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OS NOVOS “FIATISTAS”

Boutique do clube

A nossa Família cresce sem parar. Aqui fica a nota de boas vindas a todos os que, desde a última edição do Piccolini, se tornaram
sócios do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL.
397 Manuel de Pinho Magalhães (Gondalães)
398 António Miguel da Rocha Feio (Porto)
399 Leonel David Bacelar Lopes (Porto)
400 Alexandre Alberto Pereira Maia Dias (Valongo)
401
402
403

FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL

Pin - 1,25 €
Piccolini (números atrasados) - 1,25 €
Piccolini (assinatura 6 números) -7,5 € (n/sócios)
VESTUÁRIO DO CLUBE
Polo c/mangas - Esgotado
Colete - 28 €
T-Shirt (Fiat 600) - 6 €
PEDIDOS PARA O APARTADO
4829-001 4014 PORTO

Caixa não concluída

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

Espaço reservado a anúncios
não concluído

•ESPECIALISTA EM FIAT

Junqueiro & Rodrigues, Lda.

•RECONSTRUÇÃO DE VIATURAS

CLÁSSICAS
•PEÇAS NOVAS E USADAS, PARA

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

Piccolini

Miniaturas em estanho (600 e 500) - 10 €

MECÂNICA, ELECTRICIDADE
•FAIXAS BRANCAS, PNEUS, FARÓIS E

FAROLINS

LARGO DA UTIC, Nº 100 ARMAZÉM C-O
4430-246 VILA NOVA DE GAIA
TEL: 227 160 802 /FAX: 227 129 583 / TM: 967 043 020
DESCONTOS AOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS

ANO 6 - NÚMERO 24

JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO 2005
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Jorge Carvalho

FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL
Praça das Flores, 23
Cº C. Fontenário, Loja 63
4300-401 PORTO

Contactos
Apartado 4829
4014-001 PORTO
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50 anos depois…
o 600 continua
Como todos nós sabemos, o Fiat 600 comemora este ano o seu 50º aniversário. Talvez por isso, ou talvez
não, mais duas marcas produtoras de miniaturas lançaram durante este ano alguns modelos 600 e suas variantes.
Embora estes modelos já não sejam propriamente uma novidade para os mais conhecedores, achamos por bem
divulgar estes lançamentos, para os menos atentos ao mundo do modelismo, mas que farão todo o gosto em ter uma
miniatura do seu 600 em casa.

Sede

Horário de funcionamento
Terça-feira das 21H às 24H
Sábado das 15H às 19H
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Espaço para colocação do
Texto editorial.
Não chegou a ser redigido.

Tf / Fax - 225 360 342
fiat_classicos@mail.pt
Telm: 968 099 464
918 340 300
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A Revell apresentou à escala
1:18 o Seat e o
Fiat 600 D. A
gama de cores
para já é reduzido,
estando
disponíveis em
branco e creme, estando a mercado a aguardar e todo o
instante a chegada de novas cores. Vários
pormenores interessantes enriquecem estes
modelos como os frisos, tablier, emblemas e
estofos.

Os emblemas distintos no
capôt e na frente, e os diferentes bigodes, identificam
as diferentes marcas - Fiat e
Seat… mas o mesmo modelo!!

Na traseira os dois dísticos
Fiat 600 D e Seat 600 D
identificam os respectivos
modelos. As matrículas ajudam a identificar os países
de origem das duas marcas.

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

NA CAPA: FIAT 520
1927 – 1929
Cilindrada: 2244 cm3
Nº de cilindros: 6 em linha
Potência: 46 Cv às 3400 r.p.m.
Velocidade máxima: 90 Km/h
Consumo médio: 16,6 L./100 Km
Capacidade: 4-5 pessoas mais bagagem

Esta caixa teria as
características técnicas e foto
do modelo da capa. O texto
que aqui consta é referente à
capa do Piccolini nº 23 e iria
ser substituído.

