



CLÁSSICOS PARA TODOS OS GOSTOS EM LEIRIA 

   É PARA NÓS MOTIVO DE 

ORGULHO, SEMPRE QUE 

VEMOS OS NOSSOS 

CARRINHOS RETRACTADOS 

EM PUBLICAÇÕES DE 

ÂMBITO NACIONAL, AS 

QUAIS CONSTITUEM UMA 

REFERÊNCIA NO MUNDO 

DOS CLÁSSICOS. 

   PARABÉNS AO “JORNAL 

C L Á S S I C O S ”  P E L O 

E XCE LEN T E  AR T I GO 

PUBLICADO. 
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    Quem adqui-
riu no passado mês de Dezem-
bro a revista “Jornal Clássicos”, teve 
a oportunidade de ler o magnífico 
artigo dedicado ao Fiat 850. 

    D e n o m i n a d o 
“Gémeos Falsos”, 
este artigo apre-
senta a história do 
modelo e as razões 
que levaram a Fiat a 
introduzir no mercado 
um automóvel com as 
características do 850. 

    Ilustrado com excelentes 
fotografias, é apresentado um 
comparativo entre as versões 
Berlina, Sport Coupé e Sport 
Racer, este último, muito seme-
lhante ao mais conhecido Spider. 

    Os modelos utilizados pertencem a 
sócios do nosso clube e todos eles fize-
r a m boa figura tanto na sessão 

fotográfica, como durante 
os testes de condução 
efectuados. 

    Este trabalho foi rea-
lizado em Leiria 
aquando do nosso 
encontro regional 
pelo que, tivemos 
o prazer de con-
tar com a pre-
sença duran-
te o almoço 
da equipa 
de repor-

tagem e Adeli-
no Dinis, Director do 

“Jornal Clássicos. 

 COLABORA COM 

EDUARDO  VASCONCELOS  –  SEGUROS 

SEGUROS DE TODOS OS RAMOS 

RUA VILA NOVA Nº148 3º ESQº  4100-501 PORTO   TF-226179546  TM-917551669 

   Quem no passado mês de outubro 
esteve em Leiria, teve a oportunidade 
de visitar a exposição de automóveis 
antigos que esteve patente nas insta-
lações de P.S.P. daquela cidade. 

   Cerca de quatro dezenas de exem-
plares representativos de diferentes 
épocas, ali estavam mesmo à frente 

dos nossos olhos, mostrando 

toda a sua beleza e imponên-
cia. 

   Desde os Ford’s ou Chevro-
let’s dos anos vinte e destina-
dos apenas às famílias mais 
ricas até aos utilitários mais 
recentes como o Mini, o Caro-
cha ou o 2 CV, que revolucio-
naram o Mundo automóvel, 
todos se encontravam em 
bom estado de conservação. 

   Para nós, o destaque vai para as 
presenças de um Fiat 500L e um 
600 Viotti, sendo este último prova-
velmente um dos seis exemplares 
importados para o nosso País. 

   Este modelo foi lançado em 1958, 
utilizava a mecânica do Fiat 600 e 
tinha umas linhas bastante aerodinâ-
micas para a época. 

   Em resumo, uma bela exposição 
que merece ser reeditada. 

600 VIOTTI – PEÇA RARA EM PORTUGAL 
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vontades expressas dos consumido-
res. As grandes evoluções tecnológi-
cas actuais visam, acima de tudo, o 
bem-estar e a segurança a bordo. 

   Não haja dúvidas de que a Fórmula 
1 é o verdadeiro banco de ensaios 
para o automóvel de todos os dias! 
Os elevados investimentos que as 
marcas fazem nesta modalidade, 
para além da natural notoriedade, 
procuram sobre-
tudo responder 
a exigentes 
padrões  de 
segurança a 
aplicar nos nos-
sos carros do 
dia a dia. 

   PIC: PIC: PIC: PIC: O ‘Grupo Fiat’, através de 
várias das suas prestigiadas marcas 
de automóveis, tem marcado presen-
ça com muitos sucessos no panora-
ma do desporto automóvel internacio-
nal em diversas disciplinas. Que 
influência têm tido e poderão vir a ter 
estes programas desportivos, e eleva-
dos investimentos, na promoção, 
desenvolvimento e prestígio das mar-
cas do Grupo? E no crescimento dos 
negócios? E na perspec-
tiva de enraizamento de 
alicerces para que, no 
Futuro, o Presente seja 
um Passado honroso? 

