
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 600 D de 1966 
70000 Km, original,  livro de revi-
sões e factura de compra 
Contactar: Armando Sobral 
Tel. 225 506 792 

VENDA: 
 
FIAT 850 Sport Coupé de 1969 
Branco original. 800 c negociáveis 
Pode ser visto e experimentado na 
Fiat Castro e Castanheira 
Zona Industrial da Pedrulha 
3020 Coimbra 

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 

Os modelos especiais fabricados 
sobre bases mecânicas dos Fiat 500 
e 600, têm também a sua representa-
ção à escala. 

Curiosamente, a sua produção em 
tamanho reduzido identifica-se pela 
escassez de peças fabricadas, à 
semelhança do que acontecia com os 
modelos reais. 

Aqui ficam alguns exemplos: 

O 500 Gamine foi produzido em 
França, na escala 1:43 pela empresa 
Ecuracars. Fabricado em resina num 
total de 250 exemplares. 

As Bianchinas embora muito 
semelhantes, pertencem a diferentes 
fabricantes. Em primeiro plano a origi-
nal da Mercury e mais atrás uma cópia 
produzida pela Scottoy. A escala é 1:43 e os fabrican-
tes são italianos. 

Peça única é este exemplar do SEAT 800, fabrica-
do a partir de miniaturas Corgy ‘Detail cars’ escala 
1:43, sendo cortadas para correcção do comprimento 
da carroçaria e posteriormente sol-
dadas. 

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$00 

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

Boné 
1.200$00 

T.Shirt 
1.000$00 

PICCOLINI... Página 8 

PROCURA: 
 
Grelha para Jagst 
770 
Em bom estado 
Contactar: David 
Neves 
Tm. 967043020 

 

BIANCHINAS MERCURY 

E SCOTTOY 

500 GAMINE ECURACARS 

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

Números atrasados 
250$00 – cada 

Assinatura  (não sócios) 
1500$00 – ano 

SEAT 800 

BASE 600 ‘DETAIL CARS’ 

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

17h30.17h30.17h30.17h30.    

    

    

    

Quanto a preços:Quanto a preços:Quanto a preços:Quanto a preços:    

Adulto 2800$00 / Criança 1500$00Adulto 2800$00 / Criança 1500$00Adulto 2800$00 / Criança 1500$00Adulto 2800$00 / Criança 1500$00    

Inscrições a efectuar até ao dia 17 Inscrições a efectuar até ao dia 17 Inscrições a efectuar até ao dia 17 Inscrições a efectuar até ao dia 17 
de Maio para Carmen Gouveia ou Jorge de Maio para Carmen Gouveia ou Jorge de Maio para Carmen Gouveia ou Jorge de Maio para Carmen Gouveia ou Jorge 
Carvalho, tel. 964 032 216 ou 962 407 Carvalho, tel. 964 032 216 ou 962 407 Carvalho, tel. 964 032 216 ou 962 407 Carvalho, tel. 964 032 216 ou 962 407 

OFICINAS DE RESTAURO   
(ÓSCAR DIAS) 

PÁGINA 3 

NOTÍCIAS DA MADEIRA 
AUTOMOBILIA (AVEIRO) 

PÁGINA 4 

NOVAS PUBLICAÇÕES 
PERDIDOS NO TEMPO 

PÁGINA 5 

INTERNACIONAL 
(MADRID E CIUDAD REAL) 

PÁGINA 6 

SEM FRONTEIRAS 
OFICINA PICCOLINI 

PÁGINA 7 

FIATS À ESCALA 
BOUTIQUE DO CLUBE 

PÁGINA 8 

DESTAQUES: 

ANO 2 - NÚMERO 9     MARÇO / ABRIL 2001 

FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 

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

• 20 DE MAIO 20 DE MAIO 20 DE MAIO 20 DE MAIO ----    ENCONTRO REGIONAL 
DO CENTRO (AVEIRO) 

• 15 DE JULHO 15 DE JULHO 15 DE JULHO 15 DE JULHO ––––    ENCONTRO REGIO-
NAL DO NORTE   (VIANA DO CASTE-
LO) 

• 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO ––––    III CONCENTRA-
ÇÃO 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 GAS-
TRONÓMICA / ANIVERSÁRIO DO CLU-
BE (SÃO PEDRO DO SUL) 

