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Junqueiro & Rodrigues, Lda. 
 

ESPECIALIZADOS EM PEÇAS 
PARA CLÁSSICOS FIAT 

 
Rua António da Silva Marinho,317 

4100-064 PORTO 
Tel. 226176759 / 226176770 

EDUARDO  VASCONCELOS  –  SEGUROS 

SEGUROS DE TODOS OS RAMOS 

RUA DE DIU Nº64 R/C  4150-271 PORTO  TM-917551669 

PICCOLINI…       É PRODUZIDO COM PAPEL DA SOPORCEL  

VENDA: 
FIAT 600D de 1972 
Rig. Novo. Tudo de origem 
Tel. 919 664 977 

ENVIE O SEU ANÚNCIO: 
PUBLICAÇÃO EM DUAS EDIÇÕES CONSECUTIVAS DO PICCOLINI. 
ENVIE O TEXTO PARA O APARTADO 4829 4014-001 PORTO 

DESCONTO NA COMPRA DE 

MINIATURAS 
Rua de Cedofeita, 451 Lj 40   
4050-126 PORTO   
Tm. 963 854 748 

PEQUENOS ANÚNCIOS 

Boutique do clube 

Miniaturas em estanho (600 e 500) - 10 € 

Pin - 1,25 € 
Piccolini (números atrasados) - 1,25 € 

Piccolini (assinatura 6 números) -7,5 € (n/sócios) 

VESTUÁRIO DO CLUBE 
Polo c/mangas - 15 € 

Colete - 37,5 € 
Pára-vento - 25 € 

PEDIDOS PARA O APARTADO 
4829-001 4014 PORTO 

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

VENDA: 
FIAT 1100 de 1958. Original. 
Mesmo proprietário há 16 anos, andou cerca de 3000 Km. 
Contactar: Jorge Carvalho Tel. 968 099 464 
Preço - 3000 € 

VENDA: 
FIAT 124R de 1972 
Original, bom estado, 94000 Km 
1 mão de livrete 
Contactar: Jorge Carvalho 
Tel. 968 099 464 
Preço - 1500€ 

VENDA:  
FIAT 126 de 1975 
Tecto de Lona 
Homologado no 
C.P.A.A. 
Preço sob consulta 
Contactar: Francisco Lopo Tel. 917 534 304 

VENDA: 
Fiat 500 Jardineira de 1962 
Homologado C.P.A.A. 
Preço - 5000€ 
Tel. 917 297 281 

VENDA:  
FIAT 126 de 1974 
Homologado C.P.A.A. 
Preço - 750€ 
Tel. 917 297 281 

VENDA: 
FIAT 600 D de 1968. Original, 
bom estado. 
Contactar: João Ventura 
Tel. 243 420 154 

•ESPECIALISTA EM FIATS 
•RECONSTRUÇÃO DE VIATURAS 
CLÁSSICAS 

•PEÇAS NOVAS E USADAS, PARA 
MECÂNICA, ELECTRICIDADE 

•FAIXAS BRANCAS, PNEUS, FARÓIS E 
FAROLINS 

 
ARMAZÉM - LARGO DO LABORIM, 100 ARM. A2 EDIFÍCIO UTIC, 

VILA NOVA DE GAIA 
TEL: 227129584 / TM: 967043020 

DESCONTOS AOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

ANO 4 - NÚMERO 16     JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO 2003 
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FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL 

A NOVA DESIGNAÇÃO DO FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 

Piccolini 
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FIAT 850/850 Special 
1964 – 1971 
 
Cilindrada: 843 cm3 
Nº de cilindros: 4 
Potência:  42/47cv 
Velocidade máxima: 125/135 Km/h 
Consumo médio: 6,3/7,1 L./100 Km 
Capacidade: 4 a 5 pessoas 

 

Em Maio de 1964 a Fiat lança no mercado o 850, desenvolvido a partir do seu irmão mais velho, o 600. 

O interesse em produzir um carro mais espaçoso e de linhas modernas mantendo a filosofia de baixo preço 
e consumo, estão bem evidentes neste modelo. Mais comprido 30 cm do que o 600, o 850 tinha o depósito 
de gasolina colocado entre o motor e banco traseiro permitindo, para além do maior espaço interior, a optimi-
zação da capacidade da bagageira. 

O principal trunfo apresentado pela marca, residia nos cuidados tidos com a segurança. Toda a estrutura 
do veículo foi desenhada no sentido de assegurar a maior protecção do condutor e passageiros em caso de 
embate, ao mesmo tempo que era dada mais atenção à estabilidade e facilidade de condução. Chegou mes-
mo a ser lançada em 1966 a versão ‘Idroconvert’, que consistiu na utilização de uma caixa de velocidades 
semi-automática. A partir de 1968 é lançada a versão Special com 47 cv e carburador de duplo corpo. 

De condução bastante agradável e boa área vidrada, o 850 foi sem dúvida o culminar de uma geração de 
veículos concebidos para utilização de motor traseiro. Em breve irá surgir uma nova geração de automóveis. 

    2003 ainda está a começar e já um lamentável acontecimento fica 
registado. A morte de Gianni Agnelli, representa o desaparecimento de 
mais um “Monstro sagrado” da indústria automóvel do século XX. São 
factos como este, que nos fazem lembrar o previlégio que tivemos em 
viver numa época em as marcas tinham uma identidade muito própria, 

com os seus modelos produzidos à imagem da sociedade onde estavam inseri-
das. 