   LCF: LCF: LCF: LCF: O ‘Grupo Fiat’ exi-
be com orgulho o maior 
número de vitórias em 
todos os Campeonatos 
do Mundo! O automóvel 
é o fim último da subli-

(Continuação da página anterior) 

mação para pro-
porcionar tudo o 
que o consumidor 
ambiciona e quer 
ver acontecer. 

   Por exemplo, na 
P i s t a ,  t emos 
actualmente o 
Alfa-Romeu 156 
no Grupo A e, num 
futuro muito próxi-

mo o 147 também no Grupo A. 

   Nos Ralis, a Fiat apresenta-se com o 
‘Seicento’ e agora também com o 
novo ‘Punto Kit Car’ que também em 
Portugal fará o Campeonato Nacional 
de Ralies  a partir de Janeiro de 2001 
a par com o Troféu ‘Fiat Punto / Tele-
cel’. 

   Numa perspectiva actual não des-
portiva, não se pode olvidar a Lancia 
com os seus “velhos” e excelentes 

pergaminhos, 
assumindo o 
requinte e a 
qualidade nos 
seus expoen-
tes máximos. 

   Pretende-se, 
com estas presenças, o esperado 
reconhecimento das marcas envolvi-
das e respectivas tecnologias, mas 
reconheço que é obrigação dos cons-
trutores investir no desenvolvimento 
do património desportivo e na juventu-
de para a promoção de qualidade de 
vida na Humanidade. 

   PIC: PIC: PIC: PIC: O que podemos esperar da ‘Fiat 
Auto Portuguesa’ no apoio da preser-
vação e história dos modelos que já 

foram e vão sendo retirados de pro-
dução? E para quando um ‘Museu 
Fiat’ em Portugal? 

LCF: LCF: LCF: LCF: A Fiat continuará a apoiar, den-
tro das suas possibilidades e condi-
cionantes, a História do automóvel 
em Portugal, gerindo os seus 
‘budgets’ adequadamente sem privi-
legiar nenhum Clube em detrimento 
de outros. Nesta medida, vamos 
“ajudar” todos os que apresentarem 
projectos credíveis. 

   A existência de um ‘Museu Fiat’ em 
Portugal não nos parece possível 
numa perspectiva tradicional. Tirar-
se-ia até porventura, dessa forma, 
todo o protagonismo que os possui-
dores de FIATs de colecção têm ao 
conduzir os seus automóveis e ao 
mostrá-los em plena actividade. O 
melhor Museu Fiat é o que passa nas 
nossas estradas, pelas mãos dos 
seus proprietários. 

   PIC: PIC: PIC: PIC: Gostaria de destacar alguma 
personalidade directamente relacio-
nada com os modelos 600, 500 e 
850 da Fiat? 

   LCF: LCF: LCF: LCF: Claro que sim! Todos estes 
temas de conversa só são realidade 

graças ao Engº Dante Giacosa, Direc-
tor Comercial a quem se devem os 
três modelos motivo de ‘culto’ pelo 
vosso Clube. Dante Giacosa foi a 
grande figura da FIAT AUTO no Mun-
do, tendo chegado a Vice-Presidente 
da Corporação! A seguir à família 
Agnelli, é 
s e g u r a -
mente a 
personali-
dade mais 

Entrevista conduzida Entrevista conduzida Entrevista conduzida Entrevista conduzida 
pelo nosso sócio Car-pelo nosso sócio Car-pelo nosso sócio Car-pelo nosso sócio Car-
los Grilo.los Grilo.los Grilo.los Grilo. 
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   O lançamento do 600 foi feito com 
recurso a muita publicidade, sendo 
de destacar que no dia do lançamen-
to 30 carros “Fiat 600” passearam 
pelas ruas de Genève. Custava 
640.000 liras. 

   Em 1956 as vendas do “600” 
representaram 
60% das ven-
das totais da 
FIAT!! 