AG
EN

DA
 

• 6 DE MAIO  6 DE MAIO  6 DE MAIO  6 DE MAIO  ----        VII RALLY SEAT 600 EM LEGANES 

• 12/13 DE MAIO 12/13 DE MAIO 12/13 DE MAIO 12/13 DE MAIO ----    I ENCONTRO SEAT 600 (GIJÓN) 

• 13 DE MAIO  13 DE MAIO  13 DE MAIO  13 DE MAIO  ----        ROTA DE ARANJUEZ (LEÓN) 

• 19/20 DE MAIO  19/20 DE MAIO  19/20 DE MAIO  19/20 DE MAIO  ----        CONCº TORRELAVEGA (CANTABRIA) 

• 2/3 DE JUNHO 2/3 DE JUNHO 2/3 DE JUNHO 2/3 DE JUNHO ----    IV CONCENTRAÇÃO NACIONAL (DÉNIA) 

• 9/10 DE JUNHO 9/10 DE JUNHO 9/10 DE JUNHO 9/10 DE JUNHO ----    I CONCº LOS PIRATAS DEL 600 (BEJAR) 

• 9/10 DE JUNHO 9/10 DE JUNHO 9/10 DE JUNHO 9/10 DE JUNHO ----    IV CONCENTRAÇÃO SEAT 600 DE VIGO 

• 16/17 DE JUNHO 16/17 DE JUNHO 16/17 DE JUNHO 16/17 DE JUNHO ----    I CONCº SEAT 600 DE VALENCIA 

• 23/24 DE JUNHO 23/24 DE JUNHO 23/24 DE JUNHO 23/24 DE JUNHO ----    III ENCONTRO SEAT/FIAT MOTOR 
TRAZEIRO DO CLUBE AMIGOS SEAT 850 (LEÓN) 

• 23/24 DE JUNHO 23/24 DE JUNHO 23/24 DE JUNHO 23/24 DE JUNHO ----    CONCENTRAÇÃO SEAT 600 SÃO 
PEDRO 2001 (ZAMORA) 

NACIONAL INTERNACIONAL 

NOTA: NOTA: NOTA: NOTA: Para participar nos eventos internacionais, contactar ‘Piccolini...’ (ver contacto na última página) 

ENCONTRO REGIONAL DO CENTRO 
No próximo dia 20 de Maio, Aveiro vai No próximo dia 20 de Maio, Aveiro vai No próximo dia 20 de Maio, Aveiro vai No próximo dia 20 de Maio, Aveiro vai 

receber o habitual Encontro regional da zona receber o habitual Encontro regional da zona receber o habitual Encontro regional da zona receber o habitual Encontro regional da zona 
centro.centro.centro.centro.    

A recepção será feita no centro da cidade A recepção será feita no centro da cidade A recepção será feita no centro da cidade A recepção será feita no centro da cidade 
(zona do Rossio), entre as 10 e as 11h00. (zona do Rossio), entre as 10 e as 11h00. (zona do Rossio), entre as 10 e as 11h00. (zona do Rossio), entre as 10 e as 11h00. 
SegueSegueSegueSegue----se um passeio pala cidade e o almoço se um passeio pala cidade e o almoço se um passeio pala cidade e o almoço se um passeio pala cidade e o almoço 
no restaurante Abílio Marques em Bonsuces-no restaurante Abílio Marques em Bonsuces-no restaurante Abílio Marques em Bonsuces-no restaurante Abílio Marques em Bonsuces-
so.so.so.so.    

De tarde pelas 15h00 farDe tarde pelas 15h00 farDe tarde pelas 15h00 farDe tarde pelas 15h00 far----sesesese----á uma visita á uma visita á uma visita á uma visita 
ao museu da cidade.ao museu da cidade.ao museu da cidade.ao museu da cidade.    

