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 Promovida mais uma vez pelo Clube Aveirense de 
Automóveis Antigos, realizou-se a VIII edição da Automobilia 
no fim de semana de 27 e 28 de Maio.  
 Não sabemos quantos visitantes teve, pensamos 
mesmo ser difícil alguém responder, pois as entradas são 
livres e não obedecem a qualquer controle, mas são muitos 
os visitantes desta feira que já ocupa um espaço único no 
nosso país. Começa a ser habitual encontrar amigos que só  
vemos neste lugar. Nas conversas havidas é sempre realça-
do o interesse que Aveiro desperta nos coleccionadores. Aqui 
tudo se pode encontrar. Desde peças rigorosamente novas, a 
outras cheias de ferrugem. Neste amontoado de peças e 
acessórios não é difícil encontrar a solução à muito procura-
da. Nuno Coutinho, na Revista do Expresso, chamou-lhe 
“Feira da Ladra” de automóveis. 
 Esta última edição, pode dizer-se que estava dividida 
em duas partes. Uma para peças, acessórios, livros revistas 
e “paletes” de coisas diversas.  A outra era constituída por 
uma exposição de viaturas antigas em perfeito estado e que 
fizeram as maravilhas dos muitos visitantes. Piccolini só 
lamentou não ter encontrado nenhum dos modelos do nosso 
Clube. 
 Na Automobilia tudo se pode adquirir e assim, na pró-
xima, já estamos à espera de encontrar a tal peça que falta 
no restauro que temos a meio caminho. 
 Quanto aos modelos que constituem o nosso clube, 
estes estavam bastante beneficiados, era possível a aquisi-
ção de peças, faróis, elementos de carroçaria, miniaturas, 
livros e revistas. Quanto a preços, podem considerar-se altos. 
Pediram-nos dez mil escudos por um conjunto constituído 
pelo catálogo original do Fiat 500 e por um exemplar da 
revista francesa Automobile com um artigo sobre este mode-
lo. 
 Miniaturas em estanho, feitas artesanalmente, 
enchiam uma banca. Os modelos e marcas eram diversos. 
Também lá encontrámos o Fiat 500, mas apenas  à chegada, 
porque curiosamente no final do dia nenhum dos exemplares 
do Fiat 500 restava sobre a banca. 
 Os expositores vieram de vários países da Europa e 
claro está do nosso país. Os visitantes, também um pouco de 
todo o lado. Hoje a Automobilia de Aveiro faz parte das refe-
rências dos coleccionadores de automóveis e motas. 
 Estando já habituados à qualidade das acções pro-
movidas pelo Clube Aveirense de Automóveis Antigos,  muito 
se espera das próximas iniciativas. 

Livros, revistas, poster’s... 

Dá trabalho a procurar, mas há de tudo. 

Não é 600, 500 ou 850, mas é Fiat... 

Restauro exemplar, o pronto socorro do CAAA. 

 Cinquenta e dois car-
ros inscritos dos quais vinte e 
cinco procedentes de Espa-
nha, é o balanço deste encon-
tro que se propôs divulgar a 
bela região Minhota de Ponte 
de Lima, Ponte da Barca e 
Arcos de Valdevez. 
 Foi debaixo de chuva 
que os participantes se 
concentraram no passado 
domingo 22 de Julho, junto ao 
rio Lima para daí partirem em 
direcção ao recentemente 
inaugurado Parque do Arnado. 
Depois, o passeio continuou 
com uma visita a Arcos de 
Valdevez, encerrando o 
encontro com uma excelente 
prova de vinhos na Adega 
Cooperativa de Ponte de Lima. 

 No próximo número, 
Piccolini conta apresentar uma 
reportagem completa sobre 
este encontro, organizado pela 
Delegação do Porto do nosso 

PONTE DE LIMA 
REUNIU CINQUENTA E DOIS CARROS  

CASTELO DE VIDE  UM PROJECTO ADIADO 
 Pela primeira vez nos 
oito anos de vida do Clube, 
tomou-se a difícil decisão de 
cancelar uma Concentração, 
neste caso concreto a  de Cas-
telo de Vide,  agendada para 
24 e 25 do passado mês de 
Junho. A razão prendeu-se  
com o escasso  número de 
inscrições – pouco mais de 
uma dúzia de carros, entre 
portugueses e  espanhóis -, 
número esse que ficou muito 
aquém daquilo a que o Clube 
se habituou: no mínimo uma 
trintena de  Fiats (com excep-
ção do que sucede nos encon-
tros regionais),  tendo-se  já 
ultrapassado a barreira dos 
oitenta veículos e congregado 
cerca de trezentos “Fiatistas”. 
Múltiplos factores justificam 
este reduzido número de ins-
crições, conforme  nos  expli-
caram os vários sócios que 
nos contactaram, manifestan-
do a sua pena por não pode-

rem comparecer ao evento:  
muitos dos nossos associados 
são professores ou estudan-
tes, encontrando-se em pleno 
período de exames, alguns dos 
quais para conclusão de Licen-
ciaturas; muitos outros troca-
ram turnos de trabalho com 
colegas, de modo a poderem  
gozar tranquilamente  as suas 
férias  de verão; outros ainda 
invocaram reuniões familiares, 
quer por a data  coincidir com 
algumas  festas locais ou pela 
celebração  de  baptizados de  
“futuros sócios” do Clube, etc. 
Todos, no entanto, considera-
ram Castelo de Vide uma exce-
lente  escolha, constituindo 
um importante  ponto  de inte-
resse turístico.  «Se fosse nou-
tra altura» - diziam-nos -  
«estaria com certeza presen-
te!».  Por outro lado, alguns 
Clubes de “nuestros herma-
nos” tiveram, recentemente,  
mudança dos Corpos Directi-

vos,  pelo que – com a conse-
quente alteração de moradas 
dos responsáveis –  não rece-
beram atempadamente a con-
vocatória para a Concentra-
ção, como posteriormente 
explicaram ao nosso Clube. 
Atendendo a estas situações e 
ainda ao interesse manifesta-
do pelos associados  e  Clubes 
espanhóis em participar, a 
Direcção optou por adiaradiaradiaradiar o pro-
jecto,  mas sem desistir dele. 
Oportunamente, todos serão 
avisados da nova data  que 
vier a estabelecer-se para a 
referida Concentração, de 
modo a ir, assim, ao encontro 
do desejo dos nossos associa-
dos e  dos Clubes congéneres 
do outro lado da fronteira,  
mantendo-se   o  objectivo 
paralelo de dar a conhecer a 
nacionais e estrangeiros um 
pouco mais do nosso país. 
Até breve, em Castelo de Vide!  
     

Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal 

Piccolini... 

Agenda 
• 2 e 3 de Setembro - IV 
Encuentro de Seat 600 - Tor-

desillas  

• 9 de Setembro - Passeio a 
Tomar, organizado em con-

junto com o Núcleo de Ami-

gos de Carros Antigos de Lei-

ria 

• 23 de Setembro - Participa-
ção na II Concentração de 

Automóveis e Motos Antigos 

de Vizela 

• 1 de Outubro - Participação 
na Concentração organizada 

pelo Seat 600 de Leganés 

(Madrid) 

• 29 de Outubro - Encontro 
regional do Centro (Leiria e 

Batalha) 

• 18 de Novembro - Jantar Ani-
versário do Clube - Entrega 

de Troféus “O melhor 600” 

“O melhor 500” e “O melhor 

850” 

• 10 de Dezembro - Jornada 
Gastronómica “Vamos comer 

Leitão à Bairrada” (Encontro 

das Zonas Norte e Centro) - 

Mealhada  
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O verde minhoto e o colorido dos nossos carros. 