   Em 1957, e 
também projectado por Dante Giaco-
sa, é lançado o “Nuova 500”. Carro 
de 2 lugares, comprimento inferior 
aos 3 metros, ainda tinha suspensão 
dianteira com rodas independentes 
como o “Topolino” e mola de lâminas 
em posição transversal. 

   A carroçaria era, no entanto, total-
mente nova, do tipo autoportante, 
com o motor colocado atrás do eixo 
traseiro como no 600 e mais tarde 
seguido no 850 e no 126. O motor 
era novo, de apenas 2 cilindros em 
linha, colocado verticalmente, com 
refrigeração a ar, 479 c.c. e potência 
de 13,5 cavalos, atingindo os 85 Km/
h de velocidade máxima com um 
consumo médio de 4,5 litros aos 
100 Km. O preço era de 490.000 
Liras. 

   Este  modelo foi muito pouco 
comercializado em Portugal e a 
sua fabricação terminou em 1975, 
com quase 3,7 milhões de unida-
des produzidas de todos os mode-
los, incluindo os Autobianchi e os 
Abarth! 

   PIC: PIC: PIC: PIC: Quer-nos contar um pouco 
da sua “história” pessoal no mun-
do dos automóveis a na Fiat? 

   LCF: LCF: LCF: LCF: O automóvel é para mim 
uma paixão e trabalho neste sector 
por opção. Ingressei na Fiat Auto 

(Continuação da página anterior) Portuguesa há cerca de 12 anos, em 
1988, como Director das Relações 
Externas, após a descontingentação 
do mercado no nosso País, tendo já 
experiências anteriores no sector. 

   Em relação ao automóvel em si, nun-
ca é demais afirmar que alia a eficácia 
à beleza como um todo. Todos os 
automóveis têm conceito e beleza pró-
prios, desde o mais pequeno utilitário 
ao veículo comercial. O automóvel não 
é só um meio de locomoção, mas tam-
bém uma Obra de Arte! Os FIATs tam-
bém são Obras de Arte, com conceitos 
únicos próprios, feitos para nos serem 
úteis e proporcionando-nos um acrés-
cimo de qualidade de vida a bordo. 

   PIC: PIC: PIC: PIC: Qual será a estratégia da Fiat 
em relação aos ‘Piccolini’ que tanto 
têm contribuído para o êxito marca na 
Europa e no Mundo? 

   LCF: LCF: LCF: LCF: A Fiat vai certamente continuar 
a ter o conceito de ‘Piccolini’ na verda-
deira acepção da palavra. Os modelos 
vão, obviamente, sendo adaptados à 
“utilidade” da vida moderna em cada 
momento da história do Homem. Por 
exemplo, o actual ‘SEICENTO’ é líder 
incontestado de vendas no seu seg-

mento, o segmento A, em Portugal e 
na Europa, e a respectiva produção 
continua a ser inferior à procura! 

   E não posso esquecer o PANDA, que 
existe há já 25 anos, outra Obra de 
Arte, modelo normalmente pouco 
falado. O Panda destina-se essencial-
mente aos jovens, é muito fácil de 
utilizar e conduzir, não dá problemas 
de qualquer índole, apresenta-se bas-
tante despretencioso, é barato, eco-
nómico e muito atractivo. 

   PIC: PIC: PIC: PIC: Qual a sua perspectiva do mun-
do automóvel do futuro face ao pas-
sado e ao presente? E relativamente 
à evolução do ‘mundo automóvel’ no 
actual contexto da globalização 
empresarial? 

   LCF: LCF: LCF: LCF: Tem-se assistido e continuar-
se-á a verificar uma evolução cons-
tante e permanente no sentido positi-
vo. Basta parar para ‘olhar’ a evolu-
ção nos últimos 30 anos, quer em ter-
mos de alianças, fusões ou aquisi-
ções quer na perspectiva de que o 
Cliente final tem de ser sempre bem 
servido. 

    Os modelos de hoje são feitos 
direccionados para a satisfação das 

UM “MITO” CHAMADO FIAT 

   A caravana composta por onze 600 e 
três 850 um dos quais Sport Coupé acaba-
dinho de ingressar no Clube, partiu então 
para um passeio pelas ruas da Mealhada. 

