
Boutique do clube 

Pedidos para: 
Carmen Gouveia – Tel. 233 420 329 

  FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 

DIVERSOS: 

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

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

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

PEQUENOS ANÚNCIOS FIATS À ESCALA 
AUTOS: 

VENDA:  
FIAT 600 D de 1966 
70000 Km, original,  livro de revi-
sões e factura de compra 
Contactar: Armando Sobral 
Tel. 225 506 792 

VENDA:  
FIAT 850 Sport Coupé de 1969 
Branco original. 600 c negociáveis 
Pode ser visto e experimentado na 
Fiat Castro e Castanheira 
Zona Industrial da Pedrulha 
3020 Coimbra 

COMPRA:  
Carburador Solex 22 DH para FIAT 
Topolino de 1937 
Contactar: Paulo Abranches 
Tel. 917 610 594 ou 232 452 111 
Tel. 917 930 001 

O FIAT 126 foi apresentado no salão de Turin em 
1972. 

Considerado como uma evolução do FIAT 500, não 
teve no entanto o sucesso do seu irmão mais velho. É 
apesar de tudo, um modelo a entrar em linha de conta 
pois que, se começa a notar alguma procura, principal-
mente na versão com tecto de abrir. 

Ao nível dos modelos à escala, não existem muitas 
reproduções deste modelo e as que se encontram, são 
basicamente moldagens efectuadas na época em que o 
modelo era produzido. Em termos de qualidade são, de 
uma forma geral, bastante fracas. Ficamos por isso à 
espera de uma miniatura que represente dignamente 
aquele que é até hoje, o último modelo de série com 
motor traseiro. 

 

 

VENDA:  
Tampões para Neckar Jagst 770 
Contactar: Nuno Lucena 
Tel. 227 121 654 

COMPRA:  
Peças para Fiat 850 Sport Spyder e 
Bertone Sport Racer 
Blindagem do motor para Fiat 850 
Sport Coupe 
Contactar: Pinto da Fonseca 
Tm. 917769560 

VENDA:  
Material novo e usado para: 
Fiat 126, 600 e 850 
Contactar: Carlos Dinis 
Tel. 213 017 523 
Tm. 965 366 753 

Polo c/mangas 
3.000$00 

Colete 
7.500$00 

Pára vento 
5.000$00 

Miniaturas em estanho Fiat 600 e 500 
2.000$00 (cada) 

Boné 
1.200$00 

T.Shirt 
1.000$00 
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PROCURA: 
 
Grelha para Jagst 
770 
Em bom estado 
Contactar: David 
Neves 
Tm. 967043020 

PICCOLINI...PICCOLINI...PICCOLINI...PICCOLINI...    

Números atrasados 
250$00 – cada 

Assinatura  (não sócios) 
1500$00 – ano 

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

VENDA:  
FIAT 600 de 1960 
Peças originais 
Contactar: Paulo Duarte 
Tm. 966 176 164 

POLYSTIL 1:43 

126P ESTETYKA WARSZA 

MEBETOYS 1:43 

POLITOYS 1:43 ENCONTRO REGIONAL DO NORTE 
O Encontro regional do Norte (Viana do Castelo), 

marcado para o dia 15 de Julho de 2001, foi adiado 
para data a anunciar. 

Tal facto fica a dever-se aos orçamentos apresen-
tados pelos restaurantes que contactamos. De facto, 
os valores apresentados não correspondem às nos-
sas pretensões. Como nesta altura todas as baterias 
estão voltadas para a Ibérica, guardamos a realização 
do evento para mais tarde, e aí preparar um encontro 
a preços mais acessíveis. 

  I n i c i amos   I n i c i amos   I n i c i amos   I n i c i amos 
neste núme-neste núme-neste núme-neste núme-
ro  do Piccolini, a edição de um destacá-ro  do Piccolini, a edição de um destacá-ro  do Piccolini, a edição de um destacá-ro  do Piccolini, a edição de um destacá-
vel que certamente será do agrado de vel que certamente será do agrado de vel que certamente será do agrado de vel que certamente será do agrado de 
todos.todos.todos.todos.    

  Começamos com a reprodução do   Começamos com a reprodução do   Começamos com a reprodução do   Começamos com a reprodução do 
manual do utilizador para o FIAT 600. manual do utilizador para o FIAT 600. manual do utilizador para o FIAT 600. manual do utilizador para o FIAT 600. 
Serão emitidas duas folhas em cada Pic-Serão emitidas duas folhas em cada Pic-Serão emitidas duas folhas em cada Pic-Serão emitidas duas folhas em cada Pic-
colini.colini.colini.colini.    
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FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 

PICCOLINI...PICCOLINI...PICCOLINI...PICCOLINI...    

