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EDUARDO VASCONCELOS – SEGUROS
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SEGUROS DE TODOS OS RAMOS
RUA VILA NOVA Nº148 3º ESQº 4100-501 PORTO TF-226179546 TM-917551669

FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL
ANO 3 - NÚMERO 13

Junqueiro & Rodrigues, Lda.
ESPECIALIZADOS EM PEÇAS
PARA CLÁSSICOS FIAT
Rua António da Silva Marinho,317
4100-064 PORTO
Tel. 226176759 / 226176770

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A.
SEDE: RUA SILVA PORTO, 180 APARTADO 52838
4251-901 PORTO
TEL. 228 340 300 FAX. 228 301 616/7
EMAIL: geral@stand-asla.pt
DELEGAÇÃO: RUA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 8B
2720-197 AMADORA
TEL. 214 950 278/39 52 FAX. 214950279

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
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FIAT 600, 500 E 850
CLUBE DE PORTUGAL
Sede:
Apartado 3062
3001-401 COIMBRA
Tf. 233 420 329

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

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

Colaboradores:
Aires Corte Real
Carmen Gouveia
Cláudia Sousa
David Neves
Eduardo Vasconcelos
Nuno Lucena

Com a chegada da Primavera, regressam os dias de sol e as temperaturas
mais amenas. É o convite a tirar o clássico da garagem e traze-lo de volta à estrada para agradáveis passeios.
A actividade dos Clubes intensifica-se com a realização de encontros e outros
eventos. O nosso Clube não foge à regra e para este ano, temos um programa
repleto de bons momentos de convívio.
No passado dia 7 de Abril, foram eleitos os novos corpos directivos do nosso
Clube. Com alguns novos elementos e outros a transitarem da anterior Direcção,
esta nova equipa apresentou o seu programa para os próximos dois anos de actividade.
Vamos dar início aos processos de homologação dos carros inscritos no nosso
Clube. Para isso, foi criada uma Comissão técnica que vai dar corpo à regulamentação necessária, tendo em vista estabelecer critérios específicos à avaliação de
cada modelo, da forma mais objectiva e isenta. Prevemos realizar as primeiras
inspecções no dia em que se realiza o jantar de aniversário do nosso Clube.
Estamos em processo de aquisição de vários livros, por forma a enriquecer a
nossa biblioteca e consequentemente permitir a todos, uma fonte de informação
ainda mais completa e actualizada.
O Piccolini está como todos podem ver. Uma nova estrutura, mais páginas,
novos artigos, muitas imagens e um espaço reservado aos mais pequenos, onde
se espera grande participação no envio de desenhos, histórias, jogos, etc., tudo
relacionado com os nossos carros. Participem, pois estamos a preparar uma surpresa que divulgaremos no próximo número.
Jorge Carvalho

FIAT 600 MULTIPLA
1956 – 1965
Cilindrada: 633 cm3
Nº de cilindros: 4
Potência: 24,5 cv
Velocidade máxima: 90 Km/h
Consumo médio: 6,7 litros/100 Km
Capacidade: 4 a 6 pessoas
Exemplares produzidos: 311.900