O encerramento está previsto para as O encerramento está previsto para as O encerramento está previsto para as O encerramento está previsto para as 

ASSEMBLEIA GERAL HISTÓRICAASSEMBLEIA GERAL HISTÓRICAASSEMBLEIA GERAL HISTÓRICAASSEMBLEIA GERAL HISTÓRICAASSEMBLEIA GERAL HISTÓRICAASSEMBLEIA GERAL HISTÓRICAASSEMBLEIA GERAL HISTÓRICAASSEMBLEIA GERAL HISTÓRICA        

15/715/715/715/7    

8,9/98,9/98,9/98,9/9    

17/1117/1117/1117/11    

23/923/923/923/9    

13,14/1013,14/1013,14/1013,14/10    

IP5 

A1 

A6 

IC9 

IC1 

20/520/520/520/5    

O dia 8 de Abril de 2001, ficará certa-O dia 8 de Abril de 2001, ficará certa-O dia 8 de Abril de 2001, ficará certa-O dia 8 de Abril de 2001, ficará certa-
mente gravado na memória de todos nós.mente gravado na memória de todos nós.mente gravado na memória de todos nós.mente gravado na memória de todos nós.    

Pela primeira vez, a Assembleia Geral do Pela primeira vez, a Assembleia Geral do Pela primeira vez, a Assembleia Geral do Pela primeira vez, a Assembleia Geral do 
Clube foi realizada em Sede própria, dando Clube foi realizada em Sede própria, dando Clube foi realizada em Sede própria, dando Clube foi realizada em Sede própria, dando 
corpo a um sonho antigo.corpo a um sonho antigo.corpo a um sonho antigo.corpo a um sonho antigo.    

Com aprovação unânime Com aprovação unânime Com aprovação unânime Com aprovação unânime 
em todas as matérias abor-em todas as matérias abor-em todas as matérias abor-em todas as matérias abor-
dadas, o actual corpo directi-dadas, o actual corpo directi-dadas, o actual corpo directi-dadas, o actual corpo directi-
vo parte para mais um ano vo parte para mais um ano vo parte para mais um ano vo parte para mais um ano 
de actividade com a confian-de actividade com a confian-de actividade com a confian-de actividade com a confian-
ça reforçada.ça reforçada.ça reforçada.ça reforçada.    Págª 2Págª 2Págª 2Págª 2    



Junqueiro & Rodrigues, Lda. 
 

ESPECIALIZADOS EM PEÇAS 
PARA CLÁSSICOS FIAT 

 
Rua António da Silva Marinho,317 

4100-064 PORTO 
Tel. 226176759 / 226176770 

As alterações aos Estatutos 
trazem uma maior eficácia no 
controlo das contas, bem como 
uma gestão mais fácil por parte 
da equipa directiva, aliviando-a 
no seu esforço de manutenção 
e crescimento do Clube. 

Em anexo a este número do 
Piccolini, seguem cópias da 
minuta da V Assembleia Geral e 
Estatutos já devidamente recti-
ficados, conforme propostas 
apresentadas e aprovadas. 

Um recém entrado sócio 
da região do Porto, inquiriu-
nos sobre o calendário de 
actividades do Clube. Para 
além do que pode ser consul-
tado neste número do 
‘Piccolini’, podemos adiantar 
também, que todos os 1º e 3º 
Sábados de cada mês pelas 
11h00, o Café Vera Cruz 
situado no final da Avª da 
Boavista no Porto, é palco de 
salutares convívios entre 
sócios do nosso Clube que 
aproveitam para, além da tro-
ca de informações e experiên-
cias, passearem as suas 
“belas máquinas”. 

Esta iniciativa, que se vem 
repetindo desde 1997, pode-
rá aliás ser alargada a outras 
regiões do País, principalmen-
te naquelas onde o número 
de sócios é mais elevado. 

É intenção do Clube, pro-
mover a médio prazo, iniciati-
vas do género em zonas 

como: 

Coimbra e Lisboa onde o 
número de associados atinge 
a meia centena, Aveiro, Braga, 
Castelo Branco, Leiria, Tomar, 
Viana do Castelo, Viseu e na 
Madeira onde, como se sabe, 
tem sido desenvolvida por 
intermédio do nosso associado 
Gonçalo Pereira, uma intensa 
actividade em torno dos clássi-
cos Fiat. 