AG
EN
DA

 

• 29 DE JULHO  29 DE JULHO  29 DE JULHO  29 DE JULHO  ----        V CONCENTRAÇÃO SEAT 600 CORUNHA 

• 11/12 DE AGOSTO  11/12 DE AGOSTO  11/12 DE AGOSTO  11/12 DE AGOSTO  ----        II CONCENTRAÇÃO SEAT 600 CODESAL 

• 18 DE AGOSTO  18 DE AGOSTO  18 DE AGOSTO  18 DE AGOSTO  ----        CONCENTRAÇÃO SEAT 600 VILAGARCIA DE 
AROSA 

• 19 DE AGOSTO  19 DE AGOSTO  19 DE AGOSTO  19 DE AGOSTO  ----        I CONCENTRAÇÃO CLÁSSICOS POPULARES 
CARRIÓN DE LOS CONDES 

• 1/2 DE SETEMBRO  1/2 DE SETEMBRO  1/2 DE SETEMBRO  1/2 DE SETEMBRO  ----        CONCENTRAÇÃO SEAT 600 E CITROEN 
2CV PALENCIA 

• 9 DE SETEMBRO  9 DE SETEMBRO  9 DE SETEMBRO  9 DE SETEMBRO  ----        V CONCENTRAÇÃO SEAT 600 CANAVERAL 

• 10 DE SETEMBRO  10 DE SETEMBRO  10 DE SETEMBRO  10 DE SETEMBRO  ----        JORNADAS DE PORTAS ABERTAS DO CIR-
CUITO DE JARAMA 

INTERNACIONAL 

NOTA: NOTA: NOTA: NOTA: Para participar nos eventos internacionais, contactar ‘Piccolini...’ (ver contacto na última página) 

• DATA A INDICAR DATA A INDICAR DATA A INDICAR DATA A INDICAR ––––    ENCONTRO 
REGIONAL DO NORTE   (VIANA DO 
CASTELO) 

• 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO 8/9 DE SETEMBRO ––––    III CONCENTRA-
ÇÃO IBÉRICA (CIDADE DO PORTO 
2001) 

• 23 DE SETEMBRO 23 DE SETEMBRO 23 DE SETEMBRO 23 DE SETEMBRO ––––    II PASSEIO ROTA 
DOS TEMPLÁRIOS (TOMAR) 

• 13/14 DE OUTUBRO 13/14 DE OUTUBRO 13/14 DE OUTUBRO 13/14 DE OUTUBRO ––––    II ENCONTRO 
HISPANO-LUSO DE BADAJOZ 

• 17 DE NOVEMBRO 17 DE NOVEMBRO 17 DE NOVEMBRO 17 DE NOVEMBRO ––––    JORNADA GAS-
TRONÓMICA / ANIVERSÁRIO DO CLU-
BE (SÃO PEDRO DO SUL) 

NACIONAL 

DESTAQUES: DESTAQUES:DESTAQUES:DESTAQUES:DESTAQUES:    
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8,9/98,9/98,9/98,9/9    
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13,14/1013,14/1013,14/1013,14/10    

IP5 

A1 

A6 

IC9 

IC1 

ESPECIAL DESTACÁVEL 

3ª CONCENTRAÇÃO IBÉRICA 

8 E 9 DE SETEMBRO DE 2001 

INSCRIÇÕES 
LIMITADAS 

PORMENORES   
NAS PÁGINAS            
CENTRAIS 



Junqueiro & Rodrigues, Lda. 
 

ESPECIALIZADOS EM PEÇAS 
PARA CLÁSSICOS FIAT 

 
Rua António da Silva Marinho,317 

4100-064 PORTO 
Tel. 226176759 / 226176770 

     Recebemos uma simpáti-
ca carta de um apaixonado  
por carros antigos, da região 
Centro, desejando ser sócio   
e perguntando se o nosso Clu-
be aceita inscrever Neckar e,  
eventualmente, Steyr-Puch, 
que pretende adquirir breve-
mente. Concerteza que sim! 
Aliás, embora com a designa-
ção de Fiat 600, 500 e 850 
Clube de Portugal, os nossos 
estatutos – aprovados e revis-
tos em Assembleia Geral de 
Sócios - incluem expressa-
mente a redacção «e deriva-
dos». Trata-se, precisamente, 
de dois derivados, respectiva-
mente, dos emblemáticos Fiat 

600 e 500, construídos em 
terras de Alemanha e Áustria.  

      O Clube conta, actualmen-
te, para além dos celebérrimos 
Fiat 600 (normal, D,  Multipla 
e Abarth), 500  (desde o 
“Topolino” A,  B e C,  ao Nuova, 
modelos D, F, L e R e Giardi-
n i e r a )  e  8 5 0 
(Normal,Special,Coupé, Sport 
Coupé, Spider, Sport Racer e 
T), com Seat 600 E e L, NSU/
Fiat, o raríssimo 500 Weins-
berg, o Giannini (500), vários 
Neckar Jagst e Fiat 126 (este 
o descendente natural do Fiat 
500) e Autobianchi. Alguns 
associados possuem igual-
mente Fiats 1100, 124 Spider 
e 128 Coupé, e vários outros 
carros de colecção, havendo 
também aqueles que, não sen-
do ainda proprietários de 
nenhum destes veículos, são 
verdadeiros interessados por 
eles. 