VENDA:
FIAT 600 D de 1968
Original, bom estado
Contactar: João Ventura
Tel. 243 420 154
VENDA:
FIAT 600 D de 1971 vermelho escº
Original, bom estado. 1596 €
Tm. 917 273 979
VENDA:
FIAT 600 D de 1966 c/rádio.
Muito bom estado.
Contactar: Orlando José
Tm. 966 059 406
VENDA:
FIAT 600 D de 1966
70000 Km, original, livro de revisões e factura de compra
Contactar: Armando Sobral
Tel. 225 506 792
VENDA:
FIAT 850 Sport Coupé de 1969
Branco original. 2992 € negociáveis
Pode ser visto e experimentado na
Fiat Castro e Castanheira
Zona Industrial da Pedrulha
3020 Coimbra
VENDA:
2 Fiat 600 D
• 1967, branco, boa mecânica,
original. Preço 3242 €
• 1971, beije. Preço 2494 €
Contactar: Mário Afonso
Rua Natária, 43 Carvalhido Porto
Tm. 919 956 785
VENDA:
Tampões para Neckar Jagst 770
Contactar: Nuno Lucena
Tel. 227 121 654
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VENDA:
Fiat 600 D - 1970
Austin Mini 850 - 1961
Citroen 2CV - 1962 P/restaurar
Contactar: David Neves
Tm. 967 043 020
VENDA:
FIAT Millecento bicolor de 1958
3500 €
Duas Fiat 850T (8 lugares). Uma
para restaurar e outra para peças.
600 €
Citroen Visa 10E - 1985
Sem podres e excelente mecânica.
Ideal para recém encartados.
750 €
Contactar: Jorge Carvalho
Tm. 962 407 041 / 968 099 464
VENDA:
FIAT 600 D de 1972 branco, original em bom estado. 2494 €
Contactar: Paulo Monteiro
Tm. 962 441 869
VENDA:
FIAT 128 de 1973 excelente estado
Um dono, 47000 Km
Contactar: José Pedro Afonso
Tel. 214 924 857
VENDA:
Peças novas e usadas para clássicos Fiat e outras marcas.
Contactar: David Neves
Tm. 967 043 020
Preços especiais para sócios do
Fiat 600, 500 e 850 C. de Portugal
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

NOTA: A partir deste número, os anúncios dos sócios serão publicados apenas em duas edições consecutivas do Piccolini. Caso pretenda a sua continuidade, deverá ser feito novo pedido por carta, indicando eventuais alterações ao anúncio. Também para novos anúncios o pedido deverá ser feito por carta com os dados a inserir.
Os pedidos são endereçados para o nosso apartado no Porto.

Boutique do clube
Miniaturas em estanho (600 e 500) - 10 €
Pin - 1,25 €
Piccolini (números atrasados) - 1,25 €

Em 1956 foi apresentado no Salão Internacional de Bruxelas uma das primeiras monovolumes a serem comercializadas - a Fiat 600 Multipla. Com uma carroçaria de desenho bastante original e muito diferente da berlina,
herdou desta o motor e pouco mais. A caixa de velocidades de relação mais curta, permitia o débito de 21,5
CV. Foi comercializada em três versões - 5 lugares com bancos corridos, 6 lugares com dois bancos corridos
interrompidos com uma fila de duas cadeiras e a versão taxi que tinha instalado um vidro interior que isolava o
condutor dos quatro passageiros.
Em 1960 surge a versão D, que passa a contar com um bloco de motor com 767 Cm3 a debitar 29 CV. Exteriormente as alterações situam-se ao nível do sistema de iluminação com alteração dos faróis traseiros, colocação de pequenos piscas laterais e farolins redondos.

Piccolini (assinatura 6 números) - 7,5 € (n/
sócios)
VESTUÁRIO DO CLUBE
Polo c/mangas - 15 €
Colete - 37,5 €
Pára-vento - 25 €
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7ª CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL DE ZAMORA
29 E 30 DE JUNHO DE 2002
INFORMAÇÕES: JORGE CARVALHO - TEL.. 962407041

5º PASSEIO CIDADE DE TOMAR
1 E 2 DE JUNHO DE 2002
Nos próximos dias 1 e 2 de Junho o Clube Leiriense de Automóveis e Motos Antigos, vai levar a efeito
o 5º Passeio Cidade de Tomar.
O programa de dia e meio, inclui no dia 1 recepção pelo Presidente da Câmara de Tomar, visita a
Rio Maior, prova de vinhos, jantar no Hotel dos Templários em Tomar, distribuição de lembranças e noite dançante. Já no dia 2 será efectuada uma prova
automobilística, visita a Golegã e distribuição de
prémios.
Os participantes que necessitem de alojamento,
poderão optar pelo Hotel dos Templários. Os preços
variam consoante as opções e idade dos participantes, sendo que o valor para um casal com refeições
e alojamento no hotel indicado é de 195 euros ou
110 sem alojamento.
As inscrições são limitadas a 35 carros.
Aqui ficam os contactos para informações mais
detalhadas.