Hoje já não é tanto assim. Os condicionalismos económicos provocam a toma-
da de decisões que a todos surpreendem. A carismática Fiat não foge à regra e a 
provar isto mesmo, veja-se a recente aquisição de 20% do capital por parte da 
General Motors, com uma opção de compra dos restantes 80%. A concretizar-se 
esta transacção, correremos o risco de virmos a vislumbrar nas nossas ruas, 
modelos de origem americana, fabricados pela Fiat sob licença da General 
Motors. Não é bom pensar nesta hipótese por isso, tenhamos a esperança que o 
que aqui digo, é apenas ficção e a última letra da Fiat, continue a ser a inicial da 
Cidade Italiana que a viu nascer e a alberga há mais de 100 anos. 

Regressando ao Fiat Clássicos Clube de Portugal (que ainda não é cobiçado 
pelos Americanos), temos para este ano um programa magnífico que inclui a nos-
sa tradicional Concentração Ibérica. A nossa preocupação vai incidir na realiza-
ção de encontros a preços acessíveis (a época que se vive não está para grandes 
despesas), mantendo a qualidade a que todos estão habituados. O importante, é 
que a questão financeira não seja motivo para ficarmos em casa e os nossos pro-
tegidos não se habituem a passar o tempo na garagem cobertinhos, tal crianci-
nhas mimadas. 

Para além dos encontros, outros acontecimentos irão marcar a vida do Clube 
durante 2003. O primeiro grande momento, será já no próximo dia 26 de Abril 
com a abertura da Delegação Norte em espaço próprio. Localizada na Praça das 
Flores no Porto, terá um horário de funcionamento, secretaria, sala de convívio, 
biblioteca, arquivo de imagem e mini bar. 

Outras novidades surgirão ao longo do ano. 

                                    Jorge Carvalho 

FIAT CLÁSSICOS    

CLUBE DE PORTUGAL 

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

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

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

Colaboradores:  
Aires Corte Real 
Carmen Gouveia 
Cláudia Sousa 
David Neves 
Eduardo Vasconcelos 
Nuno Lucena 
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Solução das diferenças do nº anterior: Cabelo da menina, decote da menina, espelho retrovisor, farolim por cima 
da roda da frente, matrícula, boca do boneco e rebordo da porta. 
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Seguros e cotas 

 
 

Temos sido contactados por alguns Temos sido contactados por alguns Temos sido contactados por alguns Temos sido contactados por alguns 
associados que reclamam a falta de associados que reclamam a falta de associados que reclamam a falta de associados que reclamam a falta de 
recepção das cartas verdes referentes recepção das cartas verdes referentes recepção das cartas verdes referentes recepção das cartas verdes referentes 
aos seguros dos seus automóveis.aos seguros dos seus automóveis.aos seguros dos seus automóveis.aos seguros dos seus automóveis.    

A Direcção do Clube está atenta a A Direcção do Clube está atenta a A Direcção do Clube está atenta a A Direcção do Clube está atenta a 
estes problemas e tem tomado diligen-estes problemas e tem tomado diligen-estes problemas e tem tomado diligen-estes problemas e tem tomado diligen-
cias junto do mediador no sentido de cias junto do mediador no sentido de cias junto do mediador no sentido de cias junto do mediador no sentido de 
ultrapassar estas questões.ultrapassar estas questões.ultrapassar estas questões.ultrapassar estas questões.    

O novo sistema de controle à emis-O novo sistema de controle à emis-O novo sistema de controle à emis-O novo sistema de controle à emis-
são e renovação dos seguros que está são e renovação dos seguros que está são e renovação dos seguros que está são e renovação dos seguros que está 
a ser preparado, certamente vai colma-a ser preparado, certamente vai colma-a ser preparado, certamente vai colma-a ser preparado, certamente vai colma-
tar as deficiências que existem actual-tar as deficiências que existem actual-tar as deficiências que existem actual-tar as deficiências que existem actual-
mente.mente.mente.mente.    

Na próxima edição do Piccolini, irá Na próxima edição do Piccolini, irá Na próxima edição do Piccolini, irá Na próxima edição do Piccolini, irá 
ser incluído um envelope RSF dos CTT ser incluído um envelope RSF dos CTT ser incluído um envelope RSF dos CTT ser incluído um envelope RSF dos CTT 
para pagamento do(s) seguro(s), junta-para pagamento do(s) seguro(s), junta-para pagamento do(s) seguro(s), junta-para pagamento do(s) seguro(s), junta-
mente com documento indicando o mente com documento indicando o mente com documento indicando o mente com documento indicando o 
valor a enviar. A liquidação terá de ser valor a enviar. A liquidação terá de ser valor a enviar. A liquidação terá de ser valor a enviar. A liquidação terá de ser 
efectuada até ao final do mês de Junho, efectuada até ao final do mês de Junho, efectuada até ao final do mês de Junho, efectuada até ao final do mês de Junho, 
data de vencimento da anuidade. Até data de vencimento da anuidade. Até data de vencimento da anuidade. Até data de vencimento da anuidade. Até 
lá, agradecemos que nos seja comuni-lá, agradecemos que nos seja comuni-lá, agradecemos que nos seja comuni-lá, agradecemos que nos seja comuni-
cada alguma anomalia que possa ainda cada alguma anomalia que possa ainda cada alguma anomalia que possa ainda cada alguma anomalia que possa ainda 
existir.existir.existir.existir.    

Lembramos também que o paga-Lembramos também que o paga-Lembramos também que o paga-Lembramos também que o paga-
mento das cotas é efectuado durante mento das cotas é efectuado durante mento das cotas é efectuado durante mento das cotas é efectuado durante 
os meses de Janeiro e Fevereiro.os meses de Janeiro e Fevereiro.os meses de Janeiro e Fevereiro.os meses de Janeiro e Fevereiro.    

