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VENDA: 
FIAT 1400 de 1955 
Bom estado 
 
LANCIA APPIA de 1954 
Bom estado 
 
Contacto: 917 610 594 

ENVIE O SEU ANÚNCIO: 
PUBLICAÇÃO EM DUAS EDIÇÕES CONSECUTIVAS DO PICCOLINI. 

ENVIE O TEXTO PARA O APARTADO 4829 4014-001 PORTO 

PEQUENOS ANÚNCIOS 

Boutique do clube 

Miniaturas em estanho (600 e 500) - 10 € 

Pin - 1,25 € 
Piccolini (números atrasados) - 1,25 € 

Piccolini (assinatura 6 números) -7,5 € (n/sócios) 

VESTUÁRIO DO CLUBE 
Polo c/mangas - 15 € 

Colete - 37,5 € 
T-Shirt (Fiat 600) - 6 € 

PEDIDOS PARA O APARTADO 
4829-001 4014 PORTO 

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

VENDA: 
FIAT 124R de 1972 
Original, bom estado, 94000 Km 
1 mão de livrete 
Contactar: Jorge Carvalho 
Tel. 968 099 464 
Preço - 1500€ 

VENDA:  
FIAT 1100 de 1958. Original. 
Mesmo proprietário há 16 anos, andou cerca de 
3000 Km. 
Contactar: Jorge Carvalho Tel. 968 099 464 
Preço - 3000 € 

VENDA: 
Fiat 500 Jardineira de 1962 
Homologado C.P.A.A. 
Preço - 5000€ 
Tel. 917 297 281 

Junqueiro & Rodrigues, Lda. 
 

ESPECIALIZADOS EM PEÇAS 
PARA CLÁSSICOS FIAT 

 
Rua António da Silva Marinho,317 

4100-064 PORTO 
Tel. 226176759 / 226176770 

EDUARDO  VASCONCELOS  –  SEGUROS 

SEGUROS DE TODOS OS RAMOS 

RUA DE DIU Nº64 R/C  4150-271 PORTO  TM-917551669 

PICCOLINI…       É PRODUZIDO COM PAPEL DA SOPORCEL  

DESCONTO NA COMPRA DE 

MINIATURAS 
Rua de Cedofeita, 451 Lj 40   
4050-126 PORTO   
Tm. 963 854 748 

•ESPECIALISTA EM FIATS 

•RECONSTRUÇÃO DE VIATURAS 

CLÁSSICAS 

•PEÇAS NOVAS E USADAS, PARA 

MECÂNICA, ELECTRICIDADE 

•FAIXAS BRANCAS, PNEUS, FARÓIS E 

FAROLINS 

 
ARMAZÉM - LARGO DO LABORIM, 100 ARM. A2 EDIFÍCIO UTIC, 

VILA NOVA DE GAIA 
TEL: 227129584 / TM: 967043020 

DESCONTOS AOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

VENDA: 
FIAT 600 D de 1971 
Bom estado, com inspecção 
Muitas peças sobressalentes 
Preço - 2000 € 
Contacto: José Paulo 
TF. 917 610 594 

VENDA: 
FIAT 500 L de 1971 
Excelente estado 
Preço - 7500 € 
 
Contacto: 919451557 

Piccolini 
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FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL 
A NOVA DESIGNAÇÃO DO FIAT 600, 500 E 850 CLUBE DE PORTUGAL 
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       Com a IV Concentração Ibérica a cerca de um mês de distancia, teria obvia-
mente que trazer o tema para este editorial. 

       Expoente máximo em termos de eventos realizados, as Concentrações Ibéri-
cas têm sido também, os momentos onde se consegue reunir no nosso País, o maior 
número de Fiats antigos. 

O Fiat Clássicos Clube de Portugal, orgulha-se de ser o organizador destes encontros e 
pela quarta vez, vai trazer para a rua aquilo a que podemos chamar “a festa da marca 
Fiat”. 

A Cidade do Porto vai servir de palco principal e o programa que está preparado vai ser 
com certeza do agrado de todos. Vamos visitar o Museu do Carro Eléctrico e ter a oportu-
nidade de efectuar um belo passeio a bordo de alguns dos exemplares daquele magnífico 
meio de transporte. 

Teremos animação de rua, vamos visitar as caves da Real Companhia Velha e estare-
mos também na Fundação Cupertino de Miranda, para saborear a gastronomia à moda do 
Porto. Tudo boas razões para estar presente. 