962 610 253 / 919 855 070

2º PASSEIO ROTA DO ALMOUROL
Organizado pelos Núcleo de Tomar do Clube Leiriense de Automóveis
e Motos Antigas, Histórico Automóvel Clube da Moita e Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, realiza-se no próximo dia 16 de Junho, o
2º Passeio Rota do Almourol.
Com início na Rua Serpa Pinto em Tomar pelas 10h00 e após as boas
vindas do Presidente da Câmara Municipal, os carros partirão com destino a Vila Nova da Barquinha e depois de uma paragem para exposição
dos clássicos no Largo 1º de Dezembro, o passeio continuará até Tancos
onde se realizará o almoço.

Pedidos para:
Carmen Gouveia – Tel. 233 420 329

À tarde os participantes poderão disfrutar de um passeio de barco
pelo rio Tejo e pelas 17h30 haverá uma prova de maneabilidade com
prémios para os vencedores.

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

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas por contacto telefónico através dos números 962 610 253 ou 919 855 070.
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VIANA DO CASTELO NA ROTA DO IV ENCONTRO REGIONAL DO NORTE
Decorreu no passado dia 5 de Maio o Encontro Regional do Norte,
que teve lugar na bonita cidade de Viana do Castelo.
A concentração começou a partir das 10 horas, na Praça 1º de
Maio, onde as três dezenas de Fiats participantes estiveram em exposição. E muitos foram os que passaram pela praça, para admirar e
recordar as belas “máquinas”... e também para se associarem ao
Clube, de modo a honrar o antigo (mas
sempre jovem!) Fiat que aguarda, impacientemente, na garagem o próximo encontro do nosso Clube, para “mostrar o
que vale”!
Pelas 12 horas e 30 minutos o cortejo dos vários Fiat rumou, alegre e orgulhosamente para Santa Luzia, ex-libris
da cidade. Havia-os para todos os gostos e muito bem estimados: desde o
Nuova 500 (o mais antigo, de
1957), aos 600 (o modelo mais
representado), à Multipla, 500 F
e L e Seat 600 E, passando pelos 850 Special e Sport Coupé,
até aos mais recentes 126 e
128 Sport Coupé. Esteve, uma
vez mais, presente, um simpático VW “Carocha”, que também
foi alvo de admiração.
CARMEN E PAULO
Com uma vista fabulosa do
(O HOMEM DA MASSA)
alto de Santa Luzia, os vários
“bólides”, provenientes de várias zonas do País (Alhandra, Coimbra,
Figueira da Foz, Porto, Gaia, Santa Maria da Feira, Vila Real, etc, e alguns vindos do Encontro de Seat/Fiats 600 em Vigo, no dia anterior...),
empreenderam a descida para a Praça 1º de Maio, onde ficaram enquanto decorria um agradável almoço no Restaurante Três Potes.
Terminado o almoço, teve lugar novo desfile e visita
ao Navio-Hospital Gil Eanes, após o que se encerrou o Nos próximos dias 31
de maio 1 e 2 de juEncontro, pelas 17 horas e 30 minutos. Abrilhantou a
nho,
o fiat 600, 500 e
Concentração a simpática presença dos nossos Amigos
850 clube de portude Clubes Seat 600 do País vizinho, nomeadamente de
gal, vai estar preVigo, e Zamora passando o FIAT 600, 500 E 850 CLUBE sente na exposição
DE PORTUGAL a contar com associados entre “nuestros de automóveis antihermanos”.
gos Minho Clássicos
a realizar em Famalicão.
Carmen Gouveia

PEQUENAS E ITALIANAS, COMO OS NOSSOS FIAT, AS VESPAS TAMBÉM SE JUNTARAM À FESTA

Com um stand de 36
metros quadrados,
aí teremos expostos
os nossos fiat e divulgaremos o nosso
Clube por todos os
visitantes.