      Muitos outros derivados 

CAIXA DO CORREIO 
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NUOVA 500 L 
1968 – 1972 
 
 
 
Cilindrada: 499,5 cm3 
Nº de cilindros: 2 
Potência: 18 cv 
Velocidade máxima: 95 Km/h 
Consumo médio: 5,3 litros/100 Km 
Capacidade: 4 pessoas 
Exemplares produzidos: 1.530.162 
 
 
 
Em Setembro de 1968, a FIAT introduziu o 500 L, versão de acabamento luxuoso. 
A nível mecânico, a única diferença relativamente ao modelo base, consiste na adopção de pneus radiais. 
As principais diferenças recaem sobre os acabamentos, que incluem extensões tubulares nos pára choques, 
novos emblemas frontal e traseiro, painel de instrumentos, bancos e revestimento do chão remodelados.  

PICCOLINI... 

 
dos 600, 500 e 850 existem: o 
Zastava, versão do Leste eu-
ropeu para o 600, o 500 
Abarth, o já mencionado Steyr-
Puch, 600 Viotti Coupé, Ghia 
Jolly 600, 500 Jolly, Gamine, 
Vignale, Siata, Autobianchi Giar-
diniera,  Seat 800, Seat 850 de 
quatro portas, etc. Todos são 
benvindos! 

     Ao longo dos “Piccolini” que 
forem saindo caberá a vez a 
todos estes modelos, de terem 
uma menção especial a eles 
dedicada. 

tanto os faróis de nevoeiro como os de marcha-atrás, 
não são obrigatórios mas, os instalados têm de respeitar 
a legislação. 

• Verificar também o estado da espelhagem dos faróis 
pois estes, são bastante sensíveis e influenciam forte-
mente a capacidade luminosa. Verifique igualmente o 
funcionamento do “piloto” de máximos e de piscas exis-
tente no tablier. 

• Eliminar fugas de escape se as houver. Para tal, tape a 
ponta do escape e comprove a retenção dos gases ou se 
eles se escapam por algum outro ponto de escape. 

• Se desde a última inspecção efectuou alguma reparação 
na direcção ou suspensão dianteira, deverá verificar o 
alinhamento da direcção. 

• Se ao acelerar a fundo rapidamente notar que o fumo do 
escape é negro, deve mandar afinar o carburador. 

• Todas as fugas de óleo devem ser eliminadas. 

• Verificar nível do óleo de travões e existência de borra-
cha no pedal de travão 

• Verificar fixação da bateria, dos bancos e funcionamento 
do conta Km. 

• Por fim, evitar autocolantes nos vidros. 

 

PICCOLINI... 

     Embora este espaço seja 
preenchido com referências 

aos Clubes existentes por esse Mundo 
fora, daí o título “Sem fronteiras”, seria 
injusto da nossa parte não falar sobre o 
Clube Amigos 600, 500 da Amadora. 

Criado em 1997 pela vontade dos 
irmãos Carlos e Augusto Silva, este Clube 
forma, em conjunto com o nosso, o grupo 
dos únicos Clubes  monomarca que se 
dedicam à preservação dos pequenos 
utilitários que marcaram presença nos 
anos sessenta e setenta do século passa-
do. 

Possuem uma acolhedora Sede onde 
os seus Associados se encontram para tro-
ca de informação ou simplesmente  para 
uma boa cavaqueira. 

Recentemente foi eleita a nova Direc-
ção, ficando o sócio Amadeu Ferreira, no 
lugar que até há bem pouco tempo era 
ocupado por Carlos Silva. 

Neste momento partici-
pa em parceria com o nosso 
clube e o de Badajoz, na 
organização do encontro 
Hispano-Luso que se vai 
realizar nos próximos dias 
13 e 14 de Outubro. Uma 
experiência reeditada pois 
que, já no ano passado 
como bem se devem lem-

brar, realizámos o 1º encontro Hispano-
Luso. 

Fica entretanto o desejo de muito em 
breve se dar corpo a um grande encontro 
de organização conjunta entre os dois 
Clubes. Será, sem dúvida, um evento de 
grande significado para nós e também a 
oportunidade de aprofundar laços entre 

SEM FRONTEIRAS 
Jorge Carvalho 

OFICINA “PICCOLINI” 
José Paulo Pinto 

FAIXAS BRANCAS PARA PNEUS 
 

             PREÇO 12.500$00 
             jogo de 4 (IVA INCLUÍDO) 
             Jante 12-16” em stock 
 
 

 
 
 

LARGO DA FEIRA, 30 – 32  -  4580-094PAREDES 
TEL. 255 783 146 – TM. 968 092 125 – FAX. 255 785 673 

Antes de levar o seu FIAT à inspecção periódica, faça a sua 
própria inspecção e evite surpresas desagradáveis. 

Comece por verificar se na última inspecção foram menciona-
das deficiências de carácter técnico. Se existir alguma, deverá 
rectificá-la pois a reincidência origina a reprovação imediata do 
veículo. 

Como segunda etapa, meta mãos à obra e verifique você 
mesmo: 

• O estado de conservação do livrete e título de registo de 
propriedade — se necessário solicite a substituição. 

• Funcionalidade e estado do sinal de pré-sinalização 
(triângulo). 

• Funcionamento dos vidros e fecho das portas. 

