Abarth estabelece novo recorde de vendas em 2018 e celebra 70º
aniversário em 2019 com lançamento da nova gama “70th Anniversary"
● Em 2018, a marca com o emblema do escorpião vendeu quase 23.500 unidades na
Europa, com um aumento de 36,5%, sendo que em Portugal a Abarth cresceu 50% em
comparação com 2017.
● A Abarth comemora este ano especial com a nova gama “70th Anniversary”,
caracterizada, no exterior, por um emblema especial que tornará as viaturas matriculadas
em 2019 únicas e exclusivas.
● Oferecida nos modelos 595, 124 spider e 124 GT, a nova gama foi apresentada na
abertura da época de competição de 2019, durante o Rali de Monte Carlo, uma das
provas da especialidade mais importantes do ano.
● A competição é um elemento fundamental da história e dos valores da Abarth e também
o cenário perfeito para testar novas tecnologias nas mais severas condições, antes de
serem introduzidas na produção em série.

Transformar o vulgar em algo extraordinário para oferecer os melhores produtos no segmento
dos automóveis desportivos compactos. É esta a missão da Marca com o emblema do
escorpião, desde sempre sinónimo de performances e de icónico estilo italiano que, no ano
passado, estabeleceu um novo recorde de vendas na Europa.
"Com quase 23.500 unidades vendidas na Europa e um crescimento de 36,5%, a Abarth
estabeleceu o seu recorde de vendas no ano passado", afirmou Luca Napolitano, Responsável
das marcas Fiat e Abarth para a região EMEA. "Os resultados foram excelentes em muitos
mercados, como no Reino Unido, onde foram vendidas mais de 5.600 viaturas com um
crescimento de 26,8% que, por si só, já representa um novo recorde de vendas, e em Espanha,
com 1.450 viaturas vendidas e um crescimento de 26,6%. Estou muito orgulhoso destes
resultados, que demonstram a internacionalidade e o poder de atração da marca fora de Itália,
confirmando que dispomos de uma gama que satisfaz plenamente as exigências de um target
cada vez mais vasto".
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Além de vendas recorde, a lendária marca está a celebrar o seu 70.º ano de vida sempre sob a
insígnia das performances e do estilo tanto nas estradas de todos os dias como nas mais
difíceis provas de competição. "No ano transato batemos recordes também no campo
desportivo", continuou Luca Napolitano. "O Abarth 124 rally, na sua segunda época na
competição, dominou a classe R-GT, conseguindo mais de 40 vitórias na categoria em 12
campeonatos nacionais e vencendo o Campeonato Europeu de R-GT e a Taça Mundial FIA RGT. Grandes resultados como estes significam que vamos celebrar o 70.º aniversário da Abarth
no ano seguinte com orgulho".
Para celebrar estes recordes e o aniversário de uma forma digna, as novas versões Abarth
"70th Anniversary" do Abarth 595, do Abarth 124 spider e do Abarth 124 GT. Será colocado um
emblema comemorativo "70th Anniversary", desenvolvido para o efeito, em todas as viaturas
matriculadas em 2019, tornando-as únicas e exclusivas. As novidades foram apresentadas na
87.ª edição do Rali de Monte Carlo, o mais famoso e consagrado rali do mundo. As viaturas
com o símbolo do escorpião têm sido líderes em Monte Carlo, como foi o caso da memorável
vitória de Walter Röhrl em 1980 ao volante de um 131 Abarth Rally.
Não é obra do acaso a competição ter sido sempre um elemento essencial na história da
Abarth e que o seja também no presente. Os mundos das pistas e dos ralis são duros terrenos
de testes, onde todas as inovadoras soluções tecnológicas são testadas nas mais adversas
condições antes de serem transferidas para os modelos Abarth de estrada, a fim de
oferecerem o melhor em termos de performance, segurança e fiabilidade. Esta é uma
prerrogativa de que muito poucos fabricantes podem vangloriar-se.

Nova gama Abarth 595 – performances e estilo para o 70th Anniversary
A nova gama do 595 reconhece-se de imediato pelo emblema "70th Anniversary" e representa
a evolução do ícone da marca expressa por diferentes níveis de potência, de 145 a 180 cv e
motores Euro 6D-Temp que respondem às exigências de cada cliente. As versões Competizione
e Turismo representam as duas almas da Abarth – uma feita de performance e outra de estilo.