A participação está limitada a 75 carros por forma a garantir o sucesso do evento por 
isso, não se atrasem a efectuar a inscrição caso contrário, correm o risco de perder um 
excelente fim de semana. 

Mudando agora de assunto, quero também aqui realçar o crescimento do nosso Clube. 
A adesão de novos associados tem sido bastante boa e o apelo feito a todos para a divul-
gação do Clube tem dado os seus frutos. Há que continuar esta tarefa até porque, existem 
ainda por essas estradas fora muitos carrinhos a necessitar da nossa ajuda. 

Para terminar, gostaria de referir o movimento que as nossas instalações no Porto têm 
registado. São já bastantes aqueles que se vão habituando a fazer uma visitinha ao Clube. 
Sendo certo que durante os meses de verão a opção recai sobre uma ida à praia ou ao 
campo, estou convicto que com a chegada do tempo mais fresco as visitas irão aumentar 
e não faltará quem queira passar uma tarde de Sábado bem tranquila na nossa sala de 
convívio. 

Encontramo-nos na Ibérica... 

 

Jorge Carvalho 

FIAT CLÁSSICOS    

CLUBE DE PORTUGAL 

Sede Social  
Praça das Flores, 23 
Cº C. Fontenário, Loja 63 
4300 PORTO 
Horário de funcionamento 
Terça-feira das 21H às 24H 
Sábado das 15H às 19H 

Contactos  
Apartado 4829 
4014-001 PORTO 
Tf. 968 099 464 
fiat_classicos@mail.pt 

Piccolini... 
Apartado 4829 
4014-001 PORTO 
Tf. 968 099 464 
Email:  
jorge.carvalho-980@clix.pt 

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

NA CAPA: FIAT MODELO 505 
1919 – 1925 
 
Cilindrada: 2296 cm3 
Nº de cilindros: 4 em linha 
Potência:  30 cv às 2300 r.p.m. 
Velocidade máxima: 80 Km/h 
Consumo médio: 14/18 L./100 Km 
Capacidade: 6 pessoas 

 

 

 

Lançado em 1919 o 505 era por assim dizer, o irmão mais encorpado do Fiat 501 apresentado no mesmo 
ano. Com 2296 Cm3 e 30 Cv de potencia, o seu motor conseguia fazer deslocar até uma velocidade máxima 
de 80 Km/h, todo o conjunto com mais de 4 metros de comprimento e 1540 Kg de peso. 

Os acabamentos eram de grande qualidade e ao longo da sua produção foram sendo introduzidas algumas 
melhorias como por exemplo, a instalação de travões nas rodas da frente, dando uma maior segurança ao veí-
culo. A segunda série do 505 distingue-se pela utilização do radiador de formato angular, particularidade que 
se tornou vulgar nos modelos da marca. Durante os sete anos de vida do 501, foram produzidos mais de 
30.000 exemplares nas versões Saloon, Landaulet (na capa) e Tourer (imagem acima). 
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Descobre as diferenças 

Nota: Os trabalhos deverão ser enviados até ao dia 31 de Agosto para: 
Fiat Clássicos Clube de Portugal, Apartado 4829  4014-001 Porto 

Indicar no verso do desenho nome e idade do concorrente, bem como o nome e nº de sócio que envia o trabalho. 

Aparentemente estes dois desenhos são iguais. No entanto existem 
sete pormenores que os distinguem. Vê lá se os descobres. 
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NETMANIA 

DIVULGAÇÃO DE SITES DEDICADOS AOS NOSSOS FIAT 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
PARA 2003 

 

6 e 7/9 6 e 7/9 6 e 7/9 6 e 7/9 ----  IV Concentração Ibérica   IV Concentração Ibérica   IV Concentração Ibérica   IV Concentração Ibérica –––– Cidade do Porto Cidade do Porto Cidade do Porto Cidade do Porto    

4 a 7/10 - AutoClássico Porto 2003 

       1º Salão internacional do automóvel e motoci-                         
       clo clássico e de época (Exponor) 

16/11 - Aniversário do Clube 

 

Nota: A organização da AutoClássico 2003, convidou o 
nosso Clube a fazer-se representar no evento. 

 Estamos a preparar um programa de visita à expo-
sição. A seu tempo será enviada informação mais 
detalhada. 