• Pneus: O seu rasto deverá ter no mínimo 1,6mm (não 
inclui o de reserva) e deverão ser iguais no mesmo eixo. 

• O bom funcionamento dos cintos de segurança e o seu 
estado de conservação. 

• Existência, bom estado e fixação dos espelhos. Os auto-
móveis do tipo misto, necessitam também do retrovisor do 
lado direito. 

• Palas de sol e buzina (deverá ter sempre uma eléctrica 
normalmente conhecida por buzina de cidade). 

• Iluminação: controle e bom funcionamento. Estado de con-
servação e cores regulamentares. Para os nossos FIAT’s, 
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xar na mente de todos os participantes o 
desejo de para o próximo ano, voltarem a 
marcar presença.      

      

Para José Blasco, do Clube 600 
Comunidade Valenciana, foi certamente 
uma grande alegria conseguir reunir 134 
carros na sua primeira concentração 

     Os dias 21e 22 de Abril, foram dia de festa 
na bonita Cidade de León. Tal facto ficou a 
dever-se à realização do 2ª Concentração Inter-
nacional Seat 600, organizado pela Associação 
León Club Seat 600. 

     110 carros provenientes dos mais diversos 
pontos de Espanha, percorreram as ruas da 
cidade enchendo-as de cor e alegria. 

     O veículo mais antigo presente, datava de 
1958 e o mais recente de 1973. De destacar também a presença de um 
curioso Siata Tarraco proveniente de Cidade Real e pertencente a António 
Assencio, Presidente do Clube 600 daquela cidade. 

Parabéns ao Clube de León pela sua capacidade organizativa. 

e, quem sabe, evitar a destruição de 
alguns automóveis que poderão vir ainda 
a fazer as delícias de muitos colecciona-
dores. 

para aproveitar e um 850 
Especial que, na altura em 
que  foi efectuado o registo 
fotográfico, tinha todo o 
aspecto de ainda poder ser 
recuperado. 

Agora que chegamos à 
época de férias, altura em 
que se aproveita para dar 
uns passeios, é provável 
que algum dos leitores descubra  casos 
como os que aqui estão registados. 

Fotografe-os e envie para nós com o 
seu comentário. Certamente que estará a 
contribuir para a sensibilização de todos 

PICCOLINI…       É PRODUZIDO COM PAPEL DA SOPORCEL  

PICCOLINI... 

2ª CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL SEAT 600 CIDADE DE LEÓN 
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realizada nos passados dias 16 e 17 de 
Junho. 

Do programa constava uma visita à 
Cidade das Artes e Ciências, com 
passagem pelo museu das ciências 
Príncipe Filipe, Hemisférico, onde se 
podia assistir à projecção de filmes 
em 3D,e passeio pelas ruas da cida-
de de Valencia. 

     Momento alto foi a exposição de 
todos os veículos na Praça de Alma-
cera. 

Um encontro bem estruturado, a dei-

ESTREIA À VALENCIANA 

Para todos aqueles que procuram pre-
servar automóveis antigos, é sempre 
motivo de tristeza quando se deparam 
com imagens como estas. 

Sendo certo que, veículos em elevado 
estado de degradação podem sempre ser-
vir como stock de peças para a recupera-
ção de outros, também é verdade que, 
muitas das vezes, eles acabam por termi-
nar numa prensa sem outro proveito que 
não seja o da reciclagem. 

No caso presente, temos um 600 pro-
vavelmente de 1958 já com muito pouco 

UMA PRAÇA A “ABARROTAR” DE 600 

PERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPOPERDIDOS NO TEMPO            

Texto e fotos de: José António Royuela 

Texto e fotos de: Jorge Carvalho 

Texto de: Jorge Carvalho 
Fotos de: Ramos Vicente 

      Estavamos no ano de 1972 e a Fiat apresentava no Salão de Turim, o 
substituto do 500. Durante os primeiros anos, ainda viveu lado a lado 
com o seu antecessor mas a partir de 1975 tornou-se no último sobrevi-
vente dos mini Fiats de motor traseiro. 

A partir de 1977 passa a ser equipado com um motor de 650 Cm3. 
Nos anos seguintes, são editadas algumas séries especiais e a partir de 
1985 passa a ser produzido na fábrica “F.S.M.” Polónia até Setembro de 
2000. A Steyr– Puch foi uma das marcas que também produziu o 126. 
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126 - O NOVO MINI DA FIAT 

A VERSÃO BASE 

Editorial 
 

 

      Como já devem ter reparado, 
este número do Piccolini chega até vós 
com algum atraso. 

Várias razões estão na origem des-
ta situação. 

Primeiro a necessidade de, já nesta 
edição, anunciar a realização da nossa 
3ª Concentração Ibérica, com o progra-
ma completo, inclusão das fichas e 
condições de inscrição. 

Em segundo lugar, a grande quanti-
dade de eventos que provocou também 
o aumento do número de páginas, 
implicando uma maior demora na 
impressão. 