Na Praça 1º de
Maio e em Santa
Luzia, sempre a
dar nas vistas...

4 | Nacional

PICCOLINI...

AS NOTÍCIAS DA MADEIRA
destino a distante freguesia da Ponte
Como já vem sendo habitual,
do Pargo e uma visita de carácter cul- os nossos Amigos da Ilha da
tural ao Farol da mesma localidade.
Madeira vão dando notícias da
Os ocupantes das mais de três
dezenas de viaturas participantes
deram por bem empregue o tempo
dispendido ao volante, até porque o
Cozido à Portuguesa do Restaurante
“A Carreta” fez esquecer o frio, assim
como a neve que durante a noite fez
questão de ornamentar oe picos mais
altos da Madeira.

O dia 19 de Fevereiro passado foi
a data escolhida para através de uma
conferência de imprensa realizada na
Galeria de arte da Quinta Splendida,
os Amigos FIAT Madeira, apresentaO convívio e o incentivo à preservarem o seu calendário para o ano de ção dos FIAT, continuam a ser a razão
2002.
da existência de um grupo que contiUm dos encontros teve já lugar no nua em crescendo.
recente dia 2 de Março tendo como

sua actividade.
Lamentavelmente, a distância
que nos separa limita a nossa
participação.
Fica no entanto aqui o registo
dos próximos encontros deste
Clube marcados para 18 de Maio
e 19 de Outubro, este último para
comemoração do 2º aniversário.
Nunca se sabe se uma boa
oportunidade nos permite estar
presente.

NOS AÇORES TAMBÉM HÁ 600, E BONS...
Quem por estes dias passar pela Ribeira Brava na bela Ilha de
São Miguel, poderá ter a sorte de ver passar este magnífico 600
de 1959.
Adquirido há cerca de três anos pelo nosso sócio Arsénio
Medeiros (na foto orgulhosamente ao lado da sua máquina), é um
dos dois únicos a circular naquela Ilha.
Este carro foi matriculado no Norte de Portugal e à data de
aquisição, residia em Felgueiras. Está todo original e é utilizado
regularmente.

PICCOLINI...
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ASSEMBLEIA GERAL E ELEIÇÃO DOS NOVOS CORPOS DIRECTIVOS
Decorreu no passado dia sete de Abril a
Assembleia Geral do Fiat 600,500 e 850 Clube de Portugal.
Da ordem de trabalhos constava a apresentação das contas do ano 2001, eleição
dos Corpos Directivos e apresentação do programa de acções para os próximos dois anos.
Após a aprovação das contas foi apresentada a única lista de candidatos à nova direcção, a qual foi eleita por unanimidade.

Viana do Castelo.
18 de Maio - 2º Encontro Clássicos Populares, Baiona / Vila Nova
de Cerveira. (Los Piratas del 600 e Fiat 600, 500 e 850 C. de Portugal)
21 de Julho - Encontro Regional do Centro, piquenique em Viseu
Setembro (dia a definir) - 1º Encontro conjunto Amigos dos 600 e
500, Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal.
17 de Novembro - Rota dos Templários / Jornada Gastronómica,
Comemoração do Aniversário do Clube. Prevista para esta data, a primeira sessão de inspecção de veículos para homologação