   À hora prevista lá estávamos no 
Restaurante “Boa Viagem” para 
dar-mos início a um magnífico 
almoço. 

   Todos os elementos da Direcção 
estiveram presentes incluindo os 
novos Vice-Presidente e Tesoureiro 
respectivamente, José Jorge e 
Paulo Duque. 

   No final do almoço a Direcção 
esteve reunida para definir 
alguns aspectos relacionados 
com o funcionamento do Clube 
e também para lançar algumas 
ideias sobre o programa de acti-
vidades para 2001. 

   A realização da 
Concentração Ibéri-
ca é para todos 
nós, um ponto de 
honra e a sua reali-
zação foi marcada 
para Setembro na 
cidade do Porto 
que, como se sabe, 
é em 2001 a Capi-
tal Europeia da Cul-
tura. 

   Também dare-
mos continuidade 
aos  encontros 

Regionais e a habitual Jorna-
da Gastronómica irá coincidir 
com as comemorações do 
aniversário do Clube. 

   Do mesmo modo, voltare-
mos a colaborar, juntamente 
com o Clube 600 de Badajoz 
e o Clube de Amigos dos 600 
500 da Amadora, na realiza-
ção do Encontro Hispano-
Luso de Badajoz. 

   E foi assim, com este conví-
vio na Mealhada, que o nos-
so Clube encerrou as activi-

dades do ano 2000. 

   Para 2001 aí estaremos de novo a per-
correr as estradas de Portugal e Espanha 
com as nossas belas máquinas. 

   Saborear a boa cozinha 
Portuguesa, é sempre um 
óptimo pretexto para reunir 
amigos e dar um um bom 
passeio. 

   Foi o que aconteceu no 
passado dia 10 de Dezem-
bro. Com o propósito de “ir 
ao leitão”, tiramos as nossas 
máquinas da garagem e, 
sem nos intimidar-nos com a 
chuva que teimou em nos 
fazer companhia, lá parti-
mos em direcção à Mealha-
da. 

   O encontro deu-se junto à Câmara 
Municipal e foram muitos os curiosos 
que se acercaram dos 600 e 850 recor-
dando os tempos em que eles também 
conduziam modelos semelhantes. 
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COM OU SEM CHUVA, AQUI ESTAMOS 

JORNADA GASTRONÓMICA NA MEALHADA 
FIATS E LEITÕES COM SORTE DIFERENTE 

TODOS VAIDOSOS EM FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL 

    T-shirt pintada à mão com o modelo   

e cor que desejar   (4950$00) 

 
Pedidos a Leonor Gomes 

R. Moinho Velho nº20  A-dos-Francos 

2500-025 CALDAS DA RAINHA 

Telemóvel – 964463974 CAVAQUEIRA FOI O QUE NÃO FALTOU 
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   Na passagem do 8º aniversário da 
criação do nosso Clube, no passado 
dia 31 de Outubro, embora designado 
em 1992 apenas como “Fiat 600 Clu-
be de Portugal”, ninguém nos poderia 
honrar mais na concessão de uma 
entrevista ao “Piccolini…” do que o 
Dr. Luís Cabral Ferreira, Director de 
Relações Externas da Fiat Auto Portu-
guesa. 

   Ainda antes da actual designação e 
composição, não é demais relembrar 
que este Clube já teve o nome de 
“Fiat 600 e 500 Clube de Portugal” e 
que só em 19 de Novembro de 1997 
foi legalizado em Coimbra com a 
actual designação, com a inclusão de 
mais um modelo Fiat – o 850. 

   

Piccolini: Piccolini: Piccolini: Piccolini: Agradecendo a oportunida-
de, começamos por querer saber a 
importância dos modelos 600, 500 e 
850 no desenvolvimento da marca 
FIAT em Portugal. 

   Luís Cabral Ferreira: Luís Cabral Ferreira: Luís Cabral Ferreira: Luís Cabral Ferreira: Estes modelos 
foram de facto muito importantes 
para a marca, não sendo o nosso 
País excepção. O 600 foi um modelo 
que trouxe um ‘boom’ de vendas ini-
maginável no nosso País. O 500 não 
foi muito vendido por terras lusas 
mas é hoje um automóvel de culto e 
de prestígio. O 850 
dirigiu-se para uma 
classe que se situa-
va acima de quem 
adquiria os 600 e 
conheceu também 
vendas significati-
vas. 