INFORMAÇÃO 
SOBRE SEGUROS 

 

A renovação dos seguros para o A renovação dos seguros para o A renovação dos seguros para o A renovação dos seguros para o 
período respeitante a 1 de Julho de período respeitante a 1 de Julho de período respeitante a 1 de Julho de período respeitante a 1 de Julho de 
2003 a 30 de Junho de 2004, tem 2003 a 30 de Junho de 2004, tem 2003 a 30 de Junho de 2004, tem 2003 a 30 de Junho de 2004, tem 
decorrido dentro da normalidade que decorrido dentro da normalidade que decorrido dentro da normalidade que decorrido dentro da normalidade que 
se esperava e todos os erros ou omis-se esperava e todos os erros ou omis-se esperava e todos os erros ou omis-se esperava e todos os erros ou omis-
sões existentes, foram ultrapassa-sões existentes, foram ultrapassa-sões existentes, foram ultrapassa-sões existentes, foram ultrapassa-
das.das.das.das.    

Existem no entanto alguns certifi-Existem no entanto alguns certifi-Existem no entanto alguns certifi-Existem no entanto alguns certifi-
cados que não foram enviados aos cados que não foram enviados aos cados que não foram enviados aos cados que não foram enviados aos 
sócios pelo facto de ainda não terem sócios pelo facto de ainda não terem sócios pelo facto de ainda não terem sócios pelo facto de ainda não terem 
sido liquidados pelos mesmos à Com-sido liquidados pelos mesmos à Com-sido liquidados pelos mesmos à Com-sido liquidados pelos mesmos à Com-
panhia de Seguros Zurich, os respec-panhia de Seguros Zurich, os respec-panhia de Seguros Zurich, os respec-panhia de Seguros Zurich, os respec-
tivos prémios de seguro. Relembro tivos prémios de seguro. Relembro tivos prémios de seguro. Relembro tivos prémios de seguro. Relembro 
que para esse efeito deverá ser utili-que para esse efeito deverá ser utili-que para esse efeito deverá ser utili-que para esse efeito deverá ser utili-
zado o envelope R.S.F. enviado con-zado o envelope R.S.F. enviado con-zado o envelope R.S.F. enviado con-zado o envelope R.S.F. enviado con-
juntamente com o Piccolini 17.juntamente com o Piccolini 17.juntamente com o Piccolini 17.juntamente com o Piccolini 17.    

A partir do mês de Setembro, A partir do mês de Setembro, A partir do mês de Setembro, A partir do mês de Setembro, 
todos os seguros que não tiverem todos os seguros que não tiverem todos os seguros que não tiverem todos os seguros que não tiverem 
sido renovados estarão sujeitos à sua sido renovados estarão sujeitos à sua sido renovados estarão sujeitos à sua sido renovados estarão sujeitos à sua 
anulação por se considerar que a fal-anulação por se considerar que a fal-anulação por se considerar que a fal-anulação por se considerar que a fal-
ta de pagamento resulta do desinte-ta de pagamento resulta do desinte-ta de pagamento resulta do desinte-ta de pagamento resulta do desinte-
resse do Sócio na sua revalidação.resse do Sócio na sua revalidação.resse do Sócio na sua revalidação.resse do Sócio na sua revalidação.    

Após a anulação do seguro a sua Após a anulação do seguro a sua Após a anulação do seguro a sua Após a anulação do seguro a sua 
renovação é tratada como se de um renovação é tratada como se de um renovação é tratada como se de um renovação é tratada como se de um 
novo se tratasse, ficando sujeito ao novo se tratasse, ficando sujeito ao novo se tratasse, ficando sujeito ao novo se tratasse, ficando sujeito ao 
pagamento da emissão da apólice pagamento da emissão da apólice pagamento da emissão da apólice pagamento da emissão da apólice 
que actualmente é de 6,78 que actualmente é de 6,78 que actualmente é de 6,78 que actualmente é de 6,78 €.€.€.€.    

A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vin-A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vin-A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vin-A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vin-
das a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram das a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram das a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram das a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram 
sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.    

 
313 José Manuel Ferreira de Almeida (Porto) 
314 Jorge Alexandre Pinto de Paiva Alves de Sousa (Porto) 
315 Manuel António Rocha da Costa (Oliveira de Azeméis) 
316 Victor Joaquim Fernandez Rocha (Aveiro) 
317 Manuel Vivêncio de Freitas Figueira (Caniço) 
318 Hugo Miguel Campos Lopes (Estarreja) 
319 Nuno Alexandre Simões Vicente Florêncio (Caldas da Rainha) 
320 Francisco António Gonçalves Soares (Gondomar) 

OS NOVOS “FIATISTAS” 

Http://www.lanciaflavia.it/archivio_caseautoita/storia-fiat.html - Para saber toda a história da Fiat. 
Http://www.wirehub.nl - Dedicado ao 124 Spider com downloads de manuais. Bastante útil. 