Dado que alguns sócios ainda não Dado que alguns sócios ainda não Dado que alguns sócios ainda não Dado que alguns sócios ainda não 
regularizaram a sua situação, solicita-regularizaram a sua situação, solicita-regularizaram a sua situação, solicita-regularizaram a sua situação, solicita-
mos que o façam com a maior brevida-mos que o façam com a maior brevida-mos que o façam com a maior brevida-mos que o façam com a maior brevida-
de possível, uma vez que durante o de possível, uma vez que durante o de possível, uma vez que durante o de possível, uma vez que durante o 
mês de Abril irá ser enviada à segurado-mês de Abril irá ser enviada à segurado-mês de Abril irá ser enviada à segurado-mês de Abril irá ser enviada à segurado-
ra listagem dos sócios autorizados a ra listagem dos sócios autorizados a ra listagem dos sócios autorizados a ra listagem dos sócios autorizados a 
proceder à renovação do seguro.proceder à renovação do seguro.proceder à renovação do seguro.proceder à renovação do seguro.    

A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vin-A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vin-A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vin-A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vin-
das a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram das a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram das a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram das a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram 
sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.    

 
277 António Manuel Melo Sousa (Astromil) 
278  José Alberto Martins Rodrigues (Meadela, Viana do Castelo) 
279  César Vilaça Gonçalves (Celeirós, Braga) 
280  José António Lopes Leitão (Vila Nova da Telha, Maia 
281  Dinis Agostinho Ferreira e Rocha (Louredo) 
282  Ana Margarida Meneses Simões (Porto) 
283  José Manuel Gonçalves (Mira) 
284  Manuel Pereira da Silva (Trofa) 
285  José João Silva Pereira (Vila Nova de Gaia) 
286  Paulo Manuel Rosa Lopes de Sousa (Abrantes) 
287  Luís Augusto Silva Duarte Santos (Ourém) 
288  Alcindo Poielo Gonçalves (Pombal) 
289  Anabela Machado Brito Oliveira (Espinho) 
290  João António Alves Mendes Filipe (Entroncamento) 
291  Victor Lemos Simões Vicente (Caldas da Rainha) 
292  Maurício da Silva Luís (Porto) 

OS NOVOS “FIATISTAS” SEMPRE CONNOSCO 
 

Faleceu no passado mês de Novembro o 
nosso sócio e amigo José Aníbal Barata do 
Amaral. 

Empresário e grande entusiasta do nosso 
Clube, deixa-nos a todos mais pobres com a 
sua ausência.  

Em nome de todos os seus Associados, o 
Fiat Clássicos Clube de Portugal envia à famí-
lia enlutada as mais sentidas condolências. 

 

ASSEMBLEIA GERAL 
 

Decorreu no passado dia 23 de Fevereiro a habitual Assembleia 
Geral de Sócios do Fiat Clássicos Clube de Portugal. 

Da ordem de trabalhos constavam a apresentação e aprovação 
do relatório de contas de 2002 e leitura do resumo de actividades 
do Clube ao longo desse mesmo ano. 

O destaque foi naturalmente para a reestruturação do Clube e 
alargamento a todos os modelos da marca Fiat. 

Foi também apresentado o programa de actividades para o ano 
2003, o qual se encontra em detalhe na página 9 desta edição do 
Piccolini. 

Outros assuntos de interesse foram abordados tais como, evolu-
ção do processo das homologações, seguros e valor das cotas para 
a ano de 2004 o qual ficou fixado em 45 € (é de recordar que nos 
últimos 3 anos o valor da cota não sofreu qualquer alteração). 

Também esteve em discussão o recente anúncio da criação da 
Federação Portuguesa do Desporto e Cultura dos Veículos Antigos. 

A existência deste organismo é de relevante importância princi-
palmente para todos os Clubes que, como é o caso do Fiat Clássicos 
Clube de Portugal, se encontram devidamente legalizados e regista-
dos. Digamos que face ao actual panorama, é chegada a altura de 
“arrumar a casa” prestigiando aqueles que sabem valorizar os car-
ros antigos e se preocupam em fazer aumentar o seu valor histórico, 
distinguindo-os dos mais recentes que obviamente irão ser antigos 
mas, tal como um selo de correio ou uma moeda terão de cumprir 
primeiro a função para a qual foram produzidos. 

Estamos por tudo isto empenhados em fazer parte da Federação 
que tem já filiados os mais prestigiados Clubes de Portugal, bem 
como o Museu dos Transportes e Museu do Carro eléctrico, ambos 
localizados na Cidade do Porto. 

Esta assembleia fica também assinalada por ser a última realiza-
da nas actuais instalações do Clube uma vez que, a partir do dia 26 

UM PÁRA E ANDA DE SURPRESASUM PÁRA E ANDA DE SURPRESASUM PÁRA E ANDA DE SURPRESASUM PÁRA E ANDA DE SURPRESAS    

     Neste dia de aniversário Nuno Lucena Carlos Seabra foram a “varrer” a caravana 
nortenha que se deslocava a Tomar. Na saída para Condeixa, era intenção deles 
passar para a frente, e ganhar algum tempo para chegar primeiro a Tomar e tratar 
de alguma logística. Mal sabiam o que os esperava. 