clube e que contou com a parti-
cipação dos clubes da Amado-
ra, Vigo, Arcade (Pontevedra), 
Madrid, e Unpidies. 
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 Sou o sócio Nº 118 do nosso Clu-
be e como tal gostaria de vos revelar a 
importância que tem para mim o meu Fiat 
600 e até alguns dos cuidados que tenho 
para  com o meu “companheiro clássico”. 
Além do meu Fiat 600D, possuo mais duas 
viaturas recentes, em que nada se compa-
ram com o meu “velhinho”, talvez por este 
motivo eu dê o verdadeiro valor ao meu 
600 e já vos digo porquê. É que na condu-
ção deste veículo, tudo tem que ser feito 
com mais cuidado e no sitio certo. A engre-
nagem das velocidades obriga a uma aten-
ção redobrada, pois tem que ser feita lenta-
mente, por outro lado existe o célebre 
“botãozinho do ar”, os pedais têm que ser 
manuseados com uma certa precisão e 
depois no que diz respeito ao motor, quan-
do aparece alguma anomalia, existe sem-

pre da nossa parte a possibilidade de 
nós mesmos repararmos. 
 Para mim, isto é o real prazer 
da condução. Outro dos vários prazeres 
que o meu clássico me proporciona, é 
a facilidade com que ganha “um amigo 
em cada esquina”. Digo isto, pois sem-
pre que vou a qualquer localidade com 
o meu 600, este desperta a curiosida-
de das pessoas, que têm sempre algo 
a elogiar ou perguntar sobre o meu 
clássico, chegando por vezes a criar 
amizade com algumas destas pessoas. 
Por todos estes motivos, se criou uma 
relação de carinho com o meu Fiat 
600D. Sempre que o vou tirar da gara-
gem para dar uma curva, a primeira 
frase que digo quando abro a porta da 
mesma, é “bom dia amiguinho, vamos 
lá dar um giro”. Por vezes durante a 
condução, dou-lhe umas palmadas 
(meigamente) no tablier e digo-lhe “é 
assim mesmo, estás a portar-te muito 
bem”. Posso dizer-vos ainda, que den-
tro da minha própria garagem, tenho o 
meu 600 coberto com uma capa de 
flanela, envolvendo todo o veículo, para 
que este não apanhe pó e apenas o 
tiro da garagem para dar uma volta 
quando está sol, pois fico bastante tris-

CAIXA DE CORREIO 

1949-1955 
 

TOPOLINO 500 C 
Berlinetta Giardiniera 
 
Potência: 8 cv 
Velocidade máxima: 95 Km/h 
Consumo médio: 5 litros/100 Km 
Capacidade: 2 pessoas + 50Kg de bagagem 
 
Nos primeiros meses de 1949, mais exactamente no Salão de Genebra, a 
Fiat apresenta a versão “C” do conhecido 500, ou seja o Topolino C: subs-
tancialmente modificado na sua carroçaria e na mecânica. 
A mais importante é a adopção da cabeça de alumínio. Também é de 
salientar o sistema de aquecimento interior do carro e o limpa pára-brisas: 
sendo esta a primeira alteração utilizada em série pela Fiat.    
Naturalmente, como para a versão anterior “B” também foi preparada a 
edição “Giardiniera” de estrutura mista, ou seja, chapa e madeira. 
No total foram fabricados 376.370 Topolino 500 C. 

Vende-se 
FIAT 500 

500 Giardiniera 
Outros 500 desmontados 

Francisco Tojal 
219292853 

Vende-se 
FIAT 600 de 1971 

Reparado, verde escuro, mais lote de 
peças 

Pedro Dourado 
219221357 * 966635256 

Vende-se 
4 Fiat 600 

3 reparaveis e um p/peças 
250c 

Pedro Dourado 
219221357 * 966635256 

te quando tenho que o molhar. Para ter-
minar, gostaria ainda de salientar, que 
não são só os adultos que gostam dos 
clássicos, digo isto, pois tenho um filho-
te com 2 anos de idade que se chama 
Nuno Armando e que inclusivé baptizou 
o meu 600 de “Jó Jó”, para ele o “Jó 
Jó” (600) é o melhor carro do mundo, 
pois faz uma birra muito grande, quando 
tem de andar nos outros veículos que 
não sejam o meu 600 e dele também. 
 Haveria mais detalhes para 
enunciar sobre o meu 600, que ficarão 
com todo o gosto para um futuro próxi-
mo. Gostaria no final da minha carta, de 
saudar com amizade, toda a excelente 
equipa que dirige o “Jornal Piccolini”, em 
especial a Srª Drª Carmen Gouveia, de 
uma simpatia extrema, tendo-me apoia-
do bastante na conservação do meu Fiat 
600D, nomeadamente no que diz res-
peito à aquisição de peças, contratação 
do seguro automóvel, etc., bem como 
ter-me dado o previlégio de me inscrever 
neste maravilhoso clube, que tem por 
nome Fiat 600, 500 e 850 Club de Por-
tugal. 
 Com os meus respeitosos cum-
primentos. 

Armando Jorge Sobral    

Outubro e dela se fará em bre-
ve uma divulgação mais por-
menorizada aos sócios. 
 Neste artigo e porque 
já estava programado, passo a  
apresentar o “CLUB DE AMI-
GOS DEL SEAT 850 BERLINA”. 
Com sede em Leon Espanha, 
tem como Presidente o nosso 
amigo Oscar. Esta associação 
sem fins lucrativos, tem uma 
estrutura semelhante à do 
nosso Clube uma vez que pos-
sui Delegações em vários pon-
tos do país nomeadamente 
Madrid, Catalunha, Euskadi e 
Castilla La Mancha. 
Fundado em 9 de Maio de 
1998 tem já no seu historial 
duas concentrações de grande 
qualidade tendo a última se 
realizado nos passados dias 
17 e 18 de Junho. 
 Os grandes objecti-
vos deste clube são: 
Criar uma base de dados his-
tórica dos modelos que repre-
senta, efectuar recolha de 
informação sobre todos os 
modelos em circulação, coope-
rar na criação de um futuro 
museu do automóvel e obvia-
mente promover encontros 
com sócios e amigos. 
 A sua actividade alar-
ga-se à participação em con-
centrações organizadas por 

 Criar um clube de 
automóveis antigos é um acto 
que se louva independente-
mente das razões pelas quais 
ele é concebido. 
 Por esse mundo fora, 
formam-se clubes com forte 
vertente lúdica, privilegiando o 
convívio entre sócios e apoian-
do-os graciosamente no res-
tauro e conservação das suas 
viaturas. Cada uma destas 
organizações procura trazer os 
carros para a estrada através 
das denominadas concentra-
ções e assim sensibilizar todos 
aqueles para quem um carro 
antigo, não é mais do que um 
monte de sucata. 
 O nosso Clube não 
foge à regra e tem vindo a 
fomentar contactos com orga-
nizações congéneres para a 
realização de eventos deste 
tipo. Prova disso foi a recente 
visita a Badajoz, onde nos reu-
nimos com a Direcção do clu-
be 600 daquela cidade. 
 Deste encontro resul-
tou o acordo para a realização 
de uma concentração que 
envolverá na sua organização 
o Clube de Badajoz, o Clube 
600,500 da Amadora e o Fiat 
600, 500 e 850 Clube de Por-
tugal. Esta concentração está 
prevista para os dias 7 e 8 de 

SEM FRONTEIRAS 
Jorge Carvalho  

“VOTRE AUTO” DEDICA NÚMERO AO FIAT 500 
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O nosso Clube 
passou desde 
há alguns dias 
a ter na sua 
l i s t a  d e 
automóveis, o 
p r i m e i r o 
exemplar do 
FIAT 850T. 
Este modelo, o 
qual não será 
d o 
conhecimento 

de muitos, ou não se recordam, é a versão furgoneta do FIAT 
850 que foi produzida entre 1965 e 1976 tendo substituído a 
FIAT 600 Multipla.  

Com um motor de 903cc idêntico ao que equipa o 
850 Spyder, tem capacidade para transportar até 8 passagei-
ros. O exemplar inscrito no nosso Clube é de 1976 e teve sem-
pre o mesmo dono. Servia de abrigo a um pastor alemão e 
encontrava-se há bastante tempo parado numa rua da Figueira 
da Foz, por pouco não foi recolhido pelos serviços municipais e 
consequente desmantelamento. 

Felizmente foi poupado e agora protegido das intem-
péries, prepara-se para um restauro completo que lhe trará 
melhores dias. 