O FIAT 520, representava um novo conceito de veículo de luxo destinado à classe média. O seu motor, um seis
cilindros com mais de 2200 cm3 e 46 cv de potencia, era completamente novo embora retomasse o conceito de
válvulas laterais, seguindo as tendências Norte Americanas.
Uma particularidade relevante para este modelo, era o facto de pela primeira vez, apresentar de série o volante
colocado à esquerda, sendo uma decisão da marca muito bem recebida no mercado.
Mais de 20.000 modelos foram produzidos nas versões Saloon, Tourer e Coupé entre 1927 e 1929.
Entre 1928 e 1930 foi produzido o 520 T, versão Táxi em carroçaria tipo Landaulet, com capacidade para quatro passageiros, dois deles sentados em bancos rebatíveis.
O motor debitava os mesmos 46 cv, mas a cilindrada estava reduzida para 1986 cm3.
Foram fabricados mais de 600 Fiat 520 T.

A Revell aproveitando o molde base lançou a versão ABARTH 1000 TC. Certos pormenores
deste modelo caracterizam-no de forma verosímil e particular; a característica grelha com os
radiadores de água e óleo, as jantes especiais, o volante Abarth, o habitáculo do motor aberto, o colector de alto rendimento, e outros detalhes que conferem a esta miniatura um muito
razoável grau de perfeição, tendo em conta a relação qualidade-preço.

A Cararama lançou à escala 1:43 o
Zastava 750. Trata-se de uma variante do Fiat 600, produzido na Rep.
Checa sob licença Fiat. Caracteriza-se
pelo emblema na frente, o dístico
“Zastava 750 na traseira, acompanhado da chapa de matrícula na horizontal. Esta miniatura foi editada em
diversas cores. Encontra-se com relativa facilidade nas lojas GALP ou nas
grandes superfícies.
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Mais uma época de actividades passada… vamos a balanço

1997 ODISSEIA NO SPECIAL (3ª parte)
Por: Pedro Meixedo (Sócio 249)
tanto tinha aumentado. E foi por isso, que só em Janeiro
de 2003 o levei o meu 850 Special à inspecção, tendo
sido aprovado com distinção!
Posso dizer que conheço este carro como as palmas
das minhas mãos. Lembro-me da montagem de cada componente e das dificuldades que experimentei em alguns
deles. Cada “gemido” sei de onde vem e sei perceber se é
de satisfação ou de dor.

Após termos publicado a 1ª e 2ª partes da crónica do
restauro do 850 Special de Pedro Meixedo, respectivamente nos Piccolini’s n.º 22 e 23, retomamos agora este
relato na primeira pessoa, do que foi esta verdadeira missão.
O motor foi completamente
reparado, levando novos pistões,
bronzes e válvulas.
O radiador foi varejado e pintado ficando como novo; os
pára-choques e demais cromados, estavam a brilhar.
Os estofos, quartelas e tablier
limpos – os estofos não foram
intervencionados mas terão que
ser forrados com tecido novo,
pois estão gastos e a decoser.
Até os puxadores e canhões das fechaduras foram
desmontados.
Entretanto tinha comprado um outro Special em pior
estado mas com muitos acessórios recuperáveis. Retirados frisos e jantes, acabei por guardar muito material
deste carro, criando assim a minha própria secção de
peças.
Mais tarde acabei por encontrar à venda por muito
bom preço, as jantes que estão montadas e que lhe dão
um ar bem mais desportivo, fazendo jús às reprises e à
potência melhorada relativamente ao seu irmão mais
velho, o 850 berlina.
Entramos então na fase mais delicada. Tudo que tinha
sido desmontado e reparado, havia sido colocado dentro
de caixas separadas para que voltasse ao seu lugar. Os
ajustes e os apertos foram dados com cuidado pois qualquer pressa era a “morte do artista”. Como era o meu
primeiro restauro, quis fazer tudo com calma e tendo a
certeza que percebia o que estava a fazer. Demorei…
anos. Em 2001 tive que tirar o carro do armazém que
entretanto foi vendido. Trouxe-o para Gaia, para a garagem do meu irmão, onde terminei o restauro. Com o passar dos anos, a vida ia mudando e o meu tempo disponível foi sendo cada vez mais dedicado à família, que entre-