Pela segunda vez, Figueira da Foz 
foi palco de um Encontro conjunto 
entre os Amigos dos 600 e 500 e 
Fiat Clássicos Clube de Portugal. E 
quando isto acontece, o resultado só 
pode ser bom. 

Hélder Silva, principal organizador 
deste evento, andou numa ‘lufa-lufa’ 
para que tudo corresse pelo melhor. 
Não há dúvida que conseguiu os 
seus objectivos. 

A caravana passeou-se pela Cida-
de, visitou a Serra da Boa Viagem e 
foi até à Praia da Leirosa. Há noite o 
passeio defronte ao Aparthotel Atlân-
tico, foi pequeno para acolher todos 
os que queriam admirar as máquinas 
ali parqueadas e em especial o 600 
do “João do Som”, expoente máximo de tecnologia áudio e vídeo, certa-
mente digno de referência no Guiness. 

Foi um óptimo fim de semana. Melhor do que as palavras, as imagens 
falam por si... 
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E perguntam vocês. Será que cabe 
lá dentro? 

Cabe sim senhor e fica a matar... 

E eis que o João Paulo se aproxima 
discretamente do seu 500... 

O Tesoureiro matava-me se eu não metesse 
esta fotografia no Piccolini. 

A caminho do almoço 

Não é uma Nave Espacial. 
É apenas o 600 do “João do Som”. 

E que 600... 
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Passeio comemorativo 
do 1º Rally Automóvel    

Em 1948, a Madeira foi assolada por um surto de 

tuberculose. Os tempos eram outros e as disponibilida-
des financeiras também.  

Eis que o Rotary Clube do Funchal resolve fazer uma 
prova automobilística cuja receita reverteria a favor das 
vítimas daquela epidemia. Nascia na Madeira a competi-
ção automóvel. 

Passados 55 anos, alguns amantes dos automóveis 
deitaram mãos à obra e, juntamente com a organização 
que efectuou aquela prova, reeditam o rally, no passado 
dia 17 de Maio. O mesmo percurso, as mesmas caracte-
rísticas de viaturas (fabricadas até 1950), quase a mesma 
gincana, e, sobretudo, o mesmo objectivo: a receita para 
uma obra de benemerência. 

A marca FIAT não poderia deixar de estar presente. 
Tal só foi possível pela amável cedência do 1100 A de 
1941, por parte do Sr. Rui Gonçalves Freitas, que tam-
bém participou na prova mas ao volante de um Merce-
des 300 Adenauer. 

O desafio do traje de competição da época foi bem 
aceite pela dupla Gonçalo Pereira / Ruben Fernandes, 
que em consonância com a origem da viatura, mais 
pareciam membros de Famílias Italianas do tempo da 
Lei Seca. 

 
     A classificação final não foi de 
forma alguma a melhor, tão pouco 
era isso importante, mas o 15º lugar 
entre os 22 participantes demonstra 
a dificuldade de cumprir a média de 
30 km horários, exigida então. 
     Em abono da verdade, diga-se que 
na altura as viaturas eram novas, 
mas as estradas… essas... eram bem 
piores. 
 
 
     Na próxima edição do Piccolini, 
será apresentada a reportagem da 
Volta à Ilha. 

O Escultor Ricardo Veloza Presidente do Clube de 
Automóveis da Madeira em conversa Ruben Fernandes e 

Gonçalo Pereira. 

O FIAT 1100 A à chegada ao local de con-
centração, tendo como pano de fundo o 

Palácio de São Lourenço. 
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Quem não sentiu desconforto e em alguns casos pâni-
co (que o diga o nosso amigo Eduardo Vasconcelos que 
regressava connosco de Zamora no seu 126), ao ouvir 
com alguma intensidade o ‘rom-rom’ característico dum 
rolamento da roda da frente completamente degradado? 

Para comprovarmos que o defeito é de facto do rola-
mento, basta que numa descida se desligue o motor e 
se deixe rolar o carro. Se o ruído persistir, as nossas 
dúvidas ficam por aí, o defeito é mesmo dos rolamentos 
ou só de um rolamento da frente. A solução reside na 
substituição daqueles componentes, que se podem 
adquirir em casas da especialidade. Devem comprar-se 
sempre os dois Kits, assim não há surpresas tão cedo. 