     Pelo caminho foram montes os pretextos para parar. A E.N. 110 está carregada 
de carros abandonados, ao que parece, ainda dentro 
dos quintais das famílias que serviram. De máquina 
em punho, lá iam parando e fazendo o registo foto-
gráfico. Aqui ficam alguns exemplos. Resultado: aca-

baram por ser eles os “varridos” pela caravana que chegou a Tomar primeiro. 

Já sabe. se quer salvar um clássico (60 – 70) e não sabe onde ir buscá-lo, faça o 
percurso Condeixa Tomar pela estrada nacional n.º 110 e vai ver que encontra o que 
quer, ou no mínimo vai ficar surpreendido... 

Aquando da calendarização dos diferentes eventos 
para o ano de 2002, a direcção optou por não aumen-
tar o número de concentrações e investir mais atenções 
noutros campos. 

Contudo, um grupo de sócios de Tomar manifesta 
vontade de voltar a  organizar o Encontro dos Templá-
rios. Assim conciliou-se necessidade de festejar digna-
mente o 10º aniversário do nosso clube e a vontade de 
alguns sócios em colaborar para que esse momento 
fosse de alguma forma marcante. 

Assim sendo, no passado dia 17 de Novembro, pelas 
11 horas já muitas belas máquinas compunham o 
cenário junto à Fortaleza do Convento de Cristo em 
Tomar. Foi com particular entusiasmo que reparei que 
muitos sócios aproveitaram esta ocasião para tirarem o 
outro FIAT da garagem, trazendo para a luz das nossas 
concentrações modelos que até aí ainda não tinham 
pisado a nossa “passerelle” – um 124 Sport Coupé e 
um Spyder, um 128, um 126 e 1500. Sejam por isso 
dadas as boas vindas a estas belas máquinas, e em 
alguns casos aos seus proprietários, agora nossos 
novos sócios. 

Depois da visita guiada ao Convento de Cristo, a 
caravana desfilou por algumas ruas da cidade, seguin-
do depois para o Restaurante “A LURIA”, para calma-
mente saborear as especialidades da casa. 

Já a tarde estava a avançar quando tomou a palavra o nosso tesoureiro Paulo 
Duque que fez questão de em nome de todos os Associados, prestar homena-
gem a Carmen Gouveia, sócia nº 1 e fundadora do Clube que, apesar de estar 
ausente, não deixou de  ser entusiasticamente aplaudida por todos os amigos ali 
presentes. De seguida tomou a palavra o actual Presidente da Direcção, Jorge 
Carvalho, que num breve discurso tentou elucidar os sócios quanto à actividade 
que tem vindo a ser desempenhada pelo actual executivo. 

Cumprido o ritual de aniversário “Parabéns a você nesta data queri……” e 
distribuição de medalha comemorativa aos participantes, a Comissão Técnica 
dirigiu-se ao exterior a fim de vistoriar um Fiat 500 A Topolino e um Fiat 850 
Sport Coupé. Segundo a Comissão Técnica, ambas as viaturas necessitam de 
pequenas correcções para que, de facto, o restauro de que foram alvo possa ser 
aceitável. A Comissão Técnica irá acompanhar estes sócios nas correcções que 
deveram fazer para que no próximo dia 15 de Junho tudo esteja preparado para 
os dois bólides sejam homologados. 

Outros carros, a pedido dos seus proprietários, foram alvo de uma pré visto-
ria, entre eles um 600 e um 500 que após a rectificação de alguns pequenos 
pormenores estarão em condições de ser homologados. 
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NÃO SÃO SÓ 500, 600 OU 850. 
TÊM MAIS DE 25 ANOS. 

SÃO BONITOS. 
ESTÃO BEM CONSERVADOS. 

SÃO FIAT. 
SÃO CLÁSSICOS. 

SÃO PORTUGUESES. 
PALAVRAS PARA QUÊ ? 
SÃO DA GRANDE FAMÍLIA 

FIAT CLÁSSICOSFIAT CLÁSSICOSFIAT CLÁSSICOSFIAT CLÁSSICOS    
CLUBE DE PORTUGALCLUBE DE PORTUGALCLUBE DE PORTUGALCLUBE DE PORTUGAL    

O 10º ANIVERSÁRIO LEVOU-NOS TODOS A TOMAR 



José Carlos Ramos levou uma vez mais o seu 124 Spi-
der apenas a dar um agradável passeio nas artérias do 
Funchal, alcançando um sempre indesejado último 
lugar. 

Independentemente da classificação, todos se diver-
tiram e certamente que quem mais terá gostado, terão 
sido as “nossas” máquinas por lhes ter sido dada mais 
uma oportunidade de se mostrarem em publico. 
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Rampa dos Barreiros e Circuito do Funchal 
O campeonato Regional de Automó-
veis Antigos e Clássicos da Madeira 
na época de 2002, chegou ao fim 
com a realização da Rampa dos Bar-
reiros e Circuito do Funchal, respecti-

vamente nos dias 15 de Novembro e 7 de Dezembro passa-
dos. 

Como não podia deixar de ser, qualquer uma das provas 
contou com a participação de viaturas da marca FIAT, sendo 
todas elas integrantes dos “Amigos FIAT Madeira”. 

No que respeita à Rampa dos Barreiros, Carlos Costa 
Mendes levou o seu 850 ao segundo lugar da geral apenas 
a um décimo de segundo do primeiro classificado, enquanto 
que Rui Martins, que para além das duas subidas com o seu 
excelente 1100 TV de 1955, usou também o lindíssimo 
Borgward Isabella. O resultado final das duas subidas em 
carros diferentes foi de 15º com o FIAT e 25º com o Isabella. 
A diferença só pode estar na marca. 