Mais uma época passada, mas nem por isso o programa foi
totalmente cumprido. Assumimos com alguma tristeza, mas de
consciências tranquila, sabendo que fizemos tudo para que os
nossos projectos fossem ter a bom porto.
Correu bem…
Aumento significativo do número de sócios
Aumento da Biblioteca e Centro de Documentação
Imagem de prestígio do Clube junto de instituições como o
Museu do Caramulo, o Museu Nacional dos Transportes e das
Comunicações
Ibérica
A edição do Fiatista mensal e a passagem do Piccolini a
sazonal, com nova imagem gráfica

Espaço livre para fotos

Correu mal…

Nunca fiquei na estrada; pega sempre à primeira; gasta
pouco (7~8 litros) mesmo com uma velocidade constante
acima dos 100Km/h e posso dizer que já “encostei” o
ponteiro! (a descer). O mostrador vai até aos 160Km/h…
Esta viatura tem um motor com uma Cilindrada de
842,85 cc, Taxa de compressão de 9,3:1 e gera uma
Potência de 47 cv às 6.400 rpm, para o que contribui de
forma significativa o Carburador Weber de duplo corpo,
tipo 30 DIC1, com abertura faseada e o escape com quatro colectores que saem da cabeça e vão directos à panela
de escape.
Se voltasse a fazer tudo de novo, só alterava duas coisas: não cromava a caixa do filtro de ar (não está original)
e não entregava a carroçaria àquela oficina (mais tarde
tive que rectificar a pintura).
Uma última palavra para o valor deste modelo. Seria
normal que, sendo o 850 Special apreciado tanto pelas
características desportivas como pela performance e pertença a uma gama superior, valesse mais que o 600, . A
verdade é que um 600 tem muito mais procura e logo
mais valor que o 850. Se vendesse o meu (o que duvido
muito) teria que ser sempre por um valor acima dos 600
contos (em dinheiro antigo que o carro também é antigo!)

A realização da exposição… irá decorrer no próximo ano
A realização de homologações para a atribuição do Certificado de Automóvel Antigo ou Clássico
Temos sempre tendência a dizer que para o ano a actividade
do Clube irá ser mais rotineira, e permitirá descansar um pouco
quem está na “linha da frente”… é quase mentira. Felizmente o
nosso Clube não tem parado de crescer, e esse crescimento traz
um acréscimo de responsabilidades. Tentamos multiplicar os nossos contactos e acções, sempre com o objectivo de servir bem os
nossos sócios. Temos limites, e por isso apelamos a quem queira
colaborar de forma activa na orgânica deste nosso clube, que não
exite e contacte-nos.

Assembleia geral de sócios - dia 12 de Fevereiro
No próximo dia 12 de Fevereiro o Fiat Clássicos Clube de Portugal irá realizar mais uma Assembleia Geral de
Sócios. Esta, realizar-se-á na sede do Clube, Praça das Flores, 23 Cº C. Fontenário, Loja 63, na cidade do Porto.
Da ordem de trabalho irá constar a aprovação dos relatórios de contas e actividades do ano 2005 e a eleição dos
novos Corpos Sociais.
Cabe a todos os sócios o dever de se informarem sobre a vida do clube nos últimos 3 anos e votarem na lista que
acharem melhor servir os interesses do nosso clube.
O grande crescimento que se tem verificado no nosso Clube irá fazer com que os novos responsáveis directivos
tenham uma tarefa acrescida. A manutenção da qualidade dos eventos de referência, como a Concentração Ibérica, e os
compromissos que o Clube começa a assumir com instituições de prestígio, como a Fundação Salvador Caetano, Museu do
Caramulo, entre outras, fazem com que a direcção que vier a assumir o leme deste clube tenha que encarar o seu trabalho
com bastante profissionalismo, embora, como todos sabem, a única recompensa será o prazer de colaborar.
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Uma exposição temática… também com Fiat´s

Esta página iria ter duas reportagens.
Uma delas já definida no cabeçalho.
A outra seria dedicada às
“Domingadas Fiatistas”
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FIAT ABARTH 1000 OT

Neste espaço seria colocado um artigo
dedicado ao modelo indicado no
cabeçalho.