Para este trabalho não é necessário uma mala de 
ferramenta toda espampanante. Vamos ter que contar 
com a imprescindível chave de rodas, o macaco, um 
alicate, um ponteiro bem comprido, um bom martelo, 
uma chave de luneta ou de bocas de 19mm, uma chave 
de fendas e uma chave de bocas 12/13mm. 

Uma vez o carro no ar e os pneus fora, vamos retirar 
com a chave de fendas e o martelo a tampa semi-
esférica que esconde a porca que imobiliza o tambor da 
roda ou o cubo da roda. Se por trás do tambor existir um 
cubo, temos que desapertar as duas porcas que fixam o 
tambor ao cubo – trabalho a executar com a chave 
12/13mm. Se a porca que fixa o tambor ou o cubo esti-
ver bloqueada com gulpilha, esta é retirada com um ali-
cate, se não houver gulpilha, desaperta-se simplesmente 
com a chave de 19mm. O cubo ou tambor uma vez fora, 
deve ser bem lavado com gasolina, para se retirar toda a 
massa consistente. 

Vamos começar por retirar o rolamento que fica do 
lado de dentro, introduzindo o ponteiro pelo lado de fora 
do cubo ou do tambor apoiando-o no rebordo do anel 
exterior daquele rolamento. Com umas boas pancadas 
de martelo de um lado e de outro o rolamento deve 
começar a deslocar-se para fora juntamente com o 
vedante. Uma vez fora, vamos retirar o anel do rolamen-
to exterior (que é mais pequeno), pelo mes-

SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS 

Chegamos ao fim de uma das grandes etapas na recuperação do nos-
so Jagst. Completada a recuperação de toda a carroçaria, há que avançar 
para a sua protecção contra e corrosão e pintura. 

Como se pode verificar nas imagens apresentadas, alguns painéis 
tiveram de ser substituídos tais como guarda lamas e capôt. Convém 
alertar que mesmo sendo novos, os painéis requerem afinação de modo 
a que todos os pontos de união fiquem perfeitos. É que actualmente, 

quase todos os componentes são de con-
corrência e por isso, nem sempre se ajus-
tam na perfeição. Nada que um bom cha-
peiro não possa resolver e no caso pre-
sente, não há dúvida que o trabalho ficou 
irrepreensível. 

     Veremos no próximo Piccolini como vai 
ficar o nosso Jagst após a intervenção do 
pintor. 

mo processo. 

Bom, vamos lá juntar cacos, começando por lubrificar 
abundantemente os rolamentos com massa consistente 
própria para aqueles componentes. 

Como não temos prensa hidráulica, apontamos o rola-
mento interior (o maior), e com o velho em cima e a ajuda 
do nosso bom martelo colocamo-lo no sítio. Se por ventura 
o rolamento velho ficar preso, com o ponteiro e o martelo 
voltamos e retirá-lo. 

Segue a colocação do anel do rolamento exterior (não 
esquecer que a parte cónica é para fora), pelo mesmo pro-
cesso, usando o anel velho e o nosso amigo martelo. 
Encher completamente de massa todo o espaço entre rola-
mentos. 

Colocar o vedante novo que tapa o rolamento interior, 
com uma tabuinha e o martelo a ajudar, não esquecendo 
de preencher o espaço entre o vedante e o rolamento com 
massa. Colocamos o conjunto na manga de eixo, mais mas-
sa se necessário, o rolamento exterior (o mais pequeno), a 
anilha e segura-se tudo com a porca. 

Segue-se a parte mais delicada de tudo isto, a afinação 
da folga de funcionamento. Então é assim (como dizem 
agora todos os bons portugueses): 

Aperta-se bem a porca que fixa o conjunto com a chave 
de 19mm; monta-se a roda e fazemo-la girar umas quantas 
voltas até acharmos que os rolamentos já estão acamados. 
Segue-se o aliviar da porca até um ponto em que a roda 
gire livremente, mas que sacudindo-a, não se sinta folga. Se 
a roda oscilar no eixo, é necessário dar mais um pequeno 
aperto, se pelo contrário a roda estiver demasiado pesada 
ao girar, alivia-se a porca. 

Pronto, a folga já está a contento, resta-nos bloquear a 
porca com gulpilha ou com o ponteiro, conforme o modelo 
do carro. Repõe-se no lugar a tampa semi-esférica meia 
cheia de massa, o resto todos nós sabemos fazer. 