Só é necessário o envolvi-
mento dos sócios destas loca-
lidades. Será para nós um pra-
zer, apoiar nos contactos 
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NUOVA 500 F 
1965 – 1967 
 
 
 
Cilindrada: 499,5 cm3 
Nº de cilindros: 2 
Potência: 18 cv 
Velocidade máxima: 95 Km/h 
Consumo médio: 5,5 litros/100 Km 
Capacidade: 4 pessoas 
Exemplares produzidos: 741.930 
 
 
 
Em meados dos anos sessenta,  as preocupações pela segurança nas estradas, obriga os construtores a alte-
rar ou substituir alguns dos modelos automóveis em circulação. A FIAT não fugiu à regra e para adaptar o seu 
modelo mais popular, edita a versão 500 F em que a principal alteração, reside na mudança do sentido de 
abertura das portas. Esta correcção ao modelo, permitiu não só aumentar as dimensões da área vidrada, 
como também eliminar as pouco atraentes dobradiças que até aí se evidenciavam na bela carroçaria. 
Também o meio tecto rígido passa a ser de uma única só peça, tornando o conjunto mais resistente. 

CAIXA DO CORREIO ASSEMBLEIA GERAL 
Os principais  pontos da 

ordem de trabalhos, diziam 
respeito à apresentação para 
discussão e aprovação, das 
contas e relatórios da Direcção, 
proposta de alteração dos Esta-
tutos / Regulamento interno e 
apresentação do plano de acti-
vidades para 2001. 

A entrega aos associados 
presentes de exemplares dos 
relatórios de contas, constituiu  
uma novidade relativamente 
aos anos anteriores. 

FARÓISFARÓISFARÓISFARÓIS    
A .  A .  A .  A .  Mola de pressão para fixação da moldura 
B .  B .  B .  B .  Parafuso de afinação do feixe luminoso no 
sentido horizontal 
C .  C .  C .  C .  Parafuso de regulação do feixe luminoso no 
sentido vertical 
D .  D .  D .  D .  Gancho de mola para fixação do grupo óptico 
E .  E .  E .  E .  Perno de engate do grupo óptico 
 
 
 
F .  F .  F .  F .  Grupo óptico 
G .  G .  G .  G .  Mola de sustentação do suporte da lâmpada 
H .  H .  H .  H .  Lâmpada, de duplo filamento, com engate de 
baioneta 
I .  I .  I .  I .  União de cavilha 
 
    
    
Luzes anteriores de posição e direcção.Luzes anteriores de posição e direcção.Luzes anteriores de posição e direcção.Luzes anteriores de posição e direcção.    
    
A .  A .  A .  A .  Parafusos de fixação do farol 
B .  B .  B .  B .  Porta-lâmpada, com engate de baioneta 
C .  C .  C .  C .  Lâmpada, de duplo filamento, com engate de 
baioneta 

O alinhamento dos faróis, é uma tarefa 
que pode ser facilmente executada em 

casa, sem necessidade de ferramentas especiais e 
com a vantagem de não acarretar despesas. 

Estas indicações são válidas para a focagem de 
faróis médios com feixe luminoso assimétrico (sigla E3 
no vidro). 

1. Colocar o veículo descarregado com os pneus 
com a pressão correcta, num terreno plano 
defronte de duma parede de cor clara. 

2. Traçar na parede duas cruzes, corresponden-
tes aos centros dos faróis. 

3. Recuar o veículo 5 metros e projectar as luzes 
dos médios; os pontos de referência P P P P ---- P  P  P  P 
devem encontrar-se a 1 cm abaixo das cruzes. 

4. Para eventuais focagens do feixe luminoso 
actuar sobre os parafusos B B B B e CCCC. 

Fundado em 
14 de Novem-

bro de 1995, o Clube SEAT 
600 de Málaga tem conseguido 
concretizar os objectivos para o qual 
foi criado. Preservar os 600, incentivar 
o convívio entre os seus sócios e promo-
ver visitas de carácter cultural às cerca de 
100 povoações existentes na Província.  

Composto por 148 sócios, tem como 
seu actual Presidente, Manuel Gómez 
Milán e o endereço electrónico é, 
www.clubseat600malaga.com. 

A concentração Internacional de 

Benalmádena é o seu cartão de visita e 
entra este ano na sua terceira edição. 

Quem participa, sabe que pode con-
tar com momentos bem pas-
sados ou não estivesse-
mos nós no Sul de Espa-
nha. 

Duas particularidades deste Clube: 
é associado a ele que se encontra 
uma das mais bonitas versões do Seat 
600. O modelo aberto do qual se fabri-
caram muito poucas unidades desti-
nadas a serem alugadas a turistas. 