Finalmente e disso congratulamo-
nos, o início da emissão do destacável 
que, vai permitir a todos os nossos 
associados, possuírem réplicas perfei-
tas dos manuais de manutenção que 
acompanham os 600, 500 e 850. Para 
já vamos emitir o manual do Fiat 600 à 
razão de duas folhas por Piccolini. 

Estas folhas poderão no final ser 
dobradas, sequenciadas e agrafadas, 
por forma a se obter um livro de manu-
tenção muito semelhante ao original. 

Nesta edição damos um destaque 
especial ao FIAT 126 modelo que, no 
início dos anos setenta, tentou dar con-
tinuidade aquele que é considerado por 
muitos, como a mais bela criação de 
Dante Giacosa, o FIAT 500. O 126 foi 
recentemente integrado na lista de 
modelos admitidos no nosso clube, 
para satisfação de muitos associados 
que já possuem este tipo de carro. 

Para terminar, saliento a interrup-
ção do artigo dedicado às oficinas de 
restauro. No próximo número ele será 
retomado.  

 

                                    Jorge Carvalho 

O COMBI 

A VERSÃO CABRIOLET 

CAPA DO CATÁLOGO STEYR-PUCH 

QUALIDADES: 
 

• Consumo 

• Performances 

• Caixa de velocidades  

• Espaço interior 

• Travões 

• Linhas atraentes 

DEFEITOS: 
 

• Direcção 

• Estabilidade 

• 1ª não sincronizada  

• Pára– choques frá-

geis 
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FIAT FASHION EM AVEIRO 

EDUARDO  VASCONCELOS  –  SEGUROS 

SEGUROS DE TODOS OS RAMOS 

RUA VILA NOVA Nº148 3º ESQº  4100-501 PORTO   TF-226179546  TM-917551669 

      No passado dia 20 de Maio, a 
cidade de Aveiro foi palco de mais um 
Encontro Regional do Centro. A partir 
das 10 horas e 30 minutos, a bela 
zona do Rossio, junto ao ex-libris da 
cidade – a Ria de Aveiro – encheu-se 
de Fiats 600, 500, 850 e 126,  num 
total de três dezenas de veículos, 
todos em muito bom estado de con-
servação, e oriundos de vários pontos 
do país, como Porto,Vila Nova de 
Gaia, Maia, Lavra, São João da 
Madeira Coimbra, Figueira da Foz, 
Viseu, Anadia, Albergaria-a-Velha, 
Sangalhos, Mira,  etc,  e   - natural-
mente - de Aveiro, onde o  Clube con-
ta com significativo número de asso-
ciados.Presença importante e que 

muito honrou o nosso Clube foi a parti-
cipação  do Clube Aveirense de Auto-
móveis Antigos, que para além de se 
associar com vários modelos 
(600,500, 850 Coupé e Sport Racer e 
126) se fez representar por membros 

da sua Direcção, a Sra D. 
Maria Teresa e o Sr. 
Eduardo Almeida. Ainda 
nesse local, e a compro-
var os laços de amizade 
há muito existentes entre 
os dois Clubes,  houve 
troca de placas e ofertas 
entre as duas Direcções. 

      Os carros ficaram em 
exposição na zona do 
Rossio, enquanto os parti-
cipantes eram brindados 
com a oferta de bebidas 

frescas para amenizar os efeitos do 
calor que se fazia sentir, após o que 
se procedeu a um passeio pelas prin-
cipais zonas da cidade. 

      Seguiu-se, pelas 13 horas, um 
agradável almoço no Restaurante Abí-
lio Marques, no Bonsucesso, após o 
que se regressou ao centro da cidade 
de Aveiro para uma visita ao riquíssi-
mo Museu Municipal. 

      A encerrar o Encontro, pelas 17 e 
30 horas, ficou a promessa de que se 
voltaria a Aveiro na semana seguinte 
para a visita à prestigiada Feira Auto-
mobilia, organizada pelo Clube Avei-
rense de Automóveis Antigos. 

TRINTA MAGNÍFICOS FIATS A DAR MAIS COR À VENEZA DE PORTUGAL 

Texto de Carmen Gouveia 
Fotos de José Jorge 

CARMEN GOUVEIA E OS REPRESENTANTES DO CAAACARMEN GOUVEIA E OS REPRESENTANTES DO CAAACARMEN GOUVEIA E OS REPRESENTANTES DO CAAACARMEN GOUVEIA E OS REPRESENTANTES DO CAAA    

Era com bastante expectati-
va que se aguardava a realiza-
ção da 1ª Concentração Pirata. 

Por esta razão, nos dias 9 e 
10 de Junho, todos os cami-
nhos iam dar a Bejar, pequena 
povoação localizada 70 Km a 
sul de Salamanca, e vocaciona-
da para o turismo, especial-
mente o de inverno. 

O encontro, aberto a todo o 
tipo de automóveis clássicos, 
decorreu da melhor forma pos-
sível, com os participantes a 

serem recebidos logo pela 
manhã de Sábado, na Praça 
Santa Teresa. 

Partida para uma visita guia-
da a El Bosque, Jardins coloniais 
do século XIX e almoço no Hotel 
Cubino. 

Pela tarde, passeio até El 
Castanar com visita ao Santuá-
rio e exposição dos carros den-
tro da Praça de Touros. 