Quanto ao Circuito do Funchal, João Mota decidiu estriar 
nestas lides o seu recuperado Neckar Jagst, depois deste ter 
passado vários anos com rosto de FIAT 600, conseguindo 
um honroso 3º lugar. Na garagem ficou ainda o 1100 Fami-
liare de 1960. 

Costa Mendes desta feita passou para 25º enquanto 
CARLOS COSTA MENDES E ROBERTO MARTINS EM 

FIAT 850 

No passado dia 14 de Dezembro 
os “Amigos FIAT Madeira”, levaram a 
efeito o seu almoço de Natal, na sem-
pre aprazível Casa de Abrigo do Poiso, 
com Mestre Barbosa na batuta da 
orquestra. 

Parece ser para ficar esta reunião 
natalícia, sobretudo pela forma como 
ela é vivida por todos e já desejada no 
ano seguinte. 

A JÓIA DA COROA 

ALMOÇO NATALÍCIO 

 Cumprido que foi o calendário do ano 

transacto, é pois hora de anunciar o próxi-

mo. Foi que aconteceu no dia 12 de Feve-

reiro num salão da Quinta Splendida, no 

Caniço, onde simultaneamente em confe-

rência de imprensa, foi apresentado o 

FIAT 1000 Abarth construído por Ferdinan-

do Ferreira. Simplesmente uma pequena 

bomba. As notícias futuras falarão por si. 
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De origem francesa, este é um site fantástico com 
imensa informação sobre a grande maioria dos modelos 
Fiat produzidos desde a formação da marca. 

Muitas fotografias, publicidade da época e informa-
ção técnica. 

Um site para apreciar na sua totalidade com versões 
em italiano inglês e frances . 

NETMANIA 
DIVULGAÇÃO DE SITES DEDICADOS AOS NOSSOS FIAT 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PARA 2003 
 

 

23/2 - Assembleia Geral 

26/4 - Inauguração da Delegação Norte e 
abertura oficial do site do clube 

27/4 - Pedi Paper – Avintes – V.N. de Gaia 

24 e 25/5 – Participação na feira e exposi-
ção Automobilia – Aveiro (sujeito a 
confirmação) 

24 e 25/5 – Participação na feira e exposi-
ção Cavalos e Cavalos em Famalicão 

25/5 - Encontro Regional do Norte em Fama-
licão- Participação na Cavalos e Cava-
los. 

15/6 - Inspecções para homologação 

6/7 - Encontro Regional do Centro em Alhan-
dra (Integrado nas Comemorações 
dos 800 anos da atribuição de Foral) 

6 e 7/9 6 e 7/9 6 e 7/9 6 e 7/9 ----  IV Concentração Ibérica   IV Concentração Ibérica   IV Concentração Ibérica   IV Concentração Ibérica –––– Cidade  Cidade  Cidade  Cidade 
do Portodo Portodo Portodo Porto    

16/11 - Aniversário do Clube 

Teve lugar no passado dia 1 
de Fevereiro, uma reunião entre 
a Direcção do nosso Clube e 
Responsáveis pelo Grupo Ami-
gos Fiat Madeira. 

Foram abordadas vários 
assuntos de interesse como 
homologações, seguros, realiza-
ção de encontros, etc. O ponto 
alto da reunião consistiu na 
definição dos princípios básicos 
que poderão resultar na consti-
tuição do Amigos Fiat Madeira 
como delegação do Fiat Clássi-
cos Clube de Portugal naquele 
Arquipélago. 

Mantendo sempre a sua identidade, o Amigos Fiat Madeira poderá 
passar a usufruir dos benefícios dados pelo nosso Clube e ficar inte-
grado numa Associação devidamente legalizada. 

Para nós, a concretização desta vontade, constituirá um passo 
muito importante no programa 
de crescimento do Clube ence-
tado pela actual Direcção, bem 
como um reforço do nosso valor 
junto da Fiat Portuguesa e con-
cessionários. 

Os contactos vão continuar e 
esperamos que no final se veja 
o tão desejado “fumo branco” 

UM ENCONTRO QUE VAI FAZER HISTÓRIA 

Da esquerda para a direita: 
Ferdinando Ferreira, Gonçalo Pereira, 
Nuno Lucena, Cármen Gouveia e     

Jorge Carvalho 

A troca de lembranças 

http://home.thttp://home.thttp://home.thttp://home.t----online.de/home/geobini/efiat125.htmonline.de/home/geobini/efiat125.htmonline.de/home/geobini/efiat125.htmonline.de/home/geobini/efiat125.htm    
    

Nos anos em que foi produzido, o 125 era, fruto das 
restrições à importação automóvel em Portugal na déca-
da de setenta, o modelo mais potente comercializado 
pela Fiat portuguesa. 

Para quem gosta deste modelo, aqui tem um site bas-
tante completo, com toda a sua história, números de pro-
dução, modelos à escala e fotografias  de 125 espalha-
dos por esse mundo fora. 
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Quantos de nós já nos sentámos ao volante de um 
carro antigo e tivemos a estranha sensação de que aque-
la direcção tem quase “meia volta de folga”? Será que os 
nossos muitos caros 600 estão imunes a isto? Será tam-
bém o fim do mundo? Claro que não. Assim, para quem 
tiver um mínimo de habilidade manual e amor a alguns 
Euros, passamos a descrever o que de prático se pode 
fazer para minimizar e em alguns casos solucionar tal 
desconforto. 

Para levarmos a bom porto esta nova tarefa, vamos 
ter de desmontar a caixa de direcção. 