De notar que o que atrás fica dito, tem aplicação em qua-
se todos os nossos pequenos carros – Fiat 500, 600, 850, 
126, 127 e por aí fora. 

RECUPERAÇÃO DE UM JAGST (5ª PARTE) 
RESTAURO: 



Na Plaza Maria Pita e  
à chegada ao hotel 

Pela sétima vez o Clube 600 de Galicia 
levou à Cidade de Corunha o seu encontro 
anual. O Fiat Clássicos Clube de Portugal asso-
ciou-se à festa e marcou presença com seis 
carros (cinco Fiat 600 e um Jagst 770). 

A caravana Lusa agrupou-se pelas 15h00 
de Sábado dia 27 de Julho, junto às instala-
ções do Clube no Porto e partiu para uma 
atribulada viagem rumo ao Norte. Sempre 
debaixo de chuva e algum nevoeiro, os 
“Portugas” lá chegaram à Capital da Galiza 
pelas 23h00. Para surpresa de todos, os ele-
mentos da Direcção do Club 600 de Galicia e 
alguns amigos, esperavam por nós para nos 
oferecerem uma magnífica ceia. Foram simplesmente fantásticos. 

No Domingo teve início o encontro com recepção na Plaza de Maria Pita. Pelas 
12h00 todos os participantes partiram para um belo passeio por várias localidades, 
indo terminar na Ciudad de los Caballeros, onde foi servido um almoço regional 
seguido da já habitual entrega de lembranças.  

Finda a concentração os “Portuguesitos” lá regressaram a casa com as máqui-
nas a portarem-se quase na perfeição. Parabéns ao Clube 600 de Galicia por mais 
uma excelente realização e pelo modo carinhoso com que nos receberam. 
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E já lá vão oito edições do Encontro de Zamora. 
Só prova o bom trabalho realizado por Manolo Car-
retero e a sua equipa directiva. 

Este ano e em virtude de nesse mesmo fim de 
semana se ter realizado o encontro da Figueira 
da Foz, a nossa representação ficou reduzida a 
dois carros. A Múltipla de António Rodrigues o 
Seat 600 L de Marcos Valente. 

O encontro esteve bem animado com visitas 
a Fermoselle, Sayago e à exposição de cerâmi-
ca na Cidade de Zamora. A avaliar pelas ima-
gens, quem esteve presente e infelizmente eu 
não fui um deles, deu certamente por bem 
empregue o tempo dispendido. 

Uma palavra muito especial de agradecimento a 
Álvaro Sánchez e Róman Martínez pela cedência das 
magníficas fotos apresentadas neste artigo. 

Fiat clássicos foi à Corunha 

A ceia ou ‘La cena’ ofereci-
da pelo Club de Galicia 
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Pelo quarto ano consecutivo, a Junta de Freguesia de César 
organizou um encontro de Clássicos. Esta Vila do Concelho de 
Arouca, aposta forte na promoção da Região e sem sombra de 
dúvidas que o consegue com este tipo de eventos. Cada ano que 
passa melhora na diversidade de clássicos presentes. 

      Cerca de 50 carros 
dos quais alguns Fiat 
destacando-se um 
belo 514 Spider de 
1931. 

      Para além do Sol que nos acompanhou duran-
te todo o dia e do almoço em jeito de piquenique, 
também se assistiu a um espectáculo de música 
tradicional portuguesa, protagonizado por um 
conjunto da região. 

      Os representantes do nosso Clube gostaram e 
prometem voltar para o ano. 

CESAR E A INVASÃO DOS CLÁSSICOS 

IV CONCENTRAÇÃO IBÉRICA 
PORTO PATRIMÓNIO MUNDIAL 

6 E 7 DE SETEMBRO DE 2003 

UM PROGRAMA FANTÁSTICO CHEIO DE ANIMAÇÃO, CULTU-UM PROGRAMA FANTÁSTICO CHEIO DE ANIMAÇÃO, CULTU-UM PROGRAMA FANTÁSTICO CHEIO DE ANIMAÇÃO, CULTU-UM PROGRAMA FANTÁSTICO CHEIO DE ANIMAÇÃO, CULTU-

RA E GASTRONOMIA, BEM AO JEITO DAS EDIÇÕES ANTERIORES.RA E GASTRONOMIA, BEM AO JEITO DAS EDIÇÕES ANTERIORES.RA E GASTRONOMIA, BEM AO JEITO DAS EDIÇÕES ANTERIORES.RA E GASTRONOMIA, BEM AO JEITO DAS EDIÇÕES ANTERIORES.    