Terminou-se o dia com uma 
visita à típica povoação de Can-

delario e um magnífico jantar 
à luz das velas, a tornar o 
ambiente bastante acolhedor. 

No Domingo, efectou-se um 
belo passeio pela região, com 
paragem na aldeia de Monte-
mayor del Río E visita ao Cas-
telo. 

Regresso a Bejar para almo-
ço de encerramento e entrega 
de lembranças aos participan-
tes. 

Ficou já a promessa de 

Do programa constava a 
saída em caravana até à locali-
dade de Bueu e daí, efectuar 
um passeio de barco pela Ria 
de Pontevedra desembarcan-
do na ilha de Ons para almo-
çar. 

Após visita à ilha, regresso 
a Vigo e jantar no Hotel Coia 
com entrega de lembranças e 
baile. 

No Domingo, visita à Esta-

Pelo quarto ano consecuti-
vo, a Associacão Cultural Clu-
be Seat 600 de Vigo realiza o 
seu encontro de projecção 
internacional. 

Entre os muitos participan-
tes provenientes de vários 
pontos de Espanha, estavam 
também quatro carros de Por-
tugal em representação dos 
dois Clubes existentes no nos-
so País. 

ção Marítima e zona antiga da 
cidade. O almoço de encerra-
mento ocorreu no Restaurante 
El Rocinante. 

U m  b o m 
encontro a seguir 
a tradição dos 
anos anteriores. 

Ao todo, cerca 
de 80 carros 
presentes com, a 
Multipla de Antó-

O ASSALTO DOS ‘PIRATAS DEL 600’ A BEJAR 

4ª CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL SEAT/FIAT 600 DE VIGO 

realizações, se iria cair numa natural 
monotonia. Errado. Este evento 
demonstrou a maturidade da equipa 
organizativa que preparou um fim-de-
semana maravilhoso. 

Visita à bonita Miranda do Douro 
com almoço, 
um passeio 
de cortar a 
r e s p i r a ç ã o 
pelo Rio Dou-
ro e visita à 
Catedral de 

Zamora onde decorria uma 
exposição sobre a idade do 
Homem, foram momentos 

inesquecíveis. 

Também o jantar de honra 
no Hotel Convento, esteve 
excelente. 

Com menos quantidade de 
participantes relativamente a 
anos anteriores, a grande 
quantidade de encontros é 
em parte responsável, nem 
por isso deixou de ser um 
sucesso. 

É bem verdade que nestas 
coisas dos encontros, mais do 
que a quantidade, conta a 
qualidade e isso, provou-o a 
concentração de Zamora. 

ZAMORA METEU A SEXTA E BRILHOU! Em 23 e 24 de Junho, 
realizou-se a 6ª Concentra-
ção Internacional Seat 600 
de Zamora. Poder-se-á pen-
sar que ao fim de tantas 
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SUCESSOSUCESSOSUCESSOSUCESSO    

novo encontro a realizar no 
próximo ano. 

Para Piratas não está mal. 

Texto e fotos de: Jorge Carvalho 

nio Rodrigues mais uma vez a 
dar nas vistas. 



Enganem-se os leitores se pensam que o Sul 
de Espanha só nos proporciona muito sol e boas 
praias. Experimentem participar num dos encon-
tros organizados pelo Clube 600 de Málaga, e 
verão como eu tenho razão. 

Foi no passado dia 28 de Abril que se reali-
zou este evento que já vai na sua terceira edição. 

O dia começou como habitualmente com a 
recepção aos participantes no porto desportivo de 
Benalmádena. Durante a manhã e enquanto se 
efectuavam as inscrições, tempo 

para visitar o porto e tirar 
as fotografias da praxe. 

     Seguiu-se um passeio 
pelas ruas de Arroyo de la 
Miel e Povoação antiga de 
Benalmádena. Visita ao 
Museu de Arqueologia e 
Arte Precolombiana, Jar-
dins del Muro e Praça de 
Espanha. Neste local hou-
ve ainda a oportunidade 
de realizar uma prova de 
vinho que, como se pode 
observar na foto abaixo, 
tem de ser vertido para o copo de forma 
muito peculiar. 

     O almoço realizou-se na famosa 
Hacienda La Venta de 
Torreblanca em Torre-

blanca del Sol de Fuengirola. 

Terminado o almoço, passou-
se ao momento em que os parti-
cipantes iriam demonstrar que, 
“nem só de 600 vive o Homem”. 

Mais do que as palavras, as 
imagens falam por si próprias. 

     José António de Tordesilhas, 
um Pirata que sabe tourear e 
Jorge Carvalho de Portugal já 
conhecido em Espanha como ‘El 
Portuguesito’, deram um autênti-
co festival na arena. Primeiro 
ensinaram à assistência como se 
monta um burro. Depois puse-
ram em prática toda a arte de 
lidar o touro, levando-o até à 
exaustão. 

     Terminado o espectáculo, 
seguiu-se o regresso a Benalmá-
dena onde se realizou o jantar 

com entrega de troféus a todos os partici-
pantes, placas aos Clubes ali representados 
e baile que se prolongou pela noite dentro. 

