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INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE 
 

Depois de seis anos na Praça das Flores, e receber as visitas dos 
nossos sócios, estava a chegar a altura de repensarmos um novo 
espaço para a sede do FIAT Clássicos Clube de Portugal. O número 
de sócios tinha aumentado significativamente, mas mais preocupante 
que isso, era algum do espólio do Clube que começava a não ter as 
merecidas condições de depósito, exposição e consulta. Já lá vão 
dois anos desde que foram feitas as primeiras tentativas de encontrar 
um novo espaço que satisfizesse estas novas necessidades. Alguns 
sócios foram colaborando com propostas de estabelecimentos que 
conheciam, mas só em Maio surgiu um espaço que, embora a neces-
sitar de uma séria intervenção, acabava por reunir todas as condições 

para poder albergar a nossa nova sede. 

Diz quem esteve na inauguração, que a espera valeu bem a pena...  

A Inauguração começou com uma concentração na Praça Gene-
ral Humberto Delgado, onde por volta das 15.00 horas do dia 19 de 
Setembro chegaram 44 Clássicos Fiat, para participarem nas cele-

brações da abertura da nova sede do FCCP.  

Um Cokctail acompanhado por um belo jazz ao vivo, servido nas 
instalações do espaço 500 da Mundauto abriu as actividades. Por 
volta das 17.00 o longo desfile saiu para as ruas, rumo à parte mais 
alta da cidade. Os novos 500 juntaram-se à esta festa e vieram 

conhecer o espaço dedicado aos irmãos mais velhos... 

Entre sócios e representantes de outros Clubes, da Mundauto e 
da Fiat, contavam-se mais de uma centena de pessoas a testemu-

nhar a abertura das novas instalações. 

Convém aqui realçar o significativo investimento, efectuado num 
espaço que pretende dignificar a imagem Clube e transportá-lo 
para uma dimensão de referência Nacional e Internacional. Este 
espaço passará a contar com uma programação própria, para além 
da exposição rotativa de viaturas de sócios do Clube. Prevê-se a 
realização de palestras, exibição de documentários sobre a “nossa” 
marca ou os seus modelos, tertúlias ou até mesmo acções de for-
mação sobre a temática de restauro e conservação de automóveis 

antigos.. 

Foram várias as pessoas que ajudaram a concretizar este projec-
to e que por isso merecem ver aqui o seu trabalho reconhecido. Há 
no entanto duas, para as quais vai o nosso destaque. São o nosso 
sócio Francisco Soares e seu Pai, os quais se mostraram incansá-
veis, executando todo o trabalho de electricista das novas instala-

ções. Para todos, o nosso obrigado. 

Veja mais fotos em www.fiatclassicos.com 
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FCCP ESTEVE PRESENTE NA AUTOCLÁSSICO 
O nosso Clube é totalista em participações neste certame. Este 

ano não foi excepção e nos dias 3, 4 e 5 de Outubro, lá estivemos 
para receber quem quis visitar o nosso Stand e saber um pouco mais 
sobre o nosso Clube, ou sobre os clássicos FIAT. O modelo que 
esteve em exposição foi um 850 Sport Coupé, desde sempre proprie-
dade do nosso sócio Carlos Araújo, a quem desde já agradecemos a 

sua disponibilidade. 
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BOAS VINDAS AOS NOVOS “FIATISTAS” 
A caminho das seis centenas de sócios... Um número já bem respeitável. 

Sejam por isso bem vindos a esta grande família. Esperamos que este clube 
e as actividades por ele organizadas comessem a fazer parte de alguns dos 

planos de fim-de-semana. Ficamos a aguardar por si... E pelo seu FIAT. 