 “Votre Auto”, confor-
me ele próprio, “é o guia com-
pleto para comprar, restaurar, 
conservar, modificar...”. 
 É uma publicação da 
revista “Gasoline”, com perio-
dicidade bimensal que come-
çou a ser editada em Março 
de 1998. Curiosamente, des-
de a data da primeira publica-
ção, todos os números foram 
dedicados a viaturas france-
sas, país de origem deste 
guia. Apenas com o número 
11, de Junho e Julho deste 
ano surge em análise o primei-
ro carro de origem não france-
sa. E que carro, nada mais 
que o Fiat 500. Foi grande o 
regozijo do nosso clube. A 
juntar a este facto, estão a 
qualidade e seriedade da 
publicação. Repleta de foto-
grafias, explicações e conse-

lhos práticos, a “Votre Auto”, 
tem vindo a saber conquistar 
um lugar nobre na biblioteca 
de qualquer coleccionador. O 
nº 1 foi dedicado ao Peugeot 
203, o nº 2 ao Renault 4Cv 
m a i s  c o n h e c i d o  p o r 
“Joaninha”, o nº 3 analisou os 
modelos compreendidos entre 
os anos de 1968 e 1975 do 
Citroen DS. Com este exem-
plar estava chegado o fim de 
1998. Já em 1999 foram ana-
lisados o Sinca Aronde no nº 
4, o Peugeot 404 no nº 5, o 
Renault Dauphine no nº 6. 
Com o nº 7, voltou a ser anali-
sado o Citroen DS, mas desta 
feita os modelos produzidos 
entre 1956 e 1967. O nº 8, foi 
o último de 1999 e analisou o 
Simca Vedette. O nº 9 é o pri-
meiro do ano 2000 e foi dedi-
cado ao Peugeot 403. O nº 10 

ao Renault Fregate e finalmen-
te com data de Junho e Julho 
o nº 11 dedicado ao Fiat 500.  
 No sumário são refe-
ridas as seguintes secções: 
História, Evolução, Acessórios, 
Restauro, Manter, Miniaturas 
e Brindes. 
 Na secção História 
do último número, somos con-
frontados com o nascimento 
de uma “pulga” 
 Pela Evolução, pode-
mos acompanhar ano a ano 
todas as alterações de que o 
nosso modelo foi objecto des-
de 1957, ano em que foi apre-
sentado no Salão de Turim, 
até 1972, ano em que termina 
a sua produção. 
 No capítulo Acessó-
rios, são apresentados vários 
tipos de jantes, manómetros e 
outras peças. Muitos conse-

lhos surgem na secção Res-
tauro. Finalmente são apre-
sentadas várias miniaturas e 
brindes sob a égide do Fiat 
500. Piccolini aconselha a 
compra. O preço (dois mil 
escudos) não sendo barato, 
paga a sua qualidade. 

Foi “casota” de pastor alemão 

outros clubes e disso temos 
prova pela presença em alguns 
dos nossos encontros, ajudar 
os sócios no restauro dos seus 
carros e colaborar com publica-
ções e outros orgãos de comu-
nicação social. 

Um aspecto interes-
sante dos encontros organiza-

dos por este Clube é o facto 
de ele estar aberto à participa-
ção de todos os modelos de 
motor traseiro o que permite a 
presença de uma grande 
quantidade de modelos e não 
apenas os 850 (uma forma 
interessante de terminar com 
as discriminações). 
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  No passado dia 31 de Mar-
ço, realizou-se no Funchal, a primeira 
prova do Campeonato Regional de 
Clássicos do ano 2000, A Rampa dos 
Barreiros. Esta prova data do ano de 
1935, sendo que após vários anos de 
interrupção, tem vindo recentemente 
a ser levada a efeito, se bem que em 
moldes diferentes, deixando de ser 
uma prova de velocidade, para ser de 
regularidade absoluta, efectuando-se 
duas subidas, devendo o tempo efec-
tuado ser o mais semelhante possível 
entre as duas. 
 Dos trinta e três concorren-
tes inscritos, desde os jaguares XK 
até aos Porsche 356, passando pelos 
Mercedes, Lotus Elan, Volvos, MG, 

VI RAMPA DOS BARREIROS—UM CLÁSSICO DA ILHA DA MADEIRA 

Uma foto cheia de históriaUma foto cheia de históriaUma foto cheia de históriaUma foto cheia de história 

A concentração de Luso e Buçaco realizou-se já no ano passado, em 14 de Novembro. Dela demos notícia no número 3 do Piccolini. 
Contudo não podemos deixar de publicar esta magnifica fotografia. Ela não é apenas uma prova da vitalidade do nosso Clube, mas 
também do espírito de colaboração que já existe entre os nossos sócios e o seu “jornal”. Desta vez temos de agradecer a amável 
gentileza do nosso sócio José António Fernandes Jorge de Viseu, que nos fez chegar esta foto cheia de História.  

Gonçalo Mota Pereira em plena prova. 

cia daquelas máquinas aparentemente franzi-
nas, mas com um espírito de luta fantástico. 
 Que rolem os “Piccolini” por muitos e 
muitos anos. 

etc., não poderiam faltar os peque-
nos FIAT, pelo que um 850 Sport 
Coupé e dois 600D, não fizeram de 
forma alguma má figura. 
 O 850 de Rui Grilo/Alberto 
Rosário classificou-se em 6º lugar a 
37 centésimos de segundo de dife-
rença do primeiro classificado, o 
600D de Gonçalo Mota Pereira/
Ruben Fernandes em 9º a 43 centé-
simas e o outro 600D de Adalberto 
Melim/João Teixeira em 13º a 85 
centésimas. 
 Não restem dúvidas que as 
classificações agora referidas ates-
tam de sobremaneira o grau de com-
petitividade que se vive na Madeira, 
assim como a fiabilidade e resistên-

Tampões para Nekar 770 JagstTampões para Nekar 770 JagstTampões para Nekar 770 JagstTampões para Nekar 770 Jagst    
ContactarContactarContactarContactar    

Nuno LucenaNuno LucenaNuno LucenaNuno Lucena    
PORTO PORTO PORTO PORTO ---- 22 71 21 654 22 71 21 654 22 71 21 654 22 71 21 654    

inqualificável.  Os Clubes – como as 
pessoas – medem-se  pelos seus 
actos! 
O FIAT 600, 500 e 850 CLUBE DE 
PORTUGAL reitera, assim, a sua  von-
tade  de continuar a manter, como até 
aqui, uma colaboração empenhada e 
saudável – certamente frutífera – 
como  aquela  que tem tido  com 
outros Clubes  de automóveis antigos  

(Continuação da página 5)(Continuação da página 5)(Continuação da página 5)(Continuação da página 5)    

Paixão comum VENDEMVENDEMVENDEMVENDEM----SESESESE    
    

Fiat 500 Giardiniera de 1959Fiat 500 Giardiniera de 1959Fiat 500 Giardiniera de 1959Fiat 500 Giardiniera de 1959    
Outra desmanchada para peçasOutra desmanchada para peçasOutra desmanchada para peçasOutra desmanchada para peças    

    
Fiat 600D de 1967Fiat 600D de 1967Fiat 600D de 1967Fiat 600D de 1967    

Reparado mecanicamenteReparado mecanicamenteReparado mecanicamenteReparado mecanicamente    
C/stock de peças de origemC/stock de peças de origemC/stock de peças de origemC/stock de peças de origem    

    
Fiat 500D de 1961Fiat 500D de 1961Fiat 500D de 1961Fiat 500D de 1961    

Desmanchado para recuperaçãoDesmanchado para recuperaçãoDesmanchado para recuperaçãoDesmanchado para recuperação    
    

Tudo 1.800 contosTudo 1.800 contosTudo 1.800 contosTudo 1.800 contos    
    

CONTACTAR: Joaquim Regueira 243 309 240 CONTACTAR: Joaquim Regueira 243 309 240 CONTACTAR: Joaquim Regueira 243 309 240 CONTACTAR: Joaquim Regueira 243 309 240 ---- 91 782 77 15 91 782 77 15 91 782 77 15 91 782 77 15 