    No Domingo ainda houve lugar 
a um almoço para saborear os 
tradicionais “pescaítos fritos”. 

     Parabens a Manuel Gómez 
Milán e Paco Olmedo respectiva-
mente Presidente e Vice-
Presidente do Clube 600 de 
Málaga, pelo trabalho realizado. 

Dénia é uma vila mediterrânica locali-
zada entre as cidades de Valência e Ali-
cante. Aí se realizou nos passados dias 2 
e 3 de Junho a 4ª Concentração Nacional, 
organizada pelo Clube Amigos 600 Dénia. 

Amelli Gonzalez Garcia, Presidente do 
Clube anfitrião (foto abaixo à esquerda), 
preparou para os mais de cento e cinquen-
ta participantes que ali se deslocaram em 
90 modelos Seat 600, visitas ao Prado de 
Ondara e Safari Parque de el Verger, pas-
sagem por várias povoações limítrofes, 
passeio de barco até Xábia e já no Domin-
go, para além do desfile pela Vila, uma 
gincana para testar as máquinas. 

O encerramento com entrega de lem-
branças a todos os participantes, decor-
reu no restaurante  Iate. 

Um belo encontro. Pena é a distancia 
que nos separa (cerca de 1400 Km.) a 
tornar difícil a nossa participação. 

UM ENCONTRO DO OUTRO MUNDO 
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DESDE PASSEAR DE 

600 ATÉ ANDAR DE 

BURRO OU 

TOUREAR, TUDO SE 

FAZ NOS 

ENCONTROS. 

UMA BOA 

OPORTUNIDADE 

DE MOSTRARMOS 

OS NOSSOS 

TALENTOS 

OCULTOS 

Texto e fotos de: Jorge Carvalho 

estado de conservação, chegou a San-
tana, onde se procedeu ao parquea-
mento junto à Câmara Municipal, 
ficando as viaturas expostas fazendo 
as delícias da excursão de turistas 
franceses que aí 
se encontrava. 

      O Restaurante 
“O Colmo” aco-
lheu, uma hora 
depois, o almoço 
típico e de saudá-
vel confraterniza-
ção que juntou 
uma centena de 
participantes e 
alguns convida-
dos. Após o almo-
ço foram distribuIdos  os certificados  
de participação. A organização, consti-
tuída por Gonçalo Pereira, Ferdinando 
Ferreira  (ambos sócios do Fiat 600, 
500 e 850 Clube de Portugal), João 
Mota, Ruben Fernandes e Joel Ramos, 
usou, então, da palavra para agrade-

cer a todos a sua presença 
e esperar poder contar com 
a mesma adesão no próxi-
mo Encontro, a realizar em  
14 de Outubro, altura em 
que se comemorará um 
ano sobre o primeiro even-
to do tipo. Carmen Gou-
veia, presente a convite da 
organização, proferiu tam-
bém algumas palavras de 
agradecimento pela oportu-
nidade de visitar pela pri-
meira vez a bela Ilha da 

Madeira, participar num Encontro 
tão bem organizado e poder conhe-
cer pessoalmente os vários associa-
dos que o Clube tem naquela Ilha. 
Lançou ainda o repto de –porque 

não?-, caso os sócios da madeira o 
desejem, de se criar aí um núcleo do 
Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portu-
gal. 

      A coroar as excelentes relações 
existentes entre a organização do 
Encontro Amigos Fiat Madeira e o 
nosso Clube, houve troca de ofertas 
e placas comemorativas do evento. 

      De realçar ainda a presença do 
Escultor Ricardo Velosa, presidente 
do Clube de Automóveis Clássicos da 
Madeira, a quem o nosso Clube 
aproveita a ocasião para cumprimen-
tar. 

      Cerca das 16 horas e 30 minutos  
a caravana iniciou o regresso ao 
Funchal, desta vez percorrendo os  
troços de Porto da Cruz, Portela, 
Ribeira de Machico, Machico e Santa 
Cruz, dando-se, então, por encerrado 
o Encontro. 

      De Parabéns está a organização, 
à qual o Fiat 600, 500 e 850 Clube 
de Portugal, deseja o maior sucesso. 
Fica uma promessa: voltaremos à 
Madeira, para rever as suas simpáti-
cas gentes e magníficas paisagens, 
bem como a caravana Fiat – cada 
vez maior–fruto do excelente traba-
lho de organização dos Amigos Fiat 
Madeira! 
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      A cidade de Santana recebeu, 
no passado Sábado dia 12 de Maio, 
o 3º Encontro do activo grupo Ami-
gos Fiat Madeira. Os cerca de qua-
renta veículos (Fiats Nuova 500, 
600, 850 Berlina, Coupé e Spider, 
1100, 125, 127, 128 Sport e Nec-
kar, derivado do Fiat 600) começa-
ram a concentrar-se na bela cidade 
do Funchal, a partir das 9 horas e 30 
minutos, onde foram recebidos pela 
organização e brindados com um 
exemplar do último número do  
“Piccolini”. Por volta das 10 horas e 
30 minutos deu-se a saída em direc-
ção à cidade de Santana, seguindo 
por Boa Nova, Vale Paraíso, Carrei-
ras, Poiso, Ribeiro Frio, Cedro Gordo, 
Cruzinhas, Faial e Cortado. Pelo 
caminho estavam agendadas algu-
mas  paragens para apreciar a mag-
nífica paisagem e provar a Poncha, 
típica bebida madeirense. 