O novo elenco directivo é o seguinte:
Direcção:
Presidente - Jorge Carvalho

UM 126 PARA SALVAR

Foi com alguma
mágoa que já há
Tesoureiro - Paulo Duque
algum encontramos
um Fiat 126 esquecido
1º Vogal - Nuno Lucena
numa zona residencial
2º Vogal - Eduardo Vasconcelos
de Vila Nova de Gaia, à
Mesa da Assembleia:
porta de uma bela
moradia. O carro estaPresidente - João Paulo Cardoso
va
aparentemente
1º Secretário - Cláudia Costa
completo à excepção
2º Secretário - Maria da Graça Costa
dos estofos que não são originais e, conforme se vê na foto, tem uma
batida de frente. Nada que seja difícil de resolver, visto ainda existiConselho Fiscal:
rem peças de chaparia novas no mercado, o que facilita o arranjo.
Presidente - José António Jorge
Pensei cá para mim… estás a aguardar pelo restauro e daqui a algum
1º Secretário - Aires Corte Real
tempo já estarás entre os nossos. Contudo, passados seguramente
três meses, o carro continuava no mesmo sítio e a degradar-se cada
2º Secretário - João Castro Gomes
vez mais. Algum tempo mais tarde, já encontramos no seu lugar um
De seguida foi apresentado o programa de
Volvo 144S em razoável estado. Será que o nosso pequenino foi finaleventos a realizar durante o ano de 2002, o
mente para restauro ou teria chegado “a sua hora” e a prensa foi o
qual se passa a transcrever:
destino? Vamos tentar saber do seu paradeiro e, se possível, trazer
5 de Maio - Encontro Regional do Norte, este pequeno histórico para junto dos seus “manos”.
Vice-presidente - Carmen Gouveia

Nuno Lucena

- Aqui toda a gente gosta dele. Estas são as palavras do seu
dono que confessa ser uma pessoa de sorte uma vez que, até a cor do carro é a do seu clube, o Sporting.
Nos Açores é o segundo carro mais antigo. Existe na Ilha Terceira um de 1958 que, segundo parece, está irrepreensível. É tão especial que a própria Fiat Italiana ofereceu uma autêntica fortuna ao proprietário.
Mas voltando ao nosso amigo, diz-nos ele que possui um outro 600 de 1970 em fase de restauro. Este carro foi
adquirido há quatro anos e não fosse a sua aquisição, teria acabado num sucateiro. Deixa-nos a promessa de enviar
algumas fotos assim que tiver o restauro concluído.

VEJAM AO QUE CHEGA A PAIXÃO.
É APENAS UM PAINEL PINTADO MAS
MESMO ASSIM, É BONITO

NETMANIA

DIVULGAÇÃO DE SITES DEDICADOS AOS NOSSOS FIAT

AQUI FICA A INDICAÇÃO DE DOIS SITES BASTANTE INTERESSANTES:
http://fiat500/fiat farbtabellen - CÓDIGOS DE CORES PARA TODAS AS VERSÕES DOS FIAT 500 E 126
http://nuova500.free.fr - SITE DEDICADO AO FIAT NUOVA 500. HISTÓRIA, TÉCNICA, CORES, ETC.

8 | Técnica

PICCOLINI...

SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA
(FIAT 600)

FIGª 1 - BOMBA DE ÁGUA

FIGª 2 - AJUSTE DA TENSÃO DA CORREIA

A bomba de água do Fiat 600 é do
tipo centrífugo com eixo e turbina num
só corpo e suportado nas suas extremidades por rolamentos alojados no
corpo da bomba.
Não é difícil proceder à sua substituição bastando para isso, seguir os
passos que aqui são apresentados.
1. Retirar a blindagem inferior do
lado direito.
2. Esvaziar o circuito de refrigeração, abrindo as torneiras colocadas tanto na base do radiador
como no corpo da bomba (4, figª
1).
3. Desapertar as 3 porcas da semipolia externa que está fixa no
eixo da bomba, e soltar a correia.
4. Soltar da bomba os 2 tubos de
entrada de água (radiador e
motor (2 e 3, figª 1).