ESTE ANO VAMOS PODER ASSISTIR A UMA APRESENTAÇÃO ESTE ANO VAMOS PODER ASSISTIR A UMA APRESENTAÇÃO ESTE ANO VAMOS PODER ASSISTIR A UMA APRESENTAÇÃO ESTE ANO VAMOS PODER ASSISTIR A UMA APRESENTAÇÃO 

DE MÚSICA ETNOGRÁFICA E VISITAR O MUSEU DO CARRO ELÉC-DE MÚSICA ETNOGRÁFICA E VISITAR O MUSEU DO CARRO ELÉC-DE MÚSICA ETNOGRÁFICA E VISITAR O MUSEU DO CARRO ELÉC-DE MÚSICA ETNOGRÁFICA E VISITAR O MUSEU DO CARRO ELÉC-

TRICO, QUE INCLUI UM PASSEIO PELA MARGINAL DO RIO DOU-TRICO, QUE INCLUI UM PASSEIO PELA MARGINAL DO RIO DOU-TRICO, QUE INCLUI UM PASSEIO PELA MARGINAL DO RIO DOU-TRICO, QUE INCLUI UM PASSEIO PELA MARGINAL DO RIO DOU-

RO, A BORDO DESSE AGRADÁVEL MEIO DE TRANSPORTE.RO, A BORDO DESSE AGRADÁVEL MEIO DE TRANSPORTE.RO, A BORDO DESSE AGRADÁVEL MEIO DE TRANSPORTE.RO, A BORDO DESSE AGRADÁVEL MEIO DE TRANSPORTE.    

TEREMOS AINDA OUTRAS SURPRESAS.TEREMOS AINDA OUTRAS SURPRESAS.TEREMOS AINDA OUTRAS SURPRESAS.TEREMOS AINDA OUTRAS SURPRESAS.    

SERÁ POSSÍVEL RESISTIR?SERÁ POSSÍVEL RESISTIR?SERÁ POSSÍVEL RESISTIR?SERÁ POSSÍVEL RESISTIR?    

ESTAMOS QUASE LÁ. 

FALTAM POUCOS DIAS PARA SE REALIZAR MAIS UMA CONCENTRAÇÃO IBÉRICA. 

ESTE É O EVENTO MAIS IMPORTANTE DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DO NOSSO 

CLUBE. ESTE ANO E PELA 1ª VEZ, O ENCONTRO É OFICIALMENTE ABERTO A TODOS OS 

MODELOS DA FIAT COM MAIS DE 25 ANOS. PODEMOS POIS DIZER QUE ESTA, É A FES-

TA DA FIAT E PRINCIPALMENTE, DO FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL. 

MOTIVOS PARA PARTICIPAR NÃO FALTAM. “A IBÉRICA ESPERA POR SI”... 
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Apesar do seu ar desportivo não era muito potente nem muito veloz. No entanto as 
suas linhas atraentes e fácil condução, faziam do Fiat 514 uma excelente alternati-
va para satisfazer os desejos dos desportistas mais modestos.

 
FICHA TÉCNICA FIAT 514 

 
MOTOR 
Posição   Dianteiro longitudinal 
Tipo   Monobloco de 4 cilindros em linha com colaça 

  desmontável em ferro fundido, cambota de 3 
  apoios e refrigeração a água 

Cilindrada   1438 Cm3 
Alimentação   Gasolina abastecida por gravidade a um car-

  burador horizontal Solex 26 FHD com silencia-
  dor do tipo Boldrocchi 

Potência   8 Cv às 3400 r.p.m. 
Compressão   5,85:1 
Distribuição   2 válvulas laterais por cilindro com uma árvore 

  de cames alojada no bloco 

TRANSMISSÃO 
Tracção   às rodas traseiras 
Caixa de velocidades Manual, de 4 velocidades e marcha-atrás 
Embraiagem   Monodisco a seco 
Grupo final   Cónico com relação 10/56 

CHASSIS 
Eixo dianteiro  Rígido com molas semi-elípticas 
Eixo traseiro  Amortecedores hidráulicos de braço 
Travões   Tambor às 4 rodas com calces de expansão 
   interna comandadas mecanicamente 
Direcção  Por sem-fim 
Pneumáticos   4,74 / 5,25 X 18 polegadas com câmara de ar 

CARROÇARIA 
Tipo   Spider, desenhada pela FIAT 
Nº de lugares  2 + 2 em banco traseiro rebatível  
   para o interior da carroçaria 
Dimensões  Cº – 3,85 m; Lª – 1,5 m 
Distância entre eixos 2,55 m 
Peso   625 Kg 

PRESTAÇÕES 
Velocidade máxima 85 Km/h 
Consumo médio  10 L/100 Km 

DADOS DE PRODUÇÃO 
Anos de produção 1929 a 1932 
Modelos Produzidos 38355 (total de todas as versões) 

Os nossos agradecimentos vão inteirinhos 

para o Sr. António Moreira, feliz proprietário 

deste belo 514 de 1931. 

De extraordinária amabilidade, não só permi-

tiu que o seu carro fosse devidamente fotogra-

fado, como ainda nos brindou com um inesquecí-

vel passeio a bordo do seu Fiat. 

Fugindo um pouco ao tradicional compa-
rativo, nesta edição do Piccolini vamos anali-
sar apenas um automóvel, iniciando assim 
um espaço dedicado a Modelos históricos. A 
opção justifica-se plenamente dado estar-
mos a retratar uma peça que para além de 
ser possivelmente única no nosso País, está 
longe de poder ser comparada com outro 
modelo dada a sua idade. 

O 514 Spider com a sua carroçaria des-
capotável, não era mais do que uma das várias versões 
standard que a Fiat dispunha no seu catálogo. As ver-
sões especiais estavam reservadas para o 514 S e 514 
CA (Coppa delle Alpi), construídas a partir de chassis 
rebaixados e motores retocados, tendo em vista a partici-
pação em competições da sua categoria. 

O Fiat 514 foi lançado em 1929 para substituir o 
modelo 509 o qual, apesar de ter uma vocação eminen-
temente utilitária, possuía já uma 
mecânica bastante sofisticada. 

Todavia, o 514 apresenta 
uma clara tendência para a sim-
plicidade, o que tem a sua lógica 
tratando-se de um modelo de 
gama baixa. Esta tendência foi 
aliás seguida pelo modelo 508 
que o veio substituir em 1932 e 
esse, poderá à partida parecer 
um modelo pouco conhecido no 
entanto, a opinião mudará ao 
dizer-se que ele era vulgarmente 
designado por “Balilla”. 

O 514 vinha equipado com um motor composto por 
bloco e colaça em ferro fundido, válvulas laterais e cam-
bota com três apoios. Era um propulsor bastante elemen-
tar que privilegiava a economia e fiabilidade, graças à 
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Apesar do seu ar desportivo não era muito potente nem muito veloz. No entanto as 
suas linhas atraentes e fácil condução, faziam do Fiat 514 uma excelente alternati-
va para satisfazer os desejos dos desportistas mais modestos. 

menor quantidade de componentes em movimento. Era 
de facto um motor muito resistente e obteve por isso, 
grande popularidade. A sua produção continuou para 
além do tempo de vida do 514, equipando o sucessor 
“Balilla”. 

Durante os quatro anos de produção a Fiat vendeu 
38355 exemplares do 514, bem menos que o seu ante-
cessor 509 (92143 unidades produzidas) e que o seu 

descendente “Balilla” (113165 
modelos fabricados). 

     Com um balanço tão desfavo-
rável, é caso para pensar numa 
fraca aceitação por parte do públi-
co. Esta hipótese é absolutamen-
te falsa. O 514 teve o “azar” de 
viver durante a recessão econó-
mica, uma das épocas mais 
negras do Século XX. Como é 
sabido, 1929 foi o ano do grande 
crash de Bolsa de Nova York, ten-
do sido afectada toda a economia 
mundial. Isto significa que, ao 
contrário do que se poderia 

supor, a quantidade de Fiat 514 produzidos, para além de 
não ter sido um fracasso, constituiu a bomba de oxigénio 
que permitiu à fábrica de Turin superar a crise. 

SÃO PORMENORES COMO ESTES, QUE FAZEM DO 514 UM CARRO DE PAIXÕES FORTES. 
DA ESQUERDA PARA A DIREITA: CONTA-QUILÓMETROS E FECHOS INTERIOR E EXTERIOR DA PORTA. 

Os nossos agradecimentos vão inteirinhos 

para o Sr. António Moreira, feliz proprietário 

De extraordinária amabilidade, não só permi-

tiu que o seu carro fosse devidamente fotogra-

fado, como ainda nos brindou com um inesquecí-