Também a este clube pertence o 
nosso amigo Román, uma presença 
indispensável nos encontros. O maior 
exemplo de jovialidade e amor pelos 

600. Já esteve entre nós no encontro 
regional de Braga e recorda sempre com 
saudade, as deliciosas papas de sarrabu-
lho. São muito boas! e faz uma cara feia... 

SEM FRONTEIRAS 
Jorge Carvalho 
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OFICINA “PICCOLINI” 
José Paulo Pinto 

 

FAIXAS BRANCAS PARA PNEUS 
 

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

 
 
 

LARGO DA FEIRA, 30 – 32  -  4580-094PAREDES 
TEL. 255 783 146 – TM. 968 092 125 – FAX. 255 785 673 



O evento contou com a presença 
de cerca de 120 carros e um mara-
vilhoso sol primaveril. Concentrados 
nos Jardins del Torreón, os 600 par-
tiram em direcção a Alarcos para aí 
efectuarem uma prova de regulari-
dade. À chegada, uma bela e delicio-
sa merenda para compensar o des-
gaste da prova. 

Seguiu-se o regres-
so a Ciudad Real e 
almoço com entrega de 
trofeus e lembranças a 
todos os participantes. 

PICCOLINI…       É PRODUZIDO COM PAPEL DA SOPORCEL  

Promovido pelo Club 600 de Madrid, 
este encontro 
proporcionou ain-
da, para quem 
esteve presente, 
uma visita à Expo 
Ócio, a feira dos 
tempos livres, 
que decorria no 
Parque de Exposi-
ções. 

Para o próximo 

Mesmo sem conseguirem os objectivos 
a que se propu-
nham, reunir 600 
Seat ou Fiat 600, 
não restam dúvi-
das que com 442 
veículos provenien-
tes de vários pon-
tos de Espanha, 
Portugal e até 
Inglaterra, esta 1ª 
C o n c e n t r a ç ã o 
Internacional de 
Madrid foi bastan-
te concorrida. 

442 X 600 = 1ª CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL DE MADRID 

PICCOLINI... Página 6 

ano

O QUE É “REAL” É BOM... 
O popular 
600, carro 
de sonho de 
uma gera-
ção, é hoje 
uma relíquia 
para quem o 
possui. 

Era com fra-
ses como 
esta que os 
jornais diá-

rios de Ciudad Real, anunciavam o primei-
ro encontro internacional de 600. 

Texto e fotos 
de: 

‘600’ E MAIS ‘600’, ATÉ PERDER DE VISTA. 

QUASE 450 ‘600’. É OBRA... NA FOTO ABAIXO, O 600 DE AUGUSTO SILVA 

NOS JARDINS DEL TORREÓN 

SUBIDA A ALARCOS EM VELOCIDADE CONTROLADA 

Texto e fotos de: 
Jorge Carvalho 

      Muito jovem ainda, apenas 
há cerca de um ano começou a 
dedicar-se ao restauro de Fiats 
600, o que agora faz em exclusi-
vidade. 

      O seu gosto por este modelo 
começou quando foi a França, 
viu aí um Seat 600 espanhol e 
apaixonou-se. Procurou adquirir 
um logo que voltou a Portugal  e 
começou a comprar todos os 
que podia. Os fins de semana 
passa-os a calcorrear, com a 
esposa, todos os locais escondi-
dos, sucatas, etc, compra seja 
qual for o estado em que o carro 
se encontra e restaura-o . 

      Anteriormente ligado ao 
“Tuning”,  ou alteração de moto-

res de carros,  preferiu enveredar por esta tarefa, tendo, entretanto, tra-
vado conhecimento com o responsável técnico da Direcção do nosso Clu-
be, que – segundo confessou -  «tem ajudado muito e fornecido dados 
técnicos e bibliográficos sobre o 600»,  para que os carros fiquem como 
novos. Tem vendido já alguns “tesouros” para vários pontos do País.  

      Neste momento, tem 5 Fiats 600 e um Neckar para restaurar, e ten-
ciona vendê-los  depois  de prontos, para além de se associar ao nosso 
Clube. 