O primeiro parafuso a desapertar, é o que se encontra 
ao fundo da coluna de direcção e no interior. Com um 
bom par de pancadas secas na base do volante (não no 
aro), consegue-se a sua separação da caixa de direcção. 
Passando para o exterior e por debaixo, vamos ter de 
separar as duas barras de direcção que estão apertadas 
ao pendural (nº 5 da fig.2 nº 8 da fig.1).Para esta tarefa 
teremos de utilizar um saca-rótulas, pois os espigões das 
barras não são fáceis de extrair. 

Retirar a bateria do seu alojamento para permitir o 
acesso à porca autoblocante superior que fixa em con-
junto com outras duas a nossa caixa de direcção à carro-
çaria. 

Depois de separada a caixa, temos que desmontar  o 
pendural do sector helicoidal (nº11 da fig.1, nº 6 da fig. 
2), recorrendo de novo ao nosso saca-rótulas. De seguida 
iremos abrir a caixa, desapertando e retirando os quatro 
parafusos da tampa para que possamos vazar a valvuli-
na que tem dentro. Retiramos então o parafuso ou para-
fusos  (em certos modelos são dois), nº 7 da fig.1, para 
retirar o vedante inferior  (nº 9 da fig. 1). 

Retirar de seguida a chapa destinada à afinação da 
folga entre o sector helicoidal e o sem-fim (nº 12 da fig.1 
e n.º 1 da fig.2). Por de trás desta chapa aparece o 
vedante superior (nº10 da fig.1). Sem a tampa superior e 
sem as partes acima indicadas, o sector helicoidal, está 
deste modo, liberto, pronto a ser retirado e posterior aná-
lise em conjunto com o seu casquilho excêntrico em 
bronze (nº 5 da fig.1). De notar que este casquilho por ter 
o orifício excêntrico, é o responsável pela aproximação 

ou afastamento das duas peças móveis da caixa de direc-
ção – sector helicoidal e sem-fim. Em conclusão, a folga 
que sentimos ao rodar o volante deve-se em grande parte 
à desafinação, ao desajuste no casamento entre aquelas 
duas peças. 

Segue-se a lavagem de todo o conjunto em gasolina. 
Como em princípio não costuma haver folgas por desgaste 
anormal, iremos remontar a caixa começando por lubrificar 
abundantemente todas as partes móveis. Vamos de segui-
da introduzir o sector helicoidal no orifício do casquilho 
excêntrico, ficando a parte acastelada deste para baixo. 
Colocar o conjunto no orifício da caixa sem esquecer a ani-
lha do topo (nº3 da fig.1). Montar o vedante superior, novo 
de preferência. Colocar a chapa de afinação encaixando os 
seus dentes na parte acastelada do casquilho excêntrico. É 
aqui que se faz o correcto acopulamento entre o sem-fim e 
sector helicoidal, fazendo rodar a chapa em conjunto com 
o casquilho, até não haver folga entre os flancos daquelas 
duas partes. Quando isto acontecer a chapa é retirada da 
posição em que ficou e colocada de modo a poder ser apa-
rafusada. Colocar o vedante inferior (também novo) com a 
chapa de fixação e o seu parafuso ou parafusos. 

Toda a mobilidade do conjunto e  afinação finais são 
concluídas com a colocação da tampa da caixa, onde 
vamos actuar no parafuso nº 1 da fig. 1. O bloqueamento 
deste parafuso é feito com o aperto da porca  nº 2 da fig. 1. 
Se tudo correu bem, o conjunto funcionara sem folgas e 
suavemente, portanto o aperto do parafuso nº 1 não deve-
rá ser exagerado, senão a direcção ficará a funcionar em 
esforço. Para finalizar encher a caixa de direcção com val-
vulina SAE 90, pelo respectivo bujão. A montagem do pen-
dural deverá ser feita com atenção, pois tem uma única 
posição através de um ressalto que deverá coincidir com o 
veio de sector helicoidal. O aperto da porca de fixação 
deverá se feiro com chave dinamométrica com um par de 
10 / 11 KGMM. Para ligação da restantes partes da direc-
ção, proceder de maneira inversa à da desmontagem. 

ÂNGULOS REFERENTES À CAIXA DE 
DIRECÇÃO COLOCADA NO VEÍCULO 

Fig. 2 

Fig. 1 

NOTA: DEVIDO À DIMENSÃO DESTE ARTIGO, NÃO FOI POSSÍVEL INCLUIR NESTE NÚMERO DO PICCOLINI A CONTI-
NUAÇÃO DO RESTAURO DO JAGST. ELA SERÁ RETOMADA NA PRÓXIMA EDIÇÃO. 

AFINAÇÃO DA CAIXA DE DIRECÇÃO DO FIAT 600d 

O neto do fundador da Fiat que herdou do seu avô o nome de 
Gianni Agnelli, nasceu em Villar Perosa a 12 de Março de 1921 e 
faleceu no passado dia 31 de Janeiro, vítima de cancro da prósta-
ta.  

Gianni Agnelli tal como os grandes homens foi amado e detes-
tado e, talvez por isso, a sua morte foi tão noticiada. O Piccolini não 
podia deixar passar este acontecimento em branco. Ao fazer este 
artigo, pretendemos divulgar o papel de Gianni Agnelli e analisar o 
que poderá acontecer ao gigante grupo Italiano após a morte do 
patriarca.    