 

583 - Mário António Abreu Parente Cruz - Viana do Castelo 

584 - Carlos Domingues Costa - Leça do Balio 

585 - José Guilherme Sequeira Pinto - Pedrouços 

586 - Laurentino Silva Azevedo - S. Pedro de Fins 

587 - José António de Sousa Vale Palácios - Valongo 

588 -  Fernando José Fernandes - Agrela 

589 - Armindo António Vieira da Silva - Avintes 

590 - António Rodrigues Pereira Filho - Porto 

591 - Carlos Elísio da Costa Miranda - Porto 

592 - Francisco Emílio de Carvalho Sousa Pimentel - Paços de Ferreira 

593 - Adriano Fernando Pereira da Silva - Porto 

594 - António José Santos Sarabando - Gafanha da Nazaré 

595 - Armando Fernando Queirós Ferreira - São Domingos de Rana 

596 - João Manuel Ferreira Andrade - Fermentelos 

FIAT CLÁSSICOS EXPÕE NO 

MUSEU DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
Dando seguimento ao núcleo “Evolução da Marca” da Exposição  

“O Automóvel no Espaço e no Tempo”, temos agora para além do 
Balilla, um Fiat Millecento e a pedido do Museu, um actual Grande 
Punto Sport. Este modelo, pretende ilustrar de forma mais evidente e 
pedagógica, a evolução tecnológica da marca, nos domínios do 

design, segurança, aerodinâmica e mecânica.  

O Museu dos Transportes e Comunicações é um dos Museus 
mais visitados do País, sendo o público escolar uma presença cons-
tante. De referir que o Grande Punto foi cedido pela Mundauto, que 

mais uma vez e de forma espontânea, atendeu ao nosso pedido. 

AROUCA RECEBEU PASSEIO DE VERÃO 

A “Família Fiatista” está sempre pronta para o passeio! E se o 
programa é ir a Arouca provar a famosa vitela de raça Arouquesa e 
apreciar algumas das maravilhas daquela região, então ninguém 
quer ter falta no livro de presenças. Quarenta carros e mais de 
noventa pessoas, compareceram assim em mais um Passeio das 
quatro estações, desta vez a celebrar o Verão.  

Com os carros devidamente parqueados no Terreiro de Santa 
Mafalda, os participantes seguiram para uma visita guiada ao Cen-
tro Histórico da Vila de Arouca. Durante este percurso, foi dado 
destaque à Igreja da Misericórdia e a algumas das mais antigas 
ruas de Arouca, com as suas casas senhorias em estilo manuelino. 
Seguindo o percurso do Calvário, chega-se a um enorme penedo de 
origem granítica, onde está implantado um interessante conjunto de 
cruzes e um púlpito. De regresso ao Centro Histórico, o passeio 

termina com a visita à Igreja do Mosteiro de Santa Mafalda, impres-
sionante edifício que conserva no seu interior, um riquíssimo traba-
lho de talha, um dos cadeirais mais ricos do País e um imponente 
órgão de tubos totalmente restaurado. Neste Mosteiro é também 
possível observar o túmulo da Rainha Santa Mafalda. 

O programa da manhã estava cumprido e era por isso chegada 
a hora do almoço, servido pelo Hotel / Restaurante S. Pedro. Umas 
excelentes entradas servidas ao ar livre seguidas da tradicional 
Vitela assada, repuseram as energias necessárias para o programa 
da tarde. 

De regresso ao Terreiro de Santa Mafalda, convertido por 
umas horas em Parque de exposições de clássicos FIAT, a carava-
na rumou á Serra da Freita, com destino ao Geoparque de Arouca o 
qual, engloba um significativo número de locais de interesse geoló-
gico, verificando-se ali alguns fenómenos raros ou mesmo até úni-
cos no Mundo, sendo as famosas pedras parideiras, disso um 
exemplo. Com a divisão do grupo em duas partes, garantiu-se uma 
melhor qualidade das visitas guiadas. Duas Geólogas levaram-nos à 
Frecha da Mizarela e às Pedras Parideiras, dois dos muitos Geosí-
tios que constituem o Geoparque de Arouca. Em ambos os locais, 
foi feita uma explicação sobre os fenómenos que ali ocorrem. 

Terminado o passeio, todos regressaram a suas casas, com 
encontro já marcado para o Sábado seguinte, na inauguração da 
nova sede do Fiat Clássicos Clube de Portugal. 

As explicações da nossa guia e os Fiat´s em plena Serra da Freita. 