 

ÓSCAR DA SILVA DIAS 

Rua José Soares 

Larçã 

(Pampilhosa do Botão) 

3020 COIMBRA  
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OFICINAS DE RESTAURO – 3 

ÓSCAR DIAS  -  CAÇADOR DE TESOUROS 

    

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 

Editorial 

 

 

      Chegada a Primavera, o Sol começa 
a espreitar por entre as nuvens e a 
temperatura começa a subir tanto no 
ar como nos motores dos nossos clás-
sicos. 

      De facto, após algum tempo de 
“hibernação”, começam a surgir as pri-
meiras concentrações. Madrid e Cida-
de Real abriram o ciclo que se prolon-
gará até final do ano.  

É com grande prazer que continua-
mos a receber notícias de novas publi-
cações e referências ao nosso boletim. 
É um assunto do qual damos o devido 
destaque neste número. 

Abril foi o mês da nossa Assem-
bleia Geral. Este acontecimento está 
devidamente noticiado. Não queria no 
entanto deixar de associar ao acto, a 
abertura das portas da nossa Sede. 
Embora esteja a ser programada a sua 
inauguração oficial com a pompa e cir-
cunstância merecidas, não poderíamos 
deixar o tempo passar e por isso, deitá-
mos mãos à obra no sentido de melho-
rar o nosso apoio aos sócios. Estamos 
a centralizar toda a bibliografia dispo-
nível bem como miniaturas, troféus, 
etc. Vamos também passar a contar 
com uma fotocopiadora, podendo 
assim satisfazer a preços mais econó-
micos, pedidos de documentação e 
informação técnica. 

Termino com a transcrição de uma 
mensagem que há dias me foi enviada: 

“Nós, os Fiat 500, 600 e 850, agra-
decemos a todos quantos fazem parte 
do clube, a dedicação e esforço que 
têm dispensado em prol da nossa 
sobrevivência. Que a vida do vosso clu-
be seja tão longa quanto a nossa.” 

 

                                    Jorge Carvalho 



SEGUNDO ENCONTRO ‘AMIGOS FIAT MADEIRA’ 
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Aí está, para satisfação de 
todos os entusiastas, a nona 

Automobilia, Feira Internacio-
nal de Trocas e Vendas. 

Nos próximos dias 26 e 27 
de Maio a cidade de Aveiro 
será mais uma vez, o local de 
encontro para os que se inte-
ressam pelo mundo automó-
vel. 

Como já vem sendo habitual, 
o Parque das Feiras será o 
cenário deste certame que 
estará aberto ao público das 
10h00 às 20h00. 

Durante dois dias estarão ao 
dispor de todos, automóveis, 
motos, peças, acessórios, 
brinquedos, livros e revistas. 
Para quem nunca esteve pre-

sente, aqui fica a sugestão: Compa-
reça e talvez encontre para o seu 

 PARA ESTAR PRESENTE 

EDUARDO  VASCONCELOS  –  SEGUROS 

SEGUROS DE TODOS OS RAMOS 

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

    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 

      No passado dia 10 de Fevereiro, 
os Amigos FIAT Madeira voltaram a 
juntar-se, desta vez na vila da Ribeira 
Brava realizando assim o seu segun-
do encontro. 

A concentração aconteceu por vol-
ta das 09,30 horas, onde as trinta e 
duas viaturas ficaram em exposição 
até às 13 horas, enquanto se desen-
rolava a automobília e uma visita de 
caracter cultural ao Museu Etnográfi-
co da Madeira, instalado naquela vila. 

Seguiu-se depois uma marcha em 
caravana até à Pousada da Encumea-
da onde o ambiente de alegria e sã 
camaradagem foram nota dominante, 
antes do regresso ao Funchal. 

Durante o almoço e ao som de 
música predominantemente italiana 
dos anos sessenta, foram distribuídas 
recordações do evento a todos os 

participantes, assim como uma placa 
com o novo logotipo ao representante 
do Sr. Presidente da Câmara daquele 
Município e ao Sr. Presidente do Clube 
de Automóveis Clássi-
cos da Madeira, dig-
nos convidados deste 
encontro. 

De salientar o cres-
cimento do número de 
participantes relativa-
mente ao encontro 
anterior, perspectivan-
do-se uma ainda 
maior participação 
nos próximos, agenda-
dos para os dias 12 
de Maio e 14 de Outu-
bro deste ano. 

