Fiat clássicos clube de portugal

F IATISTA
BOLETIM INFORMATIVO Nº 23 - DEZEMBRO 2008

NATAL 2008 E 2009 COM NOVOS DESAFIOS
Estamos em pleno mês de Dezembro e, com o Natal à porta, já só nos lembramos do momento em que vamos saborear o “fiel amigo” na
companhia dos nossos entes mais queridos. Por isso, não posso deixar passar esta ocasião, sem vos desejar a todos um santo Natal repleto
de muita saúde, amor e dinheiro, embora este último tenha andado um pouco fugido dos nossos bolsos.
Já se diz que 2009 vai ser um ano de sacrifícios. No que diz respeito aos Clássicos, não há dúvida que nos esperam dias difíceis. A actual
conjuntura, valoriza as questões ambientais e permite aos governantes agirem de forma “cega”, alterando e adaptando a legislação automóvel, sem tomarem em consideração o vasto património de veículos antigos existente em Portugal.
Certamente que uma atitude de bom censo, permitiria ajustar as leis à realidade actual, sem tentar estagnar ou até mesmo destruir, todo o
trabalho de conservação e recuperação de veículos, que tem vindo a ser feito por coleccionadores e associações ao longo dos últimos anos.
Todos nós, os “loucos pelas gloriosas máquinas antigas” temos pois de estar atentos ao que há-de vir. Os Clubes, podem e devem estar
unidos no sentido de fazer entender aos nossos governantes, que não é empurrando os nossos clássicos para o fundo de uma garagem ou
para uma prensa, que resolvem os problemas de poluição. É que os nossos clássicos são, para além meros automóveis velhos, a lembrança
viva dos tempos em que se podia conduzir um carro sem pensarmos em poluição, preço da gasolina ou taxa de sinistralidade.
Um bom 2009, é o que desejo para todos vós.

PASSEIO DAS 4 ESTAÇÕES - “OUTONO NA MEALHADA”