   De referir que 

nenhum destes 
modelos veio 
substituir o 
outro, isto é, 
foram lançados 
para diferentes 
‘targets’ e coe-
xistiram vários 
anos sem se 
pre jud ica rem 
comercialmen-
te. 

   Na mesma 
linha de conceito, permito-me referir o 
aparecimento posterior do modelo 
127, hoje já factor de grande culto e 
mais tarde o UNO, modelo mais vendi-
do da época e do qual ainda circulam 
em Portugal mais de 50.000 exempla-
res. 

   Gostaria de realçar que a concepção 
base dos três modelos do vosso  Clube 
é a simplicidade! Todos são automó-
veis populares, com dimensões com-
pactas, cujos processos produtivos 
foram estruturados para serem relati-
vamente baratos, embora nunca dei-
xando de ser verdadeiros automóveis 
em todas as suas vertentes. 

   As preocupações da FIAT neste tipo 
de modelos foram sempre no sentido 
da sua “acessibilidade”, quer na aqui-
sição como na manutenção, para que 
pudessem ser fabricados massiva-
mente. 

   PIC: PIC: PIC: PIC: Estes “nossos” modelos foram 
definitivamente inovadores em solu-
ções de adaptação à vida moderna e/
ou de introdução de novas tecnolo-
gias? 

   LCF: LCF: LCF: LCF: Sem dúvi-
da que sim! 

   Não posso dei-
xar de destacar o 
TOPOLINO, ante-
cessor destes 
modelos, como a 
grande inovação 

pós-guerra! Diria mesmo que o Topoli-
no está para a FIAT (Sul da Europa) 
como o ‘Carocha’ esteve para a VW 
(Norte da Europa) em termos de 
importância e de introdução de novos 
conceitos e nova filosofia de vida e do 
automóvel adaptado a essas novas 
formas de estar depois da 2ª Guerra 
Mundial. 

   Vou-me alongar um pouco sobre 
este modelo, determinante para os 
que se seguiram. 

   O primeiro destes modelos 500, o 
modelo A, foi concebido entre 1934 e 
1936, nasceu em 15 de Junho deste 
último ano com o nome de código 
“zero”, e ficou conhecido por 
“Topolino”. Dante Giacosa, jovem 
engenheiro de 29 anos (à data) inter-
pretou desta forma magnífica a ideia 
do Senador Giovanni Agnelli de lançar 
um automóvel de dimensões reduzi-
das, económico na manutenção e 
com preço de custo inferior a 5.000 
Liras. A “encomenda” foi feita a pro-
jectistas de aviões face aos enormes 
progressos que a aeronáutica conhe-
cia nomeadamente nos campos da 
aerodinâmica, da resistência de 
materiais e da fiabilidade dos moto-
res. Aliás, vem daqui a designação do 
modelo A – “Avio”, avião, aeronáuti-
ca! 

   Ao ver pela primeira vez o protótipo 
do “zero A”, o Senador Agnelli disse: 
“Finalmente, um Fiat em que se des-
ce para entrar!”. 

UM “MITO” CHAMADO FIAT 
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   O motor adoptado tinha 4 cilindros 
em linha, montado à frente em posi-
ção longitudinal, refrigerado a água, 
com 569c.c. e 13 cavalos de potência 
às 4.000 r.p.m. e transmissão às 
rodas traseiras com eixo rígido, para 
proporcionar um bom nível de confor-
to. Este motor era de válvulas laterais 
e construído em ferro fundido. A caixa 
era de 4 velocidades. O radiador foi 
montado atrás do motor para permitir 
que o centro de gravidade do motor 
ficasse à frente do eixo dianteiro e 
que a frente fosse mergulhante por 
razões de aerodinâmica. A suspensão 
da frente tinha rodas 
independentes e uma 
mola única de lâminas 
em posição transver-
sal com amortecedo-
res hidráulicos. O 
chassis caracterizava-
se pelas duas longari-
nas e uma travessa 
anular para o motor e 
caixa de velocidades. Grande inova-
ção para a época foi a introdução do 
circuito de travagem hidráulico. A car-
roçaria era em aço. 