É também com muita satisfação 
que se aguarda a visita à Madeira e 

participação no terceiro encontro da 
Srª Presidente do FIAT 600,500 e 
850 Clube de Portugal, Drª Carmen 
Gouveia. 

RIBEIRA BRAVA EM FESTA COM OS AMIGOS FIAT 

clássico, aquela peça que procura há muito 
tempo. 

A organização está a cargo do Clube Avei-
rense de Automóveis Antigos. 

Texto e foto de: 
Gonçalo Gomes Pereira 

seu atraso. Segundo porque se 
refere ao nosso Boletim, fazen-
do mais uma vez, chegar a voz 
do nosso Clube aos seus fieis 
leitores. 

De Espanha, 
os ventos tam-
bém sopram 

favoráveis. 

No espaço de 
apenas alguns dias, 
duas novas publicações surgem à luz do 
Sol. 

“La Senda - Sólo 600”, é o Boletim ofi-
cial do clube “Amigos del 600 de Tordesil-
las”. Com um formato a fazer lembrar as 
publicações dos anos sessenta, altura em 

que os 600 dominavam as estradas da 
Península Ibérica,  esta revista contém 
todo o programa de actividades do Clube 
bem como um calendário de concentra-
ções em Espanha, lista de Clubes 
(incluindo o nosso), artigos técnicos e 
anúncios. 

Relativamente à “600manía”, esta-
mos perante um magnífico exem-
plo de união e amizade. 

De facto esta revista não é obra 
de um, mas sim de vários Clu-
bes. Badajoz, Ciudad Real, Lega-
nes, Los Piratas de Tordesillas, 
Madrid, Málaga, Toledo, Valencia 
e Zamora, são os responsáveis 
pelo nascimento duma revista 
em que o gosto pelos 600 e o 
humor e boa disposição, andam 
de mãos dadas. 

Cada um destes Clubes tem a 
sua página, havendo também 
espaço para anúncios, consultó-

rio do leitor, informação técnica e de 
legislação. 

Pela nossa parte, aqui ficam os votos 
de uma vida longa para estas novas 
publicações e o agradecimento pelo 

Obter uma referência duma revista 
tão prestigiada como a “RPM MAGAZI-
NE”, é algo que nos enche de orgulho. 
Anunciar o nascimento duma nova publi-
cação dedicada aos 600, é bastante 
motivador. Anunciar em simultâneo o 
lançamento de duas novas revistas, isso 
sim é algo que não acontece todos os 
dias. 

A edição ‘RPM’ do mês de Março, 
trouxe-nos uma dupla satisfação: Primei-
ro porque nos começava a preocupar o 
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NOVAS E ESPECIALIZADAS 
INSTALAÇÕES DE PNEUS E BATERIAS 

ALINHAMENTOS DE DIRECÇÃO POR COMPUTADOR 

EQUILÍBRIO DE RODAS E FOCAGEM DE FARÓIS 

(ELECTRÓNICO) 

JANTES MODERNAS ESPECIAIS 

“O BOM NOME CONTINUA” 

David Maria Vilar, Lda. 

AGUARDAMOS A VOSSA VISITA NAS NOSSAS INSTALAÇÕES 
A M A D O R A 
Rua Elias Garcia, 374 

Esquina R. Narciso Leal - 2 
Telefs. 21 494 59 05 / 21 493 35 17 

B R A N D O A 
Rua Hernâni Cidade, 423 

Telefs. 21 474 27 94 / 21 474 27 99 

É bem verdade que a sorte não sorri 
para todos. As fotos que se apresentam 
falam por si próprias. 

Um 850 Coupé 2ª série que não há 
muito tempo atrás foi sujeito a um res-
tauro de carroçaria, acabou por ir parar a 
uma sucata em Macedo de Cavaleiros, 
talvez por falta de verba do seu dono. 

Embora desmontado, o carro encontra-se 
completo e à primeira vista ainda com 
boas hipóteses de recuperação. 

Já a Multipla dispensa qualquer comen-
tário. Chegou a uma sucata em 
Cacia completa e, sem que alguém 
lhe tivesse dado atenção, apresen-
ta-se ao fim de cinco anos, no esta-

do em que a foto documenta. Nem à 
queda de um pinheiro escapou. 

A foto não é muito boa mas acredi-
tem que a Multipla está muito pior. 

PERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPO            