A versão de altas performances 595 Competizione, com os seus 180 cv, foi concebida a pensar
nos fãs do desempenho desportivo e da pura atitude “racing”. Agora, para o "70th
Anniversary", o 595 Competizione oferece, de série, o inovador sistema Uconnect com ecrã
tátil de 7" HD com Telemetria Abarth preparado para Apple CarPlay e compatível com Android
AutoTM*. Entre outros conteúdos, também de série, estão incluídos sistema de travagem
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Brembo, bancos desportivos Sabelt e escape Record Monza com válvula ativa comandada por
um botão "Sport". Ao pressionar o botão “Sport”, abre-se a válvula de escape e o som do
motor torna-se mais profundo e arrojado. O condutor pode escolher entre uma sonoridade
mais suave e outra mais forte e desportiva, ao estilo tradicional da Abarth.
O Abarth 595 Turismo foi concebido para condutores que consideram o conforto essencial,
mesmo num modelo de altas performances, capaz de libertar 165 cv. Um dos novos conteúdos
do "70th Anniversary” é o sistema Uconnect 7" HD com navegação por satélite, para maior
conforto em viagem, preparado para Apple CarPlay e compatível com Android AutoTM, de
série. No interior, os estofos em pele com meticuloso acabamento Abarth combinam na
perfeição com o elegante estilo da versão Turismo. Tudo realçado pelo Pack Urban, que
integra sensores de estacionamento, de chuva e de luminosidade: conteúdos destinados a
tornar a condução quotidiana mais fácil e menos stressante.
A gama continua com a versão 595 que, com os seus 145 cv de potência, é o modelo de acesso
à gama Abarth e que oferece, de série, todo o equipamento necessário para assegurar a
diversão e o prazer de condução que se espera de uma marca com o emblema do escorpião,
como o volante de base plana com marcador de posição. A completar a gama, está a versão
centrada na performance, o 595 Pista equipado com Telemetria Abarth de 7” para monitorizar
constantemente as prestações, novo escape Record Monza e suspensão traseira Koni FSD
(Frequency Selective Damping - Amortecimento de Frequência Seletiva) para proporcionar
ainda melhores níveis de comportamento da traseira, de maneabilidade e de estabilidade em
total segurança.

Abarth 124 spider – o roadster único no seu segmento, nascido para uma experiência de
condução racing
O emblema "70th Anniversary" destacar-se-á também na carroçaria das edições especiais do
Abarth 124 spider, 124 Turismo e 124 GT. Com conteúdos de série especiais, os dois spiders
foram equipados em colaboração com o Racing Team Abarth, representando cada um deles o
máximo prazer de condução e de dinamismo de um autêntico roadster. O diferencial
autoblocante mecânico, prerrogativa de genuínas viaturas de competição, é de série no
Abarth 124 spider para realçar as qualidades dinâmicas e a personalidade “racing” do roadster
que ostenta o emblema do escorpião. O peso está concentrado entre os eixos e o motor está
instalado por trás do eixo dianteiro para garantir excelente agilidade e superior sensação de
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condução. Mecânica sofisticada e utilização de materiais especiais conseguiram baixar o peso
para apenas 1.060 kg, chegando a uma relação de peso/potência de 6,2 kg/cv. Além disso, a
excelente distribuição do peso assegura uma resposta honesta e excitante. Sob o capô,
esconde-se um potente e fiável motor sobrealimentado 1.4 de quatro cilindros com tecnologia
MultiAir. Debita 170 cv (cerca de 124 cv por litro) e 250 Nm de binário. Atinge 232 km/h de
velocidade máxima e acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos. Além disso, considerando que
o som do motor é um elemento fundamental de todas as viaturas Abarth, o equipamento de
série inclui escape Record Monza com sistema Dual Mode, capaz de modificar o fluxo dos
gases de escape em função da pressão, garantindo débito linear de binário e de potência, além
de criar um som profundo e gratificante. A suspensão oferece geometria de duplo braço
triangular alto à frente e multilink de cinco braços atrás. A geometria é regulada de forma a
aumentar a estabilidade em curva e em travagem, dispondo o sistema de assistência à direção
de regulação específica.