 CONTINUECONTINUECONTINUECONTINUE    AAAA    FAZERFAZERFAZERFAZER    PARTEPARTEPARTEPARTE    DADADADA    FAMÍLIAFAMÍLIAFAMÍLIAFAMÍLIA::::    
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Editorial 
Joaquim José Vicente 

     
 No próximo mês de Setembro, Pic-
colini comemora o seu primeiro aniversá-
rio. 
 Sempre foi nossa intenção, fazer 
deste pequeno boletim um elo de ligação 
entre todos os  sócios, de forma a cimentar 
velhas amizades não descurando o  abrir 
de portas a novos amigos. 
 No final do ano manifestámos a 
necessidade de mudança e a vontade de 
deixar de ser um pequeno grupo de amigos 
para passar a ser uma grande Clube. Mas 
a amizade não ficava de fora deste projec-
to. Com um ano de história escrita do nos-
so clube e atendendo à sua dimensão 
nacional, muito há ainda por fazer no senti-
do de ligar os sócios de todo o país. 
 Também as boas relações com 
todos os clubes que representam os nos-
sos modelos tem sido uma preocupação 
da actual direcção e a prová-lo, aí estão 
por um lado, as participações em concen-
trações organizadas por outros clubes e 
por outro os encontros com elementos das 
suas direcções. 
 Se o projecto do nosso Boletim 
Informativo está perfeitamente consolida-
do, outras áreas estão a começar a funcio-
nar. É o caso do portal do Clube na Internet 
que levará a nossa informação aos que 
navegam na rede.  
 Esperamos continuar a merecer a 
colaboração dos sócios que nos têm envia-
do os seus artigos, compartilhando assim, 
experiências, que de outra forma ficariam 
esquecidas. Voltamos a lembrar que, agora 
mais que nunca, a vossa colaboração é 
preciosa. Façam-nos chegar todo o tipo de 
informação que queiram ver publicada. 
Venha daí essa história, acompanhada da 
foto guardada no fundo da gaveta lá em 
casa... 
 Se está neste momento a restau-
rar algum carro, conte-nos as dificuldades 
pelas quais está a passar. Todos sabemos, 
como elas são grandes e como todos pode-
mos ajudar. Normalmente, nessa fase pas-
samos por peripécias muito engraçadas - 
conte-nos a sua. O restauro de um clássi-
co, com os seus problemas inerentes, é um 
momento propício para novas amizades. 
 Não esqueça que o Fiat 600, 500 
e 850 Clube de Portugal é essencialmente 
um Clube de amigos. 

 O nosso Clube está formalmente constituído como uma associação 
particular sem fins lucrativos. Possui personalidade jurídica e dispõe de auto-
nomia administrativa e patrimonial. Quer isto dizer que, se por um lado não é 
seu objectivo o desenvolvimento de uma actividade que vise gerar lucros, por 
outro lado deverá o Clube possuir uma organização administrativa e contabi-
lística que lhe permita, a todo o momento, prestar contas perante todas as 
entidades internas (órgãos sociais e, em última instância, os sócios) e exter-
nas que, ao abrigo das regras em vigor, o solicitem. 
 O número de sócios do Clube tem vindo a aumentar. Sinal de que o 
Clube está a crescer e que, como aqui já foi dito, está a deixar de ser “um 
pequeno grupo de amigos” para ser um verdadeiro Clube. É óbvio que nestas 
circunstâncias e se queremos continuar a manter intacto o objectivo que nor-
teou a constituição do Clube (vd artº 3º do Regulamento Interno – Congregar 
os possuidores de automóveis Fiat 600, 500 e 850 com vista à divulgação, 
conservação e fornecimento de informações sobre estes modelos, bem como 
o convívio entre os associados através da organização de encontros e pas-
seios) com mais acuidade se coloca a questão da organização, a qual a pre-
sente Direcção assumiu como um dos pontos essenciais da sua gestão.  
 Uma das primeiras medidas a tomar prende-se com o pagamento 
das quotas. Conforme referimos, não desenvolvemos uma actividade lucrati-
va. As nossas receitas provêm dos sócios através do pagamento das quotas. 
E se estes não as pagarem atempadamente não poderemos desenvolver a 
actividade normal do Clube. O número de sócios tem efectivamente aumen-
tado. No entanto, não queremos um Clube com muitos sócios em número, 
que não participem e que não paguem quotas. Queremos um Clube com 
sócios empenhados, que usufruam do Clube na exacta medida das suas 
necessidades. Queremos um Clube com sócios que façam valer os seus direi-
tos mas que previamente assumam os seus deveres. 
 No final do corrente ano iremos proceder a uma actualização, com 
consequente renumeração do ficheiro de sócios, eliminando aqueles que há 
dois anos a esta parte (desde Janeiro de 1999) não pagam quotas: assumi-
mos que tal traduz o desinteresse em ser sócio do nosso Clube. Contamos 
com a Vossa compreensão e estamos convictos que, desta forma, o Clube se 
unirá em torno das razões da sua existência: fazer mais e melhor pelos nos-
sos 600, 500 e 850 – os nossos piccolini ...  E não se esqueça - continue a 
fazer parte da Família: pague as quotas e continue a receber o Piccolini, já 
que este, a partir do próximo número, apenas será enviado aos sócios com 
quotas em dia. 

 Os “Amigos del 600”, inte-
grados na Asociacion Cultural la Sen-
da em Tordesilhas, vai realizar o IV 
Encontro de Seat 600. Alguns sócios 
do nosso clube, participaram em edi-
ções anteriores deste encontro. Nas 
várias descrições que nos fizeram 
esses amigos, gostaram de ter partici-
pado, tendo trazido de Tordesilhas a 
vontade de regressar. Nas conversas 
que tivemos, ficou sempre patente a 
simpatia com que foram recebidos e 
sobretudo a qualidade da gastrono-
mia que tiveram oportunidade de 
saborear. 
 Do programa deste ano 
destacamos uma visita ao Mosteiro 
de La Santa Espina e uma visita ao 
Parque Temático de Maquetas del 

TORDESILHAS TORDESILHAS TORDESILHAS TORDESILHAS AAAA 2  2  2  2 EEEE 3  3  3  3 DEDEDEDE    SETEMBROSETEMBROSETEMBROSETEMBRO    
IV IV IV IV ENCONTROENCONTROENCONTROENCONTRO    DEDEDEDE    SEATSEATSEATSEAT 600 600 600 600    

Mudéjar. Tudo isto no sábado 3 de 
Setembro. Quanto ao dia seguinte irá 
decorrer a recepção das autoridades 
na Praça Maior de Tordezilhas, frente 
ao palácio onde foi assinado o célebre 
tratado entre portugueses e castelha-
nos. Depois desta cerimonia segue-se 
um desfile pelas tradicionais ruas da 
cidade. 
 O almoço de encerramento, 
será servido no Hotel Pozo La Nieve, 
onde serão entregues os trofeus. 
 Piccolini pode adiantar para 
indicação dos nossos sócios, que um 
casal sem filhos irá pagar cerca de 
trinta mil escudos com alojamento no 
hotel mais barato e cerca de  quarenta 
mil com alojamento no hotel mais 
caro. 



