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Paixão bem
antiga, Escort
XR3 é sonho
realizado
Thiago Lasco

O analista de sistemas Luiz Fernando Cruz era uma criança na
década de 1980, quando o Escort XR3 despertava paixões.
Ele já cobiçava o Ford com apelo esportivo, mas só conseguiu
colocar um na garagem bem
mais tarde, já adulto. Sua paixão pelo hatch só cresceu com o
tempo: hoje, tem dois exemplares do XR3 e uma perua Escort.
Antes de encontrar o conversível desta reportagem, Cruz
comprou outro, que havia sido
abandonado em um sítio. Mas
constatou quea restauraçãoera
economicamente inviