
PRIMEIRA AUTOMOBILIA DO ANO FOI EM 

OLIVEIRA DO BAIRRO 

 

Pela segunda vez o FIAT Clássicos 
Clube de Portugal esteve presente na 
Feira de Automóveis e motos antigas 

de Oliveira do Bairro.  

Este ano podemos mais uma vez 
contar com a participação dos sócios 
locais que asseguraram grande parte 
da logística  da nossa participação. Os 
modelos seleccionados foram um 
SEAT 850 Spécial e uma carrinha FIAT 
900T na versão de passageiros, res-
pectivamente dos nossos sócios Antó-
nio Valente e José Cantante Pinto. Estes dois sócios juntamente com 
o Paulo Felizardo asseguraram a montagem e desmontagem do 
Stand, demonstrando que a descentralização e o apoio por parte dos 
sócios locais são fundamentais para que o Clube garanta a sua pre-
sença no maior número de eventos possíveis. Desde já um muito 
obrigado a estes três elementos. Como balanço não podemos dizer 
que foi um sucesso, já que a afluência de público foi muito pouca. 
Limitamo-nos a marcar presença e a mostrar que o Clube na Zona 

Centro também mexe… 

 

O evento mostrou-se mais fraco 
que na primeira edição, o que 
nos levará a repensar a partici-

pação em próximas edições. 

 

 

Conforme já foi anunciado, a direcção do FCCP está a estruturar 
uma rede de Delegados que cobrirá grande parte do território Nacio-

nal.  

O distrito de Aveiro será muito brevemente beneficiado com esta 

situação, com a nomeação de um Delegado Distrital. 

Sócios do distrito de Aveiro, já sabem, fiquem atentos…. Breve-

mente teremos novidades. 

PORTO FOI O PRIMEIRO DESTINO DE 2010 

PARA NAMORADOS E NÃO SÓ... 

 

No passado dia 14 de Março o 
nosso Clube celebrou o dia de S. 
Valentim, brindando aos namora-
dos. Convidamos todos os 
sócios, namorados, enamorados , 
casados ou em vias de… para se 
juntarem a nós e celebrarem este 
dia de forma diferente. Respon-
deram á chamada mais de trinta 
casais todos prontos a provar 
que, para namorar não existe 

idade. 

Depois de mais de trinta casais de “pombinhos” e não só, se 
terem concentrado na Rua do Ouro, o passeio fez-se de forma 
calma e romântica, como não podia deixar de ser. Percorreu-se 
toda a marginal fluvial em direcção á foz, seguindo depois á beira 
mar até ao Castelo do Queijo, onde se inverteu a marcha para 
prosseguir em sentido inverso até á Marina do Freixo. No Restau-
rante daquele complexo esperava-nos um serviço de buffet que 
deu liberdade a cada um, de escolher o que desejava comer entre 

frios, quentes, carne e peixe. 

A visita cultural escolhida foi 
ao Museu Nacional da 
Imprensa, que apesar do 
nome não é estatal, merecen-
do por isso o apoio de todos. 
Para além da visita ás três 
exposições temporárias, todo 
o grupo percorreu a exposição 
principal com auxilio de um 
guia. No final, foi dada aos 
participantes, a possibilidade 
de realizarem algumas 
impressões com o tema deste 

evento. 

E foi desta forma que se 
deram inicio as actividades de 
2010. Esperemos seja um 
bom presságio para o decor-
rer do resto do ano. Um agra-

decimento muito especial ao Museu Nacional da Imprensa pela 

forma generosa e simpática  com que nos recebeu. 
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BIBLIOTECA / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

 

NOVAS AQUISIÇÕES 

De um lote de novas aquisições que-
remos destacar três livros e alguns 
manuais de oficina, que dentro da temá-
tica da história da marca, documentam 
nichos de informação muito específicos 
e que vêem ajudar a tornar o acervo do 

nosso Clube ainda mais completo. 

O livro FIAT en  Grand Prix, de 
Sebastien Faurès Fustel de Coulages 
que, como o título indica, documenta a 
participação em competições da FIAT 
entre 1920 e 1930. Totalmente escrito 
em francês e amplamente ilustrado é um 
precioso livro que testemunha a importância que a competição nesta 
época tinha para a implantação das marcas nos diferentes merca-
dos. Um outro livro é uma obra dedicada aos 100 anos de  produção 
de camiões FIAT– Cent`anni di Camion FIAT de Paolo Bossi, editado 

pela Edizione Negri. 