Em 1941, com 20 anos, alistou-se no exército de Mussolini. 
Combateu nas frentes Russa e Tunisina. Esta experiência recordou-
a por várias vezes como tendo sido extremamente importante ao 
longo da sua vida. As capacidades de persistência e risco que lhe 
eram reconhecidas talvez tenham tido nesse cenário o seu desen-
volvimento.  

O curso de Direito ainda esperou alguns anos até ter ficado con-
cluído. Após o regresso da guerra e já órfão, os apelos da vida ain-
da eram a boémia e a diversão. Foi um autentico galã, que teve o 
privilégio de desfilar a seu lado com celebridades “Hollyodescas” e 
de outras origens. Durante vários anos os automóveis pouco lhe 
disseram. Apesar de gostar de conduzir, foram mais instrumentos 
de utilidade e talvez por vezes, de sedução. 

A  morte do seu avô em 1945 não serviu de empurrão para a 
vida activa. A gestão da FIAT é entregue ao Professor Vittorio Valle-
ta que desenvolvendo os projectos do nuova 500 e 600 com Dante 
Giacosa, vai levar a FIAT a um sucesso nunca antes atingido. 

Apenas em 1966, já com 45 anos e depois de estar casado, 
começou a trabalhar. Neste mesmo ano a FIAT entra no mercado 
soviético abrindo uma fábrica em Togliattigrado. Vittorio Valleta é 
reformado e a gestão dos negócios volta para mãos familiares por 
intermédio do próprio Gianni Agnelli. 

Encarando a gestão de uma forma quase revolucionária, em 
pouco tempo a FIAT deixa de ser uma fábrica construtora e produ-
tora de automóveis para passar a ser um poderoso grupo económi-
co. Deste grupo económico fizeram parte várias empresas portu-
guesas como o Banco Espírito Santo e a Soares da Costa. Para 
além de ter aumentado o crescimento da empresa, iniciado pelo 
Professor Vittorio Valleta, soube prepará-la para o choque petrolífe-
ro de 1973, com o lançamento do 126 e 127. Em alturas de maior 
crise, como em 1976, contou com o coronel Kadahfi que adquiriu 
10 % da companhia em troca de 415 milhões de dólares, salvando-
a da falência. Dez anos mais tarde, com o auxílio do Deutsche 
Bank, Agnelli recupera aquela percentagem recolocando a FIAT no 
mercado. 

O seu poder é insuperável. A próxima batalha seria construir a 
independência do grupo FIAT, subsistindo ao fenómeno da concen-
tração da indústria automóvel. Adquiriu todas as marcas italianas 
(Lancia, Alfa Romeo, Ferrari e Maserati) mas fracassou todas as 
negociações com as marcas exteriores ao seu país (Saab, Chrysler, 
Volvo e Ford Europa). Os modelos Uno e Punto foram as suas duas 
últimas grandes glórias e foram sendo suficientes para manter “o 
barco à tona.” 

Em 1995 Agnelli deixa a “cena” e passa o testemunho ao seu 
sobrinho Giovanni Alberto. Pouco antes do centenário da fundação 
do grupo, em 1997, Alberto morre prematuramente, arrastando 
consigo uma crise que a FIAT ainda não conseguiu superar. Gianni 
Agnelli volata à proa do grupo, vê-se obrigado em 2000, a vender 
20 % do capital da Fiat Auto à General Motors, com uma opção de 
compra dos restantes 80 % em 2004.     

Será que até a nossa “querida” FIAT vai parar às mãos dos Será que até a nossa “querida” FIAT vai parar às mãos dos Será que até a nossa “querida” FIAT vai parar às mãos dos Será que até a nossa “querida” FIAT vai parar às mãos dos 
americanos?americanos?americanos?americanos?    

Aconteça o que acontecer, que seja para o bem da FIAT, mas o 
seu prestígio será outro ao manter-se um construtor independente. 

Até sempre Agnelli. 
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Frases e factosFrases e factosFrases e factosFrases e factos    

    
1943 1943 1943 1943 ----    Alista-se no exército Moussiliano. 

“É terrível dizê“É terrível dizê“É terrível dizê“É terrível dizê----lo, mas gostei da guerra. Muito. Quando lo, mas gostei da guerra. Muito. Quando lo, mas gostei da guerra. Muito. Quando lo, mas gostei da guerra. Muito. Quando 
se tem vinte anos e há uma guerra não queremos ficar se tem vinte anos e há uma guerra não queremos ficar se tem vinte anos e há uma guerra não queremos ficar se tem vinte anos e há uma guerra não queremos ficar 
afastados do teatro das operações, acantonados na afastados do teatro das operações, acantonados na afastados do teatro das operações, acantonados na afastados do teatro das operações, acantonados na 
retaguarda com os padres e as mulheres. Eu sempre retaguarda com os padres e as mulheres. Eu sempre retaguarda com os padres e as mulheres. Eu sempre retaguarda com os padres e as mulheres. Eu sempre 
quis estar na primeira linha”.quis estar na primeira linha”.quis estar na primeira linha”.quis estar na primeira linha”.    

1953 1953 1953 1953 ----    Casa com a Princesa Marella Gracciola di Castagneta 

“Fui um marido devoto. Se disse que fui sempre fiel, “Fui um marido devoto. Se disse que fui sempre fiel, “Fui um marido devoto. Se disse que fui sempre fiel, “Fui um marido devoto. Se disse que fui sempre fiel, 
mentira. Na vida apreciei sempre o belo e a máxima mentira. Na vida apreciei sempre o belo e a máxima mentira. Na vida apreciei sempre o belo e a máxima mentira. Na vida apreciei sempre o belo e a máxima 
expressão da beleza é a mulher formosa”expressão da beleza é a mulher formosa”expressão da beleza é a mulher formosa”expressão da beleza é a mulher formosa”    

    

1966 1966 1966 1966 ----    Inicia a sua actividade como gestor da FIAT, sendo um 
dos empresários pioneiros na forma como conduzia os 
seus negócios.  