5. Desmontar o cabo de massa do
motor.
6. Desapertar os 3 parafusos de
fixação do corpo da bomba ao
bloco do motor, e retirar o conjunto.
A montagem da nova bomba de
água efectua-se seguindo em sentido
contrário todos os passos aqui descritos.
No final da montagem, para além
de atestar o circuito de refrigeração
com anti-congelante e água, é importante verificar se a tensão da correia
está correcta (figª 2). Para isso deve
pressionar a correia de cima para baixo, verificando se a mesma não cede
mais de 1,5 Cm. Se esta condição não
se verificar, deverá retirar ou acrescentar anilhas entre as duas faces da
polia da bomba de água, conforme
pretenda que a correia fique mais ou
menos esticada.
As figuras reproduzidas ao lado,
ajudam a interpretar todo este processo.
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5ª CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL FIAT
FIAT--SEAT 600 DE VIGO
Nos passados dias 3 e 4 de Maio, a Associação Cultural e Recreativa Clube Seat 600 de Vigo,
trouxe pelo quinto ano consecutivo às ruas da
Cidade que lhe deu o nome, o seu encontro internacional.

Aires Corte Real também viu o seu património valorizado ao sair
vencedor no sorteio de uma magnífica trotinete.

No meio das muitas dezenas de carros presentes, três 600 e uma Multipla do nosso Clube,
deram o toque internacional ao encontro. E não
deixaram os créditos por mãos alheias já que
António Rodrigues, revelou-se um autêntico caçador de prémios ao arrebatar dois trofeus um dos
quais atribuído pela sua presença em todas as
concentrações realizadas pelo Clube 600 de Vigo.

elementos da Direcção estavam de parabéns pela excelente
organização e bons
momentos que proporcionaram a todos os
participantes.

Destaque para o jantar de encerramento onde animação e bailarico foram o prato forte, bem como a realização da já tradicional
Queimada que consiste, para quem não saiba, na preparação de
Do programa deste ano, constavam visitas ao uma bebida ao ritmo de um ritual esotérico.
Monte Alba, Monte de Los Pozos, Parque Florestal
No final, Enrique
e Praia América.
Iglesias e restantes

:
O
R
U
A
REST
RECUPERAÇÃO DE UM JAGST (1ª PARTE)

Quem já se encontra habituado a
este tipo de desafios, sabe bem que
o restauro de um clássico tem tanto
de penoso como de apaixonante.
Vale a pena fazer o registo deste
tipo de aventura tanto mais que no final, a comparação do
antes e depois, é porventura a melhor recompensa.
Vamos pois seguir o percurso deste raro Jagst 600 versão
tecto de lona adquiro pelo seu actual proprietário no ano 2000.
As fotos aqui apresentadas, mostram o estado em que o
veículo foi encontrado. Para além da falta de vários acessórios,
também foram realizadas ao longo do tempo muitas alterações
ao seu aspecto original. A carroçaria encontrava-se em estado
aparentemente razoável, embora com vários pontos de ferrugem motivados essencialmente por degradação da pintura e
necessidade de trabalhos profundos principalmente no chão,
embaladeiras e portas.
Veremos que surpresas vai este carro reservar ao seu dono.

Marca:
N.S.U. FIAT
Modelo:
JAGST 600
Versão:
TECTO DE LONA
Cilindrada:
633 Cm3
Data de registo:
10/04/1958
Matrícula:
BDBD-7474-38
Proprietário:
DAVID NEVES

“A FESTA DO AUTOMÓVEL CLÁSSICO”
Sabiam que é possível possuir um 2CV
com três rodas? Se algum dos presentes no
2º Encontro de Clássicos Populares realizado no dia 18 de Maio em Baiona e Vila Nova
de Cerveira tinha dúvidas, perdeu-as completamente.
Organizado pelos Clube Los Piratas del
600 e Fiat 600, 500 e 850 Clube de Portugal, este encontro conseguiu reunir 72 automóveis de várias marcas e modelos, grande
parte dos quais verdadeiros marcos da
indústria automóvel do século XX.
Foi um dia preparado para reunir amigos,
aqueles que duma forma mais ou menos
assídua comparecem nestes eventos.
De salientar uma presença muito especial: Juan Ariel da Argentina, uma amizade
nascida das conversas via internet , passou
a maior parte do tempo admirando e fotografando as máquinas, embora evidenciando alguma tristeza em não ter o seu 600 do
lado de cá do Atlântico.
Um encontro a repetir para o ano que
vem, lá para os lados de Valladolid.
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