 Na Ruoteclassiche de Março 
último, revista mensal italiana, lemos um 
artigo referente à Giannini. O texto é de 
Emanuele Sanfront e as fotos de Alfredo 
Albertini. 
 “Quando o presidente era Nero-Nero-Nero-Nero-
nenenene”. Quase como nos velhos tempos con-
vidou-se o “numero 1” da Ferrari a condu-
zir uma Giannini “500”, igual ao que em 
estudante,  guiava na corrida de Vallelun-
ga com o pseudónimo do imperador 
romano “Nerone”. 
 Tal como nós, Luca Cordero de 
Montezemolo, era um rapaz que amava 
os automóveis e a competição. Amava as 
personagens da Antiguidade e morava 
em Roma. Era um estudante, hoje é o 
Presidente da Ferrari. Dele sabemos que 
não é um homem qualquer, com o pseu-
dónimo de “Nerone” participou  no final 
dos anos sessenta, ao volante de um Fiat 
500 Geannini nalgumas competições 
automobilísticas. Quase trinta anos 
depois, foi conseguido, após algum esfor-
ço, que arranjasse algum tempo, para se 
“sentar” ao volante de um 500 Geannini. 
“Belo objecto” diz Luca Montezemolo a 

Giusepe Dosi, ex piloto e proprietário do 
carro. “O Geannini que eu conduzia era 
vermelho” diz-nos o presidente. Para expli-
car o pseudónimo de Nerone refere o estu-
do dos clássicos e para não ser conhecido 
adoptou este e o seu amigo e companheiro 
de corridas, Cristiano apelidou-se de Virgi-
lio, também um pouco por divertimento. 
Assim em cada lado do carro nas portas 
apareciam os seus “nomes”. Escolheram o 
Giannini para competir porque naquela 
altura vivia-se o mito dos 500’s e para mui-
tos dos jovens era o primeiro automóvel. A 
versão Giannini representava no máximo o 
desportivismo, a diversão e sobretudo 
constituía o modo mais económico para 
começar a competir. Este último aspecto 
era o mais importante para o actual presi-
dente da Ferrari, pois todas as despesas 
referentes às participações desportivas 
corriam por sua conta, a tal ponto que 
para participar na primeira prova investi-
ram o dinheiro guardado para uma possí-
vel viagem a Inglaterra na adaptação do 
seu Giannini. Apesar de viver em Roma 
esta modificação foi feita em Bolonha, 
mais propriamente por Rudolfo Romani. 
Lembra-se que num domingo muito cedo, 
dia dessa primeira prova, ao sair de casa, 
o pai lhe perguntou onde ia tão apressado 
e com os livros debaixo do braço, ao que 
respondeu que ia estudar para um exame 
com um colega. Depois escusado será 
dizer que participou nessa competição 
onde sobressaiu. No final, cerca de uma 
hora depois, telefonou ao pai, avisando 
que chegaria um pouco tarde a casa em 
virtude de ainda se encontrar a estudar. 
Respondendo o pai que melhor seria cor-
rer para casa pois queria ter uma conversa 
com ele. A noticia do seu êxito correra 
depressa e a história do estudo em casa 
do colega afinal escondia outras coisas...  
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Vende-se 
Fiat 126 
1973 

Carlos Correia 
Covilhã 

917930001 

DE CORREDOR DE GIANNINI  
A PRESIDENTE DA FERRARI  

FIAT ABARTH 695SS É CAPA DE GAZOLINE 

COMPRA-SE 
Carburador Solex 22 DH para 

Fiat Topolino de 1937 
Contactar: 

Paulo Alexandre 
232 45 21 11 ou 91 761 05 94 

 
ENCONTRO 

DO OUTRO LADO 
DA FRONTEIRA 

Tão perto e tão lonje ... 

Vamos voltar a vê-los em Portugal? 

À mesa se fazem bons amigos... 

 Um kart com portas, é como ironicamente o número de 
Janeiro deste ano da revista francesa Gazoline se refere ao Fiat 
Abarth 695SS Asseto Corsa. 
 Esta publicação mensal, dá grande atenção aos modelos 
mais populares dos históricos. De salientar que neste número dedi-
cou a capa a este modelo Fiat, apresentando várias fotografias 
tanto do interior como do exterior. 
 Também uma ficha técnica é apresentada, referindo que 
apenas foram produzidos 200 exemplares entre 1965 e 1970.  

 No passado dia 10 de 
Junho, Joaquim José Vicente, vice 
presidente do nosso clube acom-
panhado do seu companheiro de 
direcção Jorge Carvalho, desloca-
ram-se à cidade espanhola de 
Badajoz, onde se encontraram 
com os membros da direcção do 
Clube 600 de Badajoz. 
 Frederico Gaspar Blanco, 
Presidente do Clube espanhol, 
acompanhado do Secretário e do 
Tesoureiro do Clube, receberam 
os portugueses de uma forma 
muito simpática. 
 Esperam-se mais iniciati-
vas deste tipo, pois constituem 
passos importantes na procura de 
novas amizades, tão ao estilo do 
nosso clube, que desde o início, 
tem procurado na amizade  a 
razão da sua existência. 
 Deste encontro, resultou 
um espirito de bom relacionamen-
to entre os dois clubes, que irá no 
futuro reflectir-se na organização 
conjunta de concentrações.   
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PENACOVA E LORVÃO 
UM FIM DE SEMANA DIFERENTE 

 Penacova, é uma vila 
pequena, muito alegre, que desfruta 
de uma claridade característica que o 
sol e o espelho do Mondego lhe con-
ferem. Não foi propriamente com 
esta claridade que fomos encontrar 
esta bonita vila no passado dia 28 de 
Maio. Na verdade a chuva miudinha 
não afastou os oito carros que se 
encontraram no centro da vila junto à 
Câmara Municipal. 
 Tratou-se de um encontro 

regional da zona centro, com partici-
pantes que vieram de várias partes 
do país, nomeadamente uma Multi-
pla e um 600 que chegaram de Lis-
boa. 
 O local de encontro serviu 
para reencontrar velhos amigos, que 
enquanto saboreavam um cafézinho, 
actualizaram velhas histórias em 
amena cavaqueira.  
 Seguiu-se a visita aos moi-
nhos de Gavinhos, um impressionan-
te conjunto ainda em funcionamento, 
no alto de uma montanha que os 
pequenos Fiat’s subiram com os seus 
motores em pleno roncar. 
 A beleza da paisagem avis-
tada do alto, impressionou todos os 
participantes, que aproveitaram a 
fotogenia dos moinhos para neles 
enquadrarem os pequenos carros. 
 Tendo começado a chover, 
ala que se faz tarde, pois o almoço já 
esperava no restaurante.  
 Já sentados à mesa, as 
conversas giravam à volta do mesmo; 
restauros, peças originais, documen-
tação sobre os carros, enfim velhas 
amizades que se cimentam em torno 

de interesses comuns. Quanto ao repasto, 
foi de qualidade assinalável. Servido no 
restaurante “Côta” na Azenha do Rio. 
Como este restaurante dispõe de um par-
que de estacionamento próprio, foi facili-
tada a tarefa do estacionamento, come-
çando outra, bem mais agradável. Com 
uma vista panorâmica sobre o Mondego, 
foi apreciada uma verdadeira “chanfana à 
Penacova” acompanhada pelo tinto da 
região. Ficou a vontade de voltar, quem 
sabe, se novamente de Fiat, mas de certo 
para repetir a chanfana. 
 Para finalizar o encontro, a cara-
vana despediu-se de Penacova, a cami-
nho do Mosteiro que confere dignidade a 
Lorvão.  
 Na construção conventual está 
instalado um hospital psiquiátrico, mas foi 
para visitar a igreja monacal que os nos-
sos amigos ali se deslocaram. 
 Um imponente cadeiral, compos-
to por 100 elementos, ornamentado com 
concheados e uma grade de ferro e bron-
ze que separa o coro do corpo da igreja,  
na verdade duas peças únicas que todos 
admiraram. 
 Célebres são também, as aven-
turas amorosas das freiras no interior do 
próprio convento, denunciadas por D.João 
III ao Papa.  
 E assim acabou um encontro, 
provando mais uma vez, que sabe bem 
tirar da garagem o nosso “amiguinho” e 
levá-lo a passear por terras desconheci-
das. Com estes encontros e com a ajuda 
de um bom petisco é fácil fazer amigos.  

À boa mesa se fazem bons amigos. 

Todos alinhados e vaidosos. 

Devagar, que já somos velhinhos... 

A chuva não meteu medo. 

Junto aos moinhos, todos juntos em foto de família. 