Por fim devemos referenciar a aquisição do livro “AUTOBIANCHI 
A 112 de mon pére” de Xavier Chauvin, editado pela ETAI que para 
além de referir de forma detalhada a evolução do modelo A112, refe-
re e ilustra todos os outros modelos AUTOBIANCHI produzidos em 

associação com a FIAT. 

Relativamente aos livros técnicos, realçamos o manual de Repa-
ração para o Topolino A e suplemento para o B, que apesar de 
serem propriedade do nosso amigo (sócio e director) Paulo Maga-

lhães, estão a partir de agora á guarda do nosso Clube. 

Para mais informações sobre novas aquisições da Bibliote-
ca/Centro de Documentação (dez novos volumes já deram entrada 
este ano), os nossos sócios poderão consultar o ficheiro On-Line do 

nosso Site, no menu Biblioteca do Clube.  

PUBLICAÇÕES FCCP DISPONÍVEIS NA INTERNET 

Desde Dezembro de 2009 que está disponível on-line a colecção 
completa da primeira publicação do nosso Clube. Chamava-se Pic-
colini e foi editado entre Setembro de 1999 até ao 4º trimestre de 

2004, sendo então substituído pelo actual FIATISTA.  

Aquela publicação chegou a ter 12 páginas, onde para além do 
relato da actividade social do clube (passeios e concentrações),  
encontravam-se secções dedicadas a restauros, miniaturas, compa-
rativos, classificados e mesmo uma secção infantil, para ser usufruí-

da pelos mais novos. 

 Os 23 números editados estão agora disponíveis na net, para 
além de uma edição especial editada para os participantes na III 
Concentração Ibérica - Cidade do Porto e do nº 23 que apenas 

começou a ser paginado e nunca chegou a ser editado. 

Alguns dos números antigos do FIATISTA também já estão dispo-
níveis on-line, contando-se que até ao verão sejam alojados os onze 
números em falta (do 11 ao 21).Estas publicações são excelentes 
documentos que reúnem por si só grande parte da História do Clube 

ao longo dos seus 18 anos de existência. 

SALÃO TOPOS E CLÁSSICOS 

Nos passados dias 26 e 28 de Março o FCCP 
esteve presente no Parque de Exposições de 
Braga, marcando presença no Salão Internacio-
nal de automóveis e motociclos antigos - Topos 
& Clássicos. No nosso stand esteve exposto um 
belíssimo 124 Sport Coupé 1800 de 1971, pro-
priedade do nosso sócio Sr. Gaspar Moreira, a 
quem agradecemos a disponibilidade demons-

trada pela cedência da viatura. 

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS E  

1ª REUNIÃO DE DELEGADOS DISTRITAIS 

A Assembleia Geral de sócios do FCCP seguiu a ordem de tra-
balhos prevista, sendo o relatório de contas relativo ao no de 2009 
aprovado por unanimidade. O relatório de actividades relativo ao 

mesmo ano foi colocado á disposição dós sócios para consulta. 

A Direcção apresentou o Plano de Actividades para 2010, o qual 

foi aprovado por unanimidade.  

A acta desta Assembleia Geral de Sócios estará brevemente 

disponível no nosso site. 

Á Assembleia Geral de Sócios seguiu-se uma não menos impor-
tante reunião com todos os delegados* até agora nomeados, de 
forma a que todos percebam os objectivos a atingir com a criação 
deste cargo. Neste momento o nosso Clube dispõem de Delegados 

nos seguintes distritos: 

A direcção está a desenvolver esforços no sentido de criar a figu-

ra do Delegado em Aveiro, Viana do Castelo e Braga. 

* - ver Fiatista nº 30 título “Delegados serão uma das estratégias 

para crescimento nos próximos anos”  

Coimbra Carmen Gouveia 

João Paulo Cardoso 

964 032 216 

968 031 461 

Viseu Paulo Abranches 917 610 594 

Santarém Mauro Amaral 966 329 964 

Évora Luís Paulo Gordo 922 080 922 

Lisboa Nuno Saldanha 

Ricardo Brinco 

919 901 264 

912 592 057 