   Tudo isto resultou num carro de 
535 Kg, com um consumo inferior a 6 
litros aos 100 Km e velocidade máxi-
ma na ordem dos 85 Km/h. Com um 
comprimento de 3200 mm tornou-se 
o modelo de grande série mais 
pequeno do Mundo! Por isso, ficou 
isento do pagamento da taxa anual 
de circulação, que era na época de 
275 Liras (ainda do tempo de Musso-
lini!). 

   Só o preço não cumpriu o desejo 
inicial; mesmo assim, o preço de 

8.900 Liras era abaixo de toda a con-
corrência. 

   Já agora, refiro que o modelo “A” do 
500/Topolino teve duas versões da 
suspensão traseira: de 1936 a 1938 o 
eixo traseiro era suportado elastica-
mente por molas 1/4 elípticas; depois 
de 1938 as molas passaram a ser 
semi-elípticas. 

   Outra vertente altamente inovadora 
em relação aos “Topolino” foi a intro-
dução de novas formas de comerciali-
zação. Foi um dos primeiros automó-
veis vendidos em Portugal com opção 
de prestações mensais. Como curiosi-
dade, cada prestação mensal custava 
exactamente 500$00, nº igual ao do 
próprio modelo (Cinquecento). 

   O “A” foi apresentado em Portugal 
em Setembro de 1936, mas só come-
çou a ter aceitação massiva a partir de 
1938, essencialmente devido às 
agressivas políticas comerciais e de 
marketing adoptadas. 

   O modelo “B”, do pós-guerra, diferia 
do “A” essencialmente 
a nível do motor e 
mecânica: válvulas à 
cabeça,  potênc ia 
aumentada para 16,5 
cavalos às 4.400 
r.p.m. através de modi-
ficações introduzidas 
no circuito de lubrifica-
ção e do filtro de ar, 

melhores travões, suspensão com 
amortecedores hidráulicos e novo cir-
cuito eléctrico; atingia cerca de 95 
Km/h, o consumo reduziu-
se para os 5 litros aos 100 
Km e o peso aumentou 
para os 600 Kg. 

   Mais tarde, em 1949, é 
lançado o modelo “C”, com 
nova carroçaria, faróis 
embutidos à frente e nova 
grelha e o primeiro FIAT a 
ter, de série, climatização e 
desembaciador do pára-
brisas. No motor, de válvu-
las à cabeça, a cabeça pas-
sou a ser de alumínio (no “A” e no “B” 

era de ferro fundido). 

   Entre todos os modelos, incluindo 
as carrinhas, foram fabricados mais 
de 500.000 exemplares até 1954, 
último ano da produção. 

   O “500/Topolino” dá lugar ao 
modelo 600, nova criação de Dante 
Giacosa, cujo lançamento teve lugar 
no salão de Genève em 1955. Este 
novo carro tinha um comprimento de 
3215 mm, motor de 4 cilindros com 
21,5 cavalos e 633 c.c., montado 
atrás do eixo traseiro, arrefecido a 
água, capaz de atingir os 96 Km/h 
com um consumo médio na ordem 
dos 5,7 litros aos 100 Km. O depósito 
de gasolina conheceu nova localiza-
ção, à frente no porta bagagens; ain-
da neste compartimento cabiam a 
roda sobressalente e a bateria… 

   As grandes inovações foram a lota-
ção de 4 lugares, a possibilidade de 
se rebaixar o banco traseiro, as jane-
las da frente eram de deslizar, os tra-
vões de duplo circuito, a suspensão 
independente com amortecedores 
telescópicos à frente e molas e amor-
tecedores atrás e o novo desenho da 
suspensão dianteira permitindo a 
fixação das molas directamente na 
estrutura do chassis por borrachas. 

(Continua na página seguinte) 

ENTREVISTA COM O DR. 
LUÍS CABRAL FERREIRA 
– DIRECTOR DE 
RELAÇÕES EXTERNAS 
DA FIAT AUTO 
PORTUGUESA,S.A. 