 A primeira vez, em 
tudo na vida, é a mais difícil ! Pois esta 
também foi. O meu primo FIAT 600, 
chamado LE-63-94, entrou num Rallye, 
pela 1ª vez. Já várias vezes o tinha con-
vidado para ir comigo, mas  o Dono dele 
arranjava sempre uma boa desculpa 
para não se meter nessas andanças. 
Este ano encheu-se de coragem e lá o 
inscreveu. Eu, coitado de mim,   cá con-
tinuo na Clínica, a ser “ torturado”. Des-
piram-me completamente, tiraram-me 
todas, todas as pecinhas, que eu até 
tenho vergonha quando os donos dos 
outros doentes, que por aqui passam, 
olham para mim. Mas, enfim,  “Para 
bem parecer, há que sofrer!”, ditado 
popular que os humanos usam e que eu 
penso  também se aplica a nós, carros. 

 Mas hoje não vim falar de 
mim, mas sim do meu primo. Debutou 
no Rallye Beira Serra do Clube Automó-
vel do Centro com o nº 29, rallye de car-
ros como nós - antigos e muito bonitos! 
O Dono dele esmerou-se! Chegou à 
Figueira da Foz a brilhar!  Todas as fofo-
cas que vos vou contar, contou-mas a 
minha dona. No meu dono nem quero 
falar. Sabem o que ele disse quando o 

meu médico lhe comunicou que não me ia 
dar alta? Pois imaginem disse logo: “Não 
faz mal! Levo o Opel!” Foi muito  bem feito 
que lhe deram o nº 45 , último número. 
Era sempre o  último a partir e a chegar. 
Bem feito! Mas voltemos ao meu primo. O 
Dono dele estava muito nervoso. Tinha 
medo de se enganar no percurso, de não 
controlar na sua hora, da prova de perícia, 
e até conseguiu  pôr a   Dona  dele nervo-
sa também! Enfim se não fosse a calma 
do meu primo  as “ coisas” não tinham 
corrido tão bem como correram , O meu 

Integrado nas festas da Cida-
de, decorreu como já é habitual o 
encontro organizado pelo Clube 600 de 
Zamora. 

Como sempre a recepção foi 
efectuada junto ao Centro Comercial 
Valderaduey para, depois de um 
espectáculo de danças regionais, se 
almoçar no Hotel Rey Don Sancho e daí 
partir para uma visita guiada à Cidade 
de Toro e apreciar os vinhos da região 
nas tradicionais bodegas. À noite jantar 
no magnifico hotel Convento, unidade 

hoteleira que aproveita as instalações de 
um antigo convento. 

Segundo dia com saída para a 
vila de Perdión para mais uma visita a 
bodega típica e desfrutar de um excelente 
aperitivo a preparar o almoço. Entrega de 
troféus e muito convívio caracterizaram 
esse momento. 

O nosso Clube fez-se representar 
por Jorge Carvalho, elemento da direcção. 

Parabens ao Clube 600 de Zamo-
ra pela brilhante forma como preparou 
este evento, o que aliás já é uma tradição. 
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V CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL DE ZAMORA 

CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL CIDADE DE LEON 2000 
 Decorreu nos passados dias 
17 e 18 de Junho, a segunda concentra-
ção da cidade de Leon organizada pelo 
Clube de amigos SEAT 850 Berlina. 
Mais uma vez os participantes foram 
presenteados com um magnífico 
programa com destaque para a visita à 
Povoação medieval Castrillo de los 
Polvazares, Cidade de Astorga e uma 
fantástica prova de regularidade pela 
Cidade de Leon....    
Tudo isto como é óbvio complementado 
com autenticas jornadas gastronómicas 

e natural boa disposição. Oscar e Cristina 
novamente incansáveis para que tudo 
corresse pelo melhor, distribuíram simpa-
tia por todos. 
 Pelo segundo ano consecutivo 
esteve presente o nosso sócio Jorge Car-
valho agora também como elemento 
representante da Direcção e não fosse a 
escolha do Manolo Alvarez de Vigo como 
pendura, talvez tivesse tido uma boa clas-
sificação na prova de regularidade. 
 Parabéns à organização. Ir a 
Leon é bom e recomenda-se. Todos à sombra para não estragar a pintura. 

Todos em Pérdion para tomar uns copos. 

primo não penalizou nem um minutinho, 
não se enganou em nenhum percurso, 
fez uma  óptima prova de perícia e ficou 
num magnífico lugar. Levou muitos tro-
feus para casa  e para o ano lá estará ele, 
penso eu. Sabem por que digo penso eu?   
É que o dono dele internou aqui na clínica 
um outro primo nosso, FIAT 500 , e os 
Donos às vezes são ingratos. Não viram o 
meu, que levou ”o outro”? 

Bom, como sempre, já falei 
demais. Até Breve! 

 GD –68 -66  

RALLY BEIRA SERRA— A primeira vez 
João Paulo Cardoso  

 
O meu  
primo 

 
O 
outro... 

UMA PAIXÃO COMUM 
Carmen Gouveia 

OFICINA  “PICCOLINI” 
José Paulo Pinto 

 Nesta edição venho 
falar-lhe da manutenção perió-
dica do nosso Fiat mais peque-
no, mais propriamente do 500 
(type 110F). Lembre-se que 
uma manutenção feita nos 
prazos indicados pelo constru-
tor prolongará ainda mais a 
vida útil do seu carrinho e evi-
tar-lhe-á despesas desneces-
sárias. 
Cada 500 Kms:Cada 500 Kms:Cada 500 Kms:Cada 500 Kms: 
Verificar nível de óleo do 
motor. Com motor em repouso 
durante pelo menos 3 minutos, 
verificar na vareta se o nível se 
mantém entre as marcas 
“Min” e “Max”. Se necessário 
repor com um óleo multigrade 
15W40 ou 20W50. 
Verificar a pressão dos pneus 
(incluindo roda de reserva). A 
pressão dos pneus deverá ser 
verificada com os pneus em 
frio: 

Cada 2.500 KmsCada 2.500 KmsCada 2.500 KmsCada 2.500 Kms 
Lubrificar cavilhas de manga de 
eixo. Peça para executarem 
numa estação de serviço. 
Verificar nível do electrólito da 
bateria. Deverá estar 1 cm aci-
ma das placas. Se necessário 
completar com água destilada. 
Cada 10.000 KmsCada 10.000 KmsCada 10.000 KmsCada 10.000 Kms 
Mudar o óleo do motor. Se não 
completar tal quilometragem 
deverá mudar todos os 6 
meses. 
Verificar estado dos platinados 
e repor a sua folga. A folga dos 
platinados deverá estar com-
preendida entre 0,47 a 0,53 
mm. Por fim deverá regular 
igualmente o ralenti do motor. 
Verificar, limpar e se necessário 
substituir as velas. Limpar os 
terminais com uma escova de 
aço e regular a sua folga entre 
0,6 a 0,7 mm. As velas reco-
mendadas são as Marelli 
CW225N ou Bosch W225 T 1. 
Verificar nível de valvulina na 
caixa de velocidades e diferen-
cial. Peça para executarem 
numa estação de serviço. 