O Abarth 124 spider é ainda equipado com diversos conteúdos de vanguarda de segurança
ativa e passiva, incluindo ABS com EBD (que distribui a força de travagem entre os eixos
dianteiro e traseiro para reduzir a distância de travagem e assegurar o correto comportamento
em todas as condições de carga) e ESC para ótimo controlo da viatura em todas as condições
de condução, especialmente nas mais difíceis. A intervenção do ESC pode ser reduzida ou
completamente desligada em situações de condução em pista para explorar ao máximo o
notável equilíbrio e as capacidades dinâmicas do Abarth 124 spider.
No interior, o modelo distingue-se pelos bancos em pele que oferecem, simultaneamente,
conforto e boa sustentação para manter o condutor numa posição ideal, tão recuada e baixa
quanto possível, de modo a proporcionar-lhe a perceção de todos os deslocamentos laterais
da viatura. Além disso, os comandos estão em perfeita sintonia com a configuração desportiva
da viatura: a posição dos pedais, o volante vertical e a alavanca de velocidades curta
contribuem, todos, para uma experiência de condução apaixonante. O painel de instrumentos
dispõe de um grande taquímetro com fundo vermelho, posicionado ao centro, diante do
condutor e sistema de ignição sem chave.
O equipamento inclui ainda excelente insonorização providenciada pelo para-brisas e pelo
óculo traseiro com sistema de redução de ruído e pela capota maleável de dupla camada que,
em poucos segundos, pode ser aberta e fechada com uma só mão a partir do lugar do
condutor.
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Por fim, a gama de cores inclui os tons pastel "Turini 1975 White" e "Costa Brava 1972 Red" e
os metalizados "San Marino 1972 Black", "Hessen 1972 Blue” e "Alpi Orientali 1974 Gray". Os
nomes foram escolhidos como forma de evocar as vitórias da marca no mundo dos ralis.
O emblema 70th Anniversary estará também presente no pack recheado de adrenalina Abarth
124 GT special edition desenvolvido pelo Abarth Racing Team, que combina o estilo de um
coupé com o dinamismo de um roadster. O Abarth 124 GT oferece uma solução especial,
simultaneamente leve e simples. A comodidade de uma capota maleável de comando manual
de fácil ativação alia-se às vantagens de uma capota rígida leve e tecnicamente segura, a
primeira no segmento inteiramente construída em fibra de carbono. O modelo oferece muitos
conteúdos de série e exclusivos, como jantes de 17” OZ em liga ultraleve, cerca de três quilos
mais leves do que as jantes de série e que garantem melhor comportamento dinâmico, além
de design renovado e mais desportivo. Além disso, os suportes dos retrovisores caracterizamse pela cor especial “gun metal” a condizer com o spoiler dianteiro. O capô com acabamento
em preto opaco está disponível como opcional, numa inconfundível referência ao clássico
Abarth 124 Rally, que adotou esta solução para evitar que o condutor ficasse encandeado com
o sol. O spoiler dianteiro e a capota rígida em fibra de carbono também estão disponíveis
como opcional. Os suportes dos retrovisores podem ser em fibra de carbono ou vermelhos.

1949-2019: principais datas na história da Abarth
A lenda do símbolo do escorpião nasceu em 31 de março de 1949, quando Carlo Abarth (19081979) fundou, com o piloto Guido Scagliarini, a Abarth & C.. O primeiro veículo produzido foi o
204 A Roadster, baseado no Fiat 1100, que logo ganhou o Campeonato Italiano 1100 Sport e o
título na Fórmula 2. Desde então, a história da Abarth tem sido recheada de recordes a nível
da competição e da indústria, elementos sempre no espírito do fundador: combinar máximas
performances, trabalho artesanal e constante progresso técnico.