ARCO E GANCHETA. O MEIO DE LOCOMOÇÃO
MENOS POLUIDOR DO MUNDO

Novembro não é propriamente um mês que nos ofereça facilmente dias de sol. Podemos, quando muito, esperar que a tradição se repita e o Verão de São Martinho apareça. O que importa aqui
salientar, é que a "Raça Fiatista" não se deixou intimidar com receios de mau tempo e compareceu
em força no último evento do ano, organizado pelo Fiat Clássicos. Foram quase 100 participantes
distribuídos por quarenta carros, tendo o grupo mais numeroso, saído em caravana desde Vila
Nova de Gaia.
O dia começou até com algum requinte. Sim porque não é todos os dias que se estaciona no
parque privado do Palace Hotel do Buçaco! Ali, já se questionava aonde se iria realizar
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a prova de perícia e que tipo de circuito estava preparado.
“DE PORTUGAL PARA TODO O MUNDO”
Pois é caros amigos. Andar com um carro de um lado para o outro, fazer uns piões
só para levantar pó ou dar uns arranques a patinar, é fácil. Agora experimentem fazer
o mesmo com um arco e uma gancheta. Aí é que se vêm os verdadeiros profissionais...
Este foi o momento de glória para Francisco Soares que "literalmente pulverizou"
todas as outras participações com a sua técnica no controle do arco. É óbvio que este
homem treina todos os dias. Já o nosso Vice Nuno Lucena, foi uma autêntica vergonha. Uma pessoa que dá aquela prestação, não merece o lugar que ocupa no Clube.
Para fazer o que fez, mais valia estar quietinho...
Como é lógico, tudo isto não foi mais do que uma pequena brincadeira, que serviu
para trazer um pouco de animação e dar tempo aos leitões que entretanto iam sendo
assados na Churrasqueira Rocha. Antes do almoço, houve ainda tempo para fazer
Visite o nosso site. Se é Sócio, pode aceder a
uma visita ao Museu Militar.
páginas exclusivas, digitando o nº de sócio e a palaO passeio terminou com uma visita ás Caves Aliança. Ali, depois da visita guiada vra chave. Caso tenha dificuldades de acesso, envie
(por umas meninas muito simpáticas), procedeu-se à celebração do 16º Aniversário do mensagem para: jorgecarvalho24@fiatclassicos.com
Fiat Clássicos Clube de Portugal, bem regado com o produto local.
Deverá indicar nº de sócio e nome completo.
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BIBLIOTECA / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
ADQUIRE MAIS DE 80 VOLUMES
Trata-se uma das fases mais importantes na valorização do acervo que constitui a Biblioteca / Centro de Documentação do FCCP.
Um conjunto de diversas acções que visavam a compra de vários livros e documentos, foram sendo concretizadas durante os passados
meses de Outubro e Novembro. Esta aquisições podem ser divididas em dois grupos, conforme se discrimina abaixo.
- Edições actuais dedicadas a modelos FIAT;
- Colecção FIAT fuoriserie
São sete livros dedicados a alguns dos modelos FIAT, que foram
comercializados após terem sido alvo de alterações por carroçadores e/ou preparadores mecânicos. Cada livro apresenta-se bastante ilustrado, com fotografias das criações pertencentes a casas
como: Allemano, Asa, Breda, Michelotti, Scioneri, não sendo porem
esquecidas outras mais conhecidas como Abarth ou Bertone.
Cronologicamente, esta série de volumes abrange os seguintes
modelos: Topolino, 1500 e 2800 (décadas de 30 e 40), 1400 e
1900 (pós–guerra), 1100, 600 e os topos de gama gran-turismo
1800, 2100 e 2300. Aos descapotáveis desportivos 1200, 1500 e
1600S, também lhes é dedicado um volume.
Estas edições são da AlL Media SRL e o autor de todas elas, é o
grande estudioso da “nossa” marca, Alessandro Sannia.
Quem não se contentar com uma consulta na Biblioteca do Clube, poderá adquirir estes livros na Livraria Ascari ou em
www.fiatfuoriserie.it
NOTA - Ainda aguardamos a chegada dos álbuns dedicados ao
1100 (anos 30), 500 (ainda esgotada), 600 Multipla e 850T.
- Vários albuns dedicados a modelos FIAT
Tutte Abarth é uma das mais recentes edições da Giorgio Nada
Editore. É uma autêntica viagem no tempo pelas criações desta
prestigiada casa. Este álbum muito bem ilustrado e estruturado
cronologicamente, está junto ao restante acervo bibliográfico dedicado à Abarth, existente na nossa Biblioteca.
FIAT 1800 e 2300, da mesma editora, é um álbum unicamente
composto por fotografias da época que complementa bem, a documentação já existente sobre estes modelos, raros no nosso país.

- Catálogos e manuais FIAT, oriundos de antigos concessionários FIAT, agora preservados no nosso Clube.
- Catálogos de peças (carroçaria e mecânica) de vários modelos.
Entre eles destacam-se o 1200 Gran luxe e o 2300 (Edições FIAT).
- Manuais de oficina de vários modelos. Entre eles destacam-se
o 1500 e 1500B (1935-1948), 124 Sport Coupé, Dino Coupé e
Spider, 127 várias versões, entre outros. (Edições FIAT)
O Manual de reparação para o 1500 e 1500 B, uma
preciosa edição FIAT de 1938.

Três dos manuais técnicos e de reparações que foram
também adquiridos no mês de Outubro.

- Manuais de manutenção de vários modelos, dos quais se
salientam o do 126 em português e do 124 Sport Spider, este em
Italiano.(Edições FIAT).
- Manuais de assistência técnica de vários modelos, nomeadamente pré-clássicos, como o Panda, o Punto Cabriolet, o Coupé e
o Barchetta.(Edições FIAT).
A Comissão Técnica do clube, entidade responsável pela
organização e manutenção do acervo da Biblioteca/Centro de
Documentação do FCCP, está disponível para, com mais esta
documentação, continuar a apoiar os restauros dos nossos
sócios, seguindo um critério de originalidade e rigor. Lembramos que todo o acervo da Biblioteca está listado on-line, no
link Biblioteca, do nosso site –ºwww.fiatclassicos.com

BIBLIOTECA / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
HORÁRIO - Sábados das 15.00 às 19.00 ou por marcação
Nuno Lucena - 918 340 300 Paulo Magalhães - 968 020 057
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