Verificarfolga das válvulas, ou 
mais cedo se ouvir o “bater de 
válvulas”. A folga deverá ser 
de 0,15 mm em frio, tanto 
para as válvulas de admissão 
quer de escape. 
Trocar o filtro de ar. 
Limpar os giclers e filtro inter-
no do carburador. Tal limpeza 
deverá ser feita apenas com 
gasolina e ar comprimido. 
Verificar nível de óleo de tra-
vões. Se necessário atestar. 
Atenção às incompatibilida-
des entre óleos, utilizar prefe-
rencialmente referência DOT 
4. Cuidado no seu manusea-
mento pois os mesmos ata-
cam as pinturas. Este óleo 
deve ser mudado todos os 2 
anos, pois o mesmo absorve 
humidade. 
Verificar o aperto e limpar se 
necessário os terminais da 
bateria. No fim deverá passar 
nos mesmos vaselina pura. 
Cada 20.000 kmsCada 20.000 kmsCada 20.000 kmsCada 20.000 kms 
Lubrificar rolamentos das 
rodas da frente. Peça para 
executarem na sua oficina ou 

  Frte Rct 

125 12 Carga reduz. 1,3 1,6 

 Carga plena 1,3 1,9 

125 R 12  1,1 1,6 

 Entendo por “paixão 
comum” o interesse, o envolvi-
mento afectivo, partilhado por 
dois ou mais indivíduos ou 
duas ou mais entidades colecti-
vas, por qualquer objecto, acti-
vidade ou “hobby”, que – neste 
caso concreto – se reporta, por 
um lado aos automóveis anti-
gos, por outro, mais particular-
mente, aos Fiats 600, 500, 
850 (e 126). 
 Exactamente movido 
por essa “paixão”,  o nosso 
Clube – sempre aberto e 
d i s p o n í v e l  p a r a  uma 
colaboração saudável, honesta, 
leal e franca com  outras 
colectividades do mesmo tipo – 
t em  l e v a d o  a  c a b o 
concentrações  ibér icas , 
encontros conjuntos  com  
outros Clubes de automóveis 
antigos  (O êxito do encontro 
realizado em Coimbra, em Abril 
de 1998, com o Clube Mini 
levou a uma nova  edição, 
desta feita em Vilar do  Paraíso 
e Gaia,  no passado  dia 2 de 

Abr i l. . . )  e var iadíssimos 
con tac tos  nac iona i s  e 
i n t e r n a c i o n a i s  ( q u e 
ultrapassam largamente a 
Península Ibérica), todos eles 
extremamente enriquecedores. 
O FIAT 600, 500 e 850 CLUBE 
DE PORTUGAL  tem sempre  
tido a preocupação – devido a 
essa “paixão” já referida –  de 
(através do seu Boletim 
Informativo “Piccolini” e,  
anteriormente, através de 
c i r c u l a r e s  r e d i g i d a s 
expressamente para o encontro 
em causa.) informar não 
apenas os seus associados 
mas ainda outros Clubes ou 
associações  congéneres das 
suas realizações, de modo a 
possibilitar a todos a sua 
participação, convívio e partilha 
de interesses comuns. 
 Nunca o nosso Clube 
se negou a estar presente em 
encontros ou iniciativas de 
outros Clubes  ou  instituições. 
Muitas vezes, por atrasos dos 
Correios ou outra razão de for-

ça maior (até mesmo pelo 
telefone), o nosso Clube rece-
beu  “em cima da hora” a 
comunicação de eventos 
nacionais e internacionais, 
tendo sempre envidado – 
solidariamente -  todos os 
esforços (felizmente bem 
sucedidos!...) para avisar os  
sócios   e fazer-se represen-
tar nesses encontros tanto 
em Portugal como no estran-
geiro. 
 Tal  como respeita-
mos,  acima de tudo,  os nos-
sos associados,  procurando  
sempre  ir ao  encontro dos 
seus interesses e preocupa-
ções (de que são exemplo o 
seguro, o apoio em restauros, 
o fornecimento de bibliogra-
fia e dados técnicos,  o forne-
cimento de peças com des-
contos), respeitamos tam-
bém os outros Clubes e seus 
sócios.  Um Clube que teve 
sempre um comportamento 
cívico e ético que lhe permite 
estar “de cabeça  erguida”, 
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estação de serviço. 
Lubrificar dobradiças das por-
tas Utilize óleo do motor. 
Lavagem interna do carbura-
dor. Peça na oficina para exe-
cutarem com mistura apropria-
da. 
Lavagem do dispositivo de res-
piração dos gases e vapores de 
óleo do motor. Peça na oficina 
para executarem com mistura 
apropriada. 
Verificar o aperto dos parafusos 
dos grupos mecânicos à carro-
çaria. 
Cada 30.000 KmsCada 30.000 KmsCada 30.000 KmsCada 30.000 Kms 
Mudar valvulina da caixa de 
velocidades e diferencial. Peça 
para executarem numa estação 
de serviço ou oficina. 
Lubrificar rolamentos das rodas 
traseiras. Peça para executa na 
sua oficina ou estação de servi-
ço. 
Verificar e lubrificar o dínamo e 
motor de arranque. Peça para 
executarem num electricista 
auto. 

quer no âmbito nacional quer 
internacional, como  é – feliz-
mente - o caso do FIAT 600, 
500 e 850 CLUBE DE PORTU-
GAL, preza a colaboração e o 
empenho leais inter-Clubes, e 
está aberto a essa  colabora-
ção, chegando  mesmo – como 
várias vezes o fez – a divulgar 
iniciativas de outros Clubes, 
como foi o caso da sempre 
excelente feira Automobilia, 
que periodicamente o Clube 
Aveirense de Automóveis Anti-
gos leva a efeito. 
 Qualquer Clube, como 
o nosso, que se orgulha do seu 
comportamento e do seu prestí-
gio, não pode deixar de  lamen-
tar e repudiar as tristes acções 
(de que infelizmente conhece a 
existência real)  que – por mera 
inveja – levam à intriga, falsida-
de e boicote a actividades de 
outrem, situação extremamen-
te grave e reveladora de uma 
falta de ética, no mínimo, 
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 Estamos em 1971, Joaquim é 
um jovem com carta de condução tirada 
há pouco. Nessa altura já tem um DKW 
para acelerar até onde o levam os cami-
nhos da juventude. Está a precisar de 
pneus novos mas o seu preço não está 
de acordo com a bolsa. São 520x12 e 
um amigo diz que tem um “chaço” com 
pneus dessa medida e que estão ainda 
bons para um par de quilómetros. Preço 
de amigo - quinhentos escudos ou um 
jantar bem regado. Ah!... e pode levar o 
“chaço” como contrapeso. Joaquim vai 
até ao Salgueiro do Campo, uma aldeia 
próxima de Castelo Branco. É num 
palheiro debaixo de fardos de palha que 
descobre um Fiat 600. Aí estavam os 
quatro pneus que precisava. Pensa um 
pouco e a contar com o apetite devora-
dor dos oito amigos que o acompanha-
vam, opta pelo pagamento imediato dos 
quinhentos escudos. Estamos no tempo 
da vida barata mas um jantar para oito 
“manos” seria certamente mais caro. 
Não fez má compra - quatro pneus em 
bom estado por quinhentos escudos 
não está mau. O carro, esse está um 
pouco antiquado. Está com quase 15 
anos e os Fiat’s 600 estão nessa altura 
a chegar ao fim de fabrico. Ainda por 
cima nessa altura estão cheios de 
“modernices”. A porta deixou de ser 
“marota” e o vidro deixou de ser de cor-
rer em calhas tipo “4L” para passar a 
ser  de elevadores como a grande maio-
ria. Por essa altura em Castelo Branco 
estão na moda as provas de perícia, 

havendo grandes máquinas que fazem a 
delícia dos jovens que assistem às pro-
vas como se estivessem em Les Mans. 
Dessas máquinas destacam-se natural-
mente os minis e os 600’s. A grande 
maioria são carros transformados na 
São Cristóvão, ao tempo concessionária 
da marca em Castelo Branco. Joaquim 
não resiste. As velhas portas são troca-
das num sucateiro da cidade por três mil 
escudos. O carro começa a ficar caro 
mas em compensação, como que por 
artes mágicas, está moderno. “Asneiras 
que se fazem”, comenta hoje Joaquim 
dos Anjos Rodrigues, sócio do nosso clu-
be e actual líder da Comissão Técnica. 
 Durante todos estes anos Joa-
quim Rodrigues não rejeita qualquer 
informação sobre os Fiat’s 600. Dispõe 
de ampla biblioteca e numerosa colec-
ção de revistas da especialidade que lhe 
permitem comentar os mais pequenos 
detalhes da evolução deste maravilhoso 
modelo Fiat. Quanto ao seu, tem razões 
de sobra para um orgulho enorme. O ano 
de fabrico é 1956, ou seja mais novo um 
ano que o primeiro 600 produzido em 
Turim, mas da mesma idade que o pri-
meiro descapotável produzido na mesma 
fábrica. Em 1956 Dante Giacosa, estaria 
por certo longe de imaginar que 45 anos 
depois de produzir o seu primeiro Fiat 
600, este seria transformado em mito e 
apreciado tão carinhosamente numa 
cidade tão distante da sua como Castelo 
Branco. Para além de ser o 600 mais 
antigo do nosso Clube é provavelmente o 