Na verdade, a carreira de Carlo Abarth começou com motos, não com automóveis. Com 20
anos de idade, averbou as primeiras vitórias como piloto de uma Motor Thun e, no ano
seguinte, construiu a sua primeira mota personalizada com a marca Abarth. Infelizmente,
durante uma prova em Linz, um acidente obrigou-o a abandonar as motos. Continuou a
competir em “sidecar”, veículo que o tornou famoso em façanhas como a corrida contra o
comboio do Expresso do Oriente – que, obviamente, venceu. Um segundo acidente sério em
1939 obrigou-o a abandonar por completo a competição. Isto marcou um novo começo para
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Carlo Abarth. Em 1945, mudou-se para Merano e tornou-se cidadão italiano para todos os
efeitos. Então, depois de uma breve experiência na Cisitalia, fundou em 1949 a Abarth & C. e
teve a intuição de complementar as atividades de competição com a produção do seu famoso
kit de preparação para viaturas de produção em série, destinado a aumentar a potência, a
velocidade e a aceleração. O componente principal dos kits era sistemas de escape que, com o
passar do tempo, se tornaram um verdadeiro ícone do “estilo Abarth”. No espaço de alguns
anos, a Abarth & C. atingiu níveis globais: em 1962, com 375 empregados, produziu 257.000
sistemas de escape, 65% dos quais destinados a exportação.
O auge do sucesso surgiu nos últimos anos de 1950 e nos anos de 1960. Um exemplo? Com um
Fiat Abarth 750 desenhado por Bertone em 1956, a marca quebrou os recordes de resistência
e velocidade: a 18 de Junho, na pista de Monza, bateu o recorde das 24 horas ao percorrer
3.743 km à velocidade média de 155 km/h. Depois, entre 27 e 29 de Junho, no mesmo circuito,
bateu uma série de recordes: os 5.000 e os 10.000 km, as 5.000 milhas e também as 48 e as 72
horas. O mesmo veículo foi desenhado por Zagato em duas versões: o Fiat Abarth 750 Zagato
(1956) e o Fiat Abarth 750 GT Zagato (1956). O “rugido” da viatura chegou aos ouvidos de
Franklin Delano Roosevelt Jr., filho do presidente dos EUA, que se apressou a deslocar-se a
Itália para assinar um contrato de exclusividade com a Abarth para a distribuição destas
viaturas.
Em 1958, a Abarth realizou uma verdadeira obra de arte com o novo Fiat 500, transformando
completamente o pequeno utilitário e realçando ao máximo as suas potencialidades. No
mesmo ano, a marca intensificou a sua parceria com a Fiat, comprometendo-se esta a
recompensar a Abarth com prémios em dinheiro com base no número de vitórias e de
recordes que a equipa conquistasse. Um acordo que constituiu a base para uma
impressionante série de vitórias consecutivas: 10 recordes mundiais, 133 recordes
internacionais, mais de 10.000 vitórias nas pistas. A lenda continuou a crescer cada vez mais,
tornando-se um nome familiar. Os anos de 1960 foram a década de ouro para a Abarth, que se
tornou sinónimo de velocidade, coragem, performance e evolução. A lista de modelos que
gravaram o nome da Abarth na história da competição motorizada é longa: do 850 TC,
vencedor em todos os circuitos internacionais, incluindo o de Nürburgring, ao Fiat Abarth
“1000 Berlina” e ao 2300 S, que registou uma extraordinária série de recordes no circuito de
Monza, apesar das severas condições meteorológicas.
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Em 1971, a Fiat Auto tornou-se a única proprietária da Abarth e o último modelo em que o
fundador participou ativamente foi no desenho do A112 Abarth. Durante os anos de 1980, a
história continuou com modelos famosos, como o Fiat 131 Abarth, campeão do mundo de
ralis, e o Ritmo Abarth.
Tristemente, Carlo Abarth faleceu em 24 de outubro de 1979, sob o signo do Escorpião, o
mesmo do seu nascimento e que inspirou o emblema ostentado pelos seus veículos.
O glorioso passado ganhou vida de novo em 2008, quando a marca foi relançada com uma
nova gama criada para fãs dos desportos motorizados, como o Abarth Grande Punto (2007) e o
Abarth 500 (2008), além de kits de preparação para cada modelo, e as versões de competição
do Abarth Grande Punto Rally Super 2000 e o Abarth 500 Assetto Corse. Desde então,
rapidamente foram lançados novos modelos: o Abarth 695 Tributo Ferrari (2010), o Abarth
595 Yamaha Factory Racing (2015), o Abarth 695 Biposto Record (2015), o Abarth 695 Rivale
(2017), o Abarth 124 spider, o Abarth 124 rally (ambos em 2016), o Abarth 124 GT e a nova
gama Abarth 595 (ambos introduzidos em 2018). Hoje, a lenda continua com a nova gama
Abarth "70th Anniversary".
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