“QUEM SOMOS”
O FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL, não é um Clube recente. Ao completarmos em 2017
vinte e cinco anos de existência, seguimos o nosso caminho sempre com o mesmo objetivo: Estimular o
gosto pelos veículos antigos, incentivar a sua preservação e aproximar todos os entusiastas em salutares
convívios, passeios culturais e troca de informações.
Quando em 1992 alguns “Carolas” possuidores de Fiat 600 decidiram criar o Fiat 600 Clube de
Portugal e abrir um espaço de culto para aquele que foi um dos grandes impulsionadores da indústria
automóvel mundial na segunda metade do século vinte, não imaginariam que estavam afinal a
lançar a semente daquele que é hoje o único Clube da marca Fiat em Portugal. Somos por isso e
orgulhosamente, um Clube monomarca de âmbito Nacional e Internacional.
A nossa abrangência está em todos os veículos da marca Fiat a partir dos 25 anos de idade e para
modelos fabricados por outras marcas sob licença Fiat. Aceitamos ainda a admissão de alguns modelos
com menos de 25 anos de idade mas, com interesse relevante para a história da marca. São os
denominados pré-clássicos.
O FIAT CLÁSSCOS CLUBE DE PORTUGAL inaugurou o seu primeiro espaço físico em 1998. Desde
essa pequena sala em Coimbra até a inauguração em 2016 da nova sede na Rua Pinto Bessa 424, na
Cidade do Porto, o Clube está hoje num patamar elevado a nível nacional, possuindo um valioso
património repartido pela maior biblioteca sobre a temática Fiat existente em Portugal e um núcleo
museológico bastante rico que inclui, para além da história da marca em miniaturas à escala, uma
colecção de cinco clássicos Fiat de grande valor, um dos quais provavelmente exemplar único no
Mundo.
Temos estado presentes nos grandes momentos da Fiat e em especial, na apresentação de novos
modelos, fazendo sempre o contraste entre o moderno e o antigo. Colaboramos nas celebrações do
centésimo aniversário da marca e orgulhamo-nos de ter organizado em 2006, a exposição “Fiat La
Bella Macchina”, a maior mostra de veículos Fiat realizada até hoje no nosso País.
É pois com muito orgulho que, a caminho de celebrar as bodas de prata, o FIAT CLÁSSICOS
CLUBE DE PORTUGAL irá continuar o seu percurso, enriquecendo a história do automóvel em
Portugal.

O FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL oferece aos seus Associados as
seguintes vantagens:
•

Seguro para os veículos com mais de 25 anos a preços sem concorrência.

•

Seguro para pré-clássicos a partir de 15 anos de idade.

•

Acesso à consulta da biblioteca do Clube.

•

Informação técnica sobre grande parte dos modelos FIAT.

•

Indica fornecedores de peças e acessórios com descontos para os Sócios.

CONTACTOS:
FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL
APARTADO 4829
4014-001 PORTO
Tel: 225 360 342 / Tlm: 968 099 464 - 968 020 057 / Email: geral@fiatclassicos,com
Site: www.fiatclassicos.com / Facebook: Fiat Clássicos Clube de Portugal