600 descapotável mais antigo do nosso 
país.  
 Estamos, hoje, longe dos tempos 
em que Joaquim e o seu 600 cumpriram o 
serviço militar em Portalegre e em Estre-
moz. Os fins de semana em casa dos pais 
só eram possíveis com a ajuda do 600 que 
nunca o deixou pelo caminho, apenas num 
dia de Inverno de regresso a Estremoz e ao 
passar sobre a ponte de Vila Velha de 
Ródão, o vento entrando pela janela levou a 
capota pelos ares. Nada que não se compu-
sesse facilmente. Joaquim recorda várias 
peripécias dos anos sessenta. Lembra-se 
que o 600 era o carro dos padres e das pro-
fessoras. Para além dos muitos transforma-
dos que atingiam velocidades altas para a 
época, lembra-se particularmente de um, 
cujo dono tinha uma perna de pau. Adapta-
da que foi, uma alavanca junto do volante, 
a embraiagem era accionada com a mão 
esquerda. Histórias de outros tempos recor-
dadas com saudade. 
 Casou em 1975. Nessa altura 
tinha dois carros, o DKW e o Fiat 600, mas 
em 1977 o 600 passa a carro único, pois o 
DKW em resultado de avançada idade prati-
camente apodreceu. Lembra—se do engate 
de reboque que ainda tem na garagem e 

servia para levar a auto tenda André Jamet, 
que depois de aberta no parque de campis-
mo, tinha dois quartos e uma sala. Com 
esta auto tenda fez várias férias na Lagoa 
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Joaquim Rodrigues, o 600 e o Castelo 

VELHINHO, VELHINHO 
de Sto André, São Martinho do Porto e 
Castelo de Bode. Fins de semana na bar-
ragem de Idanha-a-Nova eram frequen-
tes. Era obra, se considerarmos a distân-
cia percorrida, mais de 250Km pelas 
estradas da época. No parque de cam-
pismo, mesmo parado o 600 continuava 
a ser simpático, dado que era a sua 

bateria que fornecia a corrente necessá-
ria dentro da “vivenda”. O mais que 
podia acontecer, era pegar com a ajuda 
de um empurrão. No dia seguinte as vol-
tinhas pelo lugar, forneciam luz para a 
noite. A ajudar estava o facto de a auto 
tenda dispor de travões incorporados, o 
que em certas alturas, principalmente 
em descidas, ajudava a segurar o carro e 
todos os passageiros que levava. Na 

altura eram quatro, já que para além do 
casal à frente, dois filhos ocupavam o 
banco de trás. Confortável?... Claro, que 
o diga a Bela que mal o 600 começava a 
rolar, ficava a dormir. Que sonhos leva-
va, não sabemos, mas sabemos que no 
próximo mês de Setembro o pai a vai 
acompanhar ao altar e até à porta da 
Igreja é o 600 que a vai levar. 
 Bela, escolheu para o dia do 
seu casamento o velho 600 da família. 
Da família não... O carro já lhe pertence, 
pois o pai destinou-o à filha, já lá vai 
algum tempo. 
 Hoje o 600 tem o aspecto dos 
outros tempos, pois Joaquim voltou a 
comprar as portas marotas com os 

vidros de correr em calhas num sucateiro 
de Alcaria. Desta vez foi precisa uma nota 
de cinco contos. 
 Agora não admite no carro coisa 
alguma sem ser de origem. Não são raras 
as vezes que dá por si a comparar o seu 
600 com os que vieram depois, os tais que 
pareciam mais bonitos, mas na verdade, 
bonito, bonito é o seu, com a grelha com-
pletamente diferente dos outros e treme só 
de pensar que em tempos esteve quase a 
saltar de lá. Ainda bem que ficou, pois mar-
ca a diferença para os modelos posteriores. 
Não só a grelha mas também as legendas 
laterais que do lado direito lembram tratar-
se de um modelo de luxo e do lado esquer-
do ter sido fabricado na oficina Lingoto, 
actual Museu da Fiat e onde deseja um dia 
chegar, talvez já no próximo ano, para dizer 
“aqui estou, voltei ao lugar onde nasci”. 
Nesse dia, talvez uma lágrima do Joaquim 
role pelo capôt. Nela estarão todas as lem-
branças de uma vida que uma família parti-
lhou com um carro. Um carro cheio de via-
gens alegres e outras nem por isso, mas 
todas com um final feliz. 
 Joaquim Rodrigues com o seu Fiat 
600 participou no 1º Rally da Escuderia de 
Castelo Branco em Julho de 1993. Já lá vão 
oito anos. Desde então para cá não faltou a 
uma só edição do mesmo Rally. É o único 
carro e piloto que se têm mantido fiéis a 
todas as edições. Todos os outros concor-
rentes ou deixaram de participar ou muda-
ram de viatura. Joaquim ostenta com orgu-
lho no tablier do velho 600 todos os autoco-
lantes de todas as edições do Rally da 
Escuderia de Castelo Branco. Joaquim 
Rodrigues foi também sócio fundador do 
Clube de Automóveis Antigos de Castelo 
Branco, tendo participado em todos os pas-
seios organizados por este Clube, de onde 
se destacam os passeios a Tomar e Figuei-
ra da Foz, organizados conjuntamente com 
o Clube Aveirense de Automóveis Antigos. 
 No nosso Clube, participou na pri-
meira concentração de Castelo Branco, na 
Concentração de Badajoz e na Luso Espa-
nhola de Castelo Branco, onde curiosamen-
te foi reconhecido por Alberto Carvalho, 
outro dos participantes da concentração e 
actual concessionário Fiat na Covilhã, como 
um dos carros de que se lembrava de ver a 
circular nas ruas da sua cidade, há cerca 
de quarenta anos atrás. 
 O Fiat 600 é o primeiro carro na 
colecção de Joaquim Rodrigues, onde figu-
ram também um DKW herdado de seu pai, 
um Steyer Puch TR Europa, um Fiat 850 
Sport Coupé e um Hilman Imp. 
 Joaquim Rodrigues lembra-se dos 

600’s desde os seus sete anos de idade, 
habituado a observá-los na Garagem São 
Cristóvão onde seu pai trabalhou. Não 
admira que seja ele próprio o “mecânico” 
do seu 600, ao qual não faz revisões de  
prevenção. “Está sempre pronto para 
andar...” afirma confiante nas qualidades 
da sua bela máquina.        
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Texto e fotos: 
Joaquim José VicenteJoaquim José VicenteJoaquim José VicenteJoaquim José Vicente    

Confortável?...Confortável?...Confortável?...Confortável?...    
Claro, que o digaClaro, que o digaClaro, que o digaClaro, que o diga    
a Bela que mal o a Bela que mal o a Bela que mal o a Bela que mal o 
600 começava600 começava600 começava600 começava    

a rolar,a rolar,a rolar,a rolar,    
ficava a dormir.ficava a dormir.ficava a dormir.ficava a dormir.    

 Que sonhos levava,  Que sonhos levava,  Que sonhos levava,  Que sonhos levava, 
não sabemos,não sabemos,não sabemos,não sabemos,    
mas sabemosmas sabemosmas sabemosmas sabemos    

que no próximoque no próximoque no próximoque no próximo    
mês de Setembro o mês de Setembro o mês de Setembro o mês de Setembro o 
pai a vai acompa-pai a vai acompa-pai a vai acompa-pai a vai acompa-

nhar ao altar e até à nhar ao altar e até à nhar ao altar e até à nhar ao altar e até à 
porta da Igreja é o porta da Igreja é o porta da Igreja é o porta da Igreja é o 

600 que a vai levar600 que a vai levar600 que a vai levar600 que a vai levar. 

Uma grelha muito diferente. 

Rallys da Escuderia. Sempre presente. 

VELHINHO, VELHINHO DE VERDADE...DE VERDADE...DE VERDADE...DE VERDADE... 