“O meu negócio são 50 % gestão e 50 % informação”.“O meu negócio são 50 % gestão e 50 % informação”.“O meu negócio são 50 % gestão e 50 % informação”.“O meu negócio são 50 % gestão e 50 % informação”.    

 

1991 1991 1991 1991 ----    Nomeado Senador vitalício da República 

 

1992 1992 1992 1992 ----    “ Neste país vivi de tudo. A guerra, a reconstrução, o “ Neste país vivi de tudo. A guerra, a reconstrução, o “ Neste país vivi de tudo. A guerra, a reconstrução, o “ Neste país vivi de tudo. A guerra, a reconstrução, o 
milagre italiano, a “dolce vita”, o terrorismo. Por isso milagre italiano, a “dolce vita”, o terrorismo. Por isso milagre italiano, a “dolce vita”, o terrorismo. Por isso milagre italiano, a “dolce vita”, o terrorismo. Por isso 
acabei por ser uma referência”.acabei por ser uma referência”.acabei por ser uma referência”.acabei por ser uma referência”. 

    

1995 1995 1995 1995 ----    Abandona a gestão dos negócios da FIAT. 

    

1997 1997 1997 1997 ----    Morre Giovanni Alberto.     

Gianni Agnelli   1921 - 2003 

Ci Vediamo Agnelli   



NECKAR JAGST 770 / FIAT 600 D 

LUXO ALEMÃO COM DESIGN ITALIANO  

PICCOLINI...6 | Comparativo 

Escolhemos para o comparativo deste Piccolini dois exemplares com 
muita coisa em comum, mas com pequenas diferenças que os tornam bem 
distintos. Trata-se de um Neckar Jagst 770 e de um Fiat 600 D. Vamos ten-
tar dar a conhecer as diferenças que fazem distinguir um 600 de um Jagst, 
este concebido na Alemanha pela NSU, sob licença da casa mãe Fiat. 

O Jagst pretendia agradar a um gosto mais exigente, próprio dos países 
do norte da Europa, servindo em Portugal um nicho de mercado de automo-
bilistas que gostavam de exibir alguma distinção. O Jagst era por isso con-
siderado uma versão de luxo do popular Fiat 600, tendo sido bastante 
comercializado entre nós na versão com tecto de lona. 

O exterior 
 

Pretendendo ser um carro com pormenores que o distin-
guissem do 600, era no exterior que seriam introduzidas 
algumas das principais modificações. O exemplar que serviu 
este comparativo ostenta uma grelha rectângular que era 
um acessório na época, também disponível nos Fiat. De 
série apenas vinha com os três bigodes, iguais ao do 600 e 
ao centro a grelha vertical que este exemplar mostra. O 
emblema do capot identifica definitivamente a origem desta 
carroçaria – NSU – Neckar – Heilbronn (embora o chassis 
venha com a numeração Fiat). Todo este conjunto de emble-
mas e grelha é bem mais opulento que o equilibrado e sim-
ples Fiat. Os piscas dianteiros em amarelo denuncia que 
outras visibilidades cuidaram desta versão. Os frisos laterais 
em Z dão o ar de exclusividade a esta versão de 1962. Na 
trazeira, chegamos à identificação do modelo – o Jagst 770. 

O INTERIOR 
 
Os estofos do Jagst tem mais um corte, 

conjugando igualmente duas cores de perga-
moide. A conjugação das duas cores também 
se faz notar nas cartelas, ao contrário do 600 
que aqui é forrado a uma única cor. O Jagst 
apresenta estofos reclináveis, opção disponí-
vel para os dois modelos. No tablier também 
encontramos algumas diferenças. Para além 
dos manómetros com os dísticos em alemão, 
o isqueiro do lado esquerdo fazia parte do 
equipamento do Jagst. 

Agradecemos aos nossos sócios Raquel Magalhães e 
Ernesto Frederico de Moura Coelho, que ao porem à nossa 
disposição estes dois belos exemplares, tornaram possível a 
realização deste artigo.  
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FICHA TÉCNICA – FIAT 600 D / NECKAR JAGST 770 
Motor Motor Motor Motor –––– 4 cilindros em linha 4 cilindros em linha 4 cilindros em linha 4 cilindros em linha    

Cilindrada Cilindrada Cilindrada Cilindrada –––– 767 cm3 767 cm3 767 cm3 767 cm3    
Carburador Carburador Carburador Carburador –––– Solex 28 PIB2 Solex 28 PIB2 Solex 28 PIB2 Solex 28 PIB2    

ou Weber 28 ICPou Weber 28 ICPou Weber 28 ICPou Weber 28 ICP    
Potência Potência Potência Potência –––– 29 Cv  29 Cv  29 Cv  29 Cv     

Vel. Máx. Vel. Máx. Vel. Máx. Vel. Máx. –––– 110Km/h 110Km/h 110Km/h 110Km/h    

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 
 
Todo o conjunto eléctrico composto pela bobi-

ne e cabos das velas, motor de arranque, dína-
mo, regulador e distribuidor passam a ser Bosch, 
devido à montagem de origem alemã.  

Agradecemos aos nossos sócios Raquel Magalhães e 
Ernesto Frederico de Moura Coelho, que ao porem à nossa 
disposição estes dois belos exemplares, tornaram possível a 