      Pelas 13 horas a caravana, cons-
tituída por veículos em irrepreensível 

NOVAS E ESPECIALIZADAS 
INSTALAÇÕES DE PNEUS E BATERIAS 

ALINHAMENTOS DE DIRECÇÃO POR COMPUTADOR 

EQUILÍBRIO DE RODAS E FOCAGEM DE FARÓIS 

(ELECTRÓNICO) 

JANTES MODERNAS ESPECIAIS 

“O BOM NOME CONTINUA” 

David Maria Vilar, Lda. 

AGUARDAMOS A VOSSA VISITA NAS NOSSAS INSTALAÇÕES 
A M A D O R A 
Rua Elias Garcia, 374 

Esquina R. Narciso Leal - 2 
Telefs. 21 494 59 05 / 21 493 35 17 

B R A N D O A 
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Programa 

 
CONCENTRAÇÃO IBÉRICA 

FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 
 

Matosinhos / Porto / Vila Nova de Gaia / Gondomar 
 

  SÁBADO, dia 8 de Setembro 
 

10.00 - Encontro junto à Câmara Municipal de Matosi-
nhos.  
� Recepção aos participantes 
� Exposição dos automóveis 
� Convívio 
 
12.00 - Saída em desfile até Leça da Palmeira 
 

13.00 – Almoço no Restaurante Viveiros da Mauritania 
 
15.30- Saída em desfile percorrendo toda a marginal, junto ao mar e ao Rio Douro, terminando o 

passeio em Vila Nova de Gaia na Av. Diogo Leite junto ao Rio Douro 
(exposição dos Fiats) 

 
17.00 - Saída para passeio de barco (Circuito das 5 pontes – Rio Douro). 
 
18.00 - Chegada do passeio fluvial. Ida para os hotéis. 
 
18.30 - Chegada ao Hotel. Descanso e convívio. 
 
20.00 - Saída do Hotel em autocarro, em direcção às Caves do Vinho do Porto. 
 
20.30 - Visita às Caves do Vinho do Porto. (Caves Taylors) 
 
21.00 - Jantar de Honra nas Caves. Entrega de Certificados de Presença e recordações. 
 
 

DOMINGO, dia 9 de Setembro 
 

 
10.30 - Concentração junto à Câmara Municipal de Gaia 
 
11.30 – Partida em cortejo percorrendo a marginal do Rio Douro (E.N.108) em direcção a Lixa - 

Covelo 
 
12.00 - Almoço de encerramento no Restaurante Tomás 

 
 

AS INSCRIÇÕES SÃO 

ACEITES POR ORDEM 

DE RECEPÇÃO NO 

NOSSO APARTADO ATÉ 

AO LIMITE DE 75 

CARROS DOS MODELOS 

FIAT 500, 600, 850 E 

SEUS DERIVADOS.

ENVIAR PARA:

FIAT 600, 500 E 850 

CLUBE DE PORTUGAL

APARTADO 4829

4014-001 PORTO

3ª CONCENTRAÇÃO IBÉRICA  
AÍ ESTÁ UMA DAS MAIORES CONCENTRAÇÕES AUTOMOBI-
LÍSTICAS QUE SE REALIZAM EM PORTUGAL. 

A CONCENTRAÇÃO IBÉRICA VAI SER, NESTE PRIMEIRO ANO 
DO MILÉNIO, UMA GRANDE MANIFESTAÇÃO SOCIO-
CULTURAL, QUE POR MUITO TEMPO FICARÁ REGISTADA NA 
NOSSA MEMÓRIA. 

DURANTE DOIS DIAS, VAMOS DAR A CONHECER AOS PARTI-
CIPANTES BELOS LOCAIS E A NOSSA MAGNÍFICA GASTRONO-
MIA. 

MATOSINHOS, PORTO, GAIA E GONDOMAR, SERÃO POR 
ALGUM TEMPO, AS SALAS DE VISITA DOS MAIS CARÍSMATI-
COS FIAT E SEAT DO SÉCULO PASSADO. 

UM MOMENTO MUITO DESEJADO E QUE ESPERAMOS SEJA 
UM SUCESSO. 

AS INSCRIÇÕES SÃO 

ACEITES POR ORDEM 

DE RECEPÇÃO NO 

NOSSO APARTADO ATÉ 

AO LIMITE DE 75 

CARROS DOS MODELOS 

FIAT 500, 600, 850 E 

SEUS DERIVADOS. 

ENVIAR PARA: 

FIAT 600, 500 E 850 

CLUBE DE PORTUGAL 

APARTADO 4829 

001 PORTO 

3ª CONCENTRAÇÃO IBÉRICA  -  8 E 9 DE SETEMBRO DE 2001 
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