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Talvez o filme mais lembrado
dos anos 80 seja “Curtindo a vi-
da adoidado”. A aventura sinte-
tizava o sonho da maioria dos
adolescentes ao mostrar o pro-
tagonista, Ferris Bueller (Mat-
thew Broderick) “matando”
um dia de aula (sem ser pego) a
bordo de uma Ferrari 250 GT.

O carro do filme é do segundo
ano de produção – o modelo foi
feito de 1960 a 1963. Com chassi
tubular e motor dianteiro 3.0
V12 de 240 cv e 26,3 mkgf, tinha
tração traseira e câmbio ma-
nual de quatro marchas.

Um detalhe importante so-
bre o filme é que, além do carro
original, o diretor usou três ré-
plicas. Ou você achou que a 250
GT que saltou nas mãos dos ma-
nobristas ou a que voa pela jane-
la era mesmo uma Ferrari?

Apenas a cena do modelo voa-
dor foi gravada nove vezes.

Ainda assim, o filme valori-
zou, e muito, a única das répli-
cas que restou. Ela foi leiloada
no ano passado por US$ 235 mil
(cerca de R$ 730 mil).

Cena com Ferrari de “Curtindo a
vida adoidado” completa 30 anos

Thiago Lasco

O ditado “filho de peixe, peixi-
nho é” poderia ter sido inspira-
do na vida do estudante Edmon
Lopes e de seu pai, Mário Augus-
to. O advogado é fã de carros e
velocidade desde a infância –
aos 13 anos, chegou a cair em
um rio pilotando uma moto. Se-
guindo seus passos, o filho já fre-
quentava eventos automotivos
aos 6 anos de idade e, uma déca-
da mais tarde, “mexe” nos car-
ros da família, como o Chevro-
let Chevelle SS 1973 das fotos
desta reportagem.

Enquanto aguarda a chegada
da maioridade, Edmon garante
que não guia o cupê na rua. Mas
conta que já o experimentou
em um condomínio e ficou en-
cantado. “É excelente para diri-
gir. O volante tem uma certa fol-
ga, mas você se acostuma. E o
ronco do motor é uma maravi-
lha. Nem faço questão de ligar o
som. A música é inútil em um
carrão desses”, derrete-se.

Mário, que chegou a ter 15 car-
ros antigos ao mesmo tempo e
foi dono de outros dois Chevel-

le, diz que encontrou o Chevro-
let norte-americano em 2011,
em uma oficina. O carro estava
encostado, mas em bom estado
e com o estofamento intacto.

Após comprar o cupê, o advo-
gado o reformou. Entre as atua-
lizações, o carro recebeu um
“kit de performance” que, se-
gundo o advogado, acrescentou
90 cv de potência ao motor V8.

O retrabalho do 350 Quadri-

jet foi acompanhado de perto
por Edmon. “Ainda não tenho a
mesma noção que meu pai, mas
estou aprendendo, e hoje a gen-
te discute como um carro pode
ser melhorado e do que está pre-
cisando”, diz o estudante, que
pensa em cursar engenharia.

Com cerca de 70 mil km roda-
dos, o Chevelle tem alguns deta-
lhes curiosos, como os bancos
dianteiros que, acionados por

uma alavanca, giram em dire-
ção às portas. A solução facilita
o desembarque e também o
acesso à traseira da cabine. As
placas pretas atestam que a res-
tauração preservou a originali-
dade do modelo.

O pai já prometeu: quando
completar 18 anos, Edmon her-
dará um Ford Mustang 1970 e
um Plymouth Barracuda 1974,
carros que fazem parte do acer-

vo de Mário e que o rapaz conhe-
ce desde a infância. Mas o estu-
dante está de olho é no Chevelle
e conta os dias para poder curtir
o carrão. Tanto é que não dei-
xou o advogado ajustar o ronco
do motor. “Ele achou que esta-
va muito alto, mas pedi para ele
deixar assim, que está legal.”

Ele sonha em passar uma tem-
porada nos EUA. E o motivo
não poderia ser outro: estar per-

to dos carros de que tanto gos-
ta. “Nada como estar no paraíso
dos ‘muscle cars’”, diz.

Longevo. O Chevrolet Chevel-
le foi produzido pela General
Motors norte-americana entre
1964 e 1977. Em suas quatro ge-
rações, o modelo teve versões
cupê, sedã, perua e conversível,
além de servir de base para a pi-
cape El Camino.

Chevelle 73 será prêmio por maioridade
Edmon Lopes, de 16 anos, conta os dias para ganhar o cupê Chevrolet norte-americano que, por enquanto, está no acervo de seu pai
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www.walumarcapotas.com.br
e-mail: walumar@uol.com.br
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11 44664400--2339999
Fáábbricca   SSão PPaulo

LOJAS DE FÁBRICA: CAMPINAS - SP / ARAÇATUBA - SP / MIRASSOL - SP
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CAPOTAS

 FURGÕES COM AS MAIORES
CUBAGENS INTERNAS
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A. Marginal Dois, 1424 - Estr. São Paulo
Mogi km 31,5 - SP 66 - Itaquaquecetuba/SP 
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Valiosa. Uma das cópias foi leiloada por cerca de R$ 730 mil

FOTOS: REPRODUÇÃO

Ansioso.
Edmon (D),
acompanha
o pai em
eventos de
antigos há
dez anos e
garante que
nunca guiou
o Chevelle
na rua

Motorzão. V8 ganhou ‘kit de performance e,
segundo o colecionador, gera cerca de 270 cv

Além do modelo original,
três réplicas do esportivo
250 GT foram utilizadas
na sequencia que se passa
em 11 de junho de 1985

Diversão.
Filme conta
história de
três jovens
que ‘matam’
um dia de
aula a bordo
de Ferrari
conversível

FOTOS: RAFAEL ARBEX/DIVULGAÇÃO

Versão.
Emblema SS
indica opção
intermediária
da linha

Detalhes. Painel é repleto de instrumentos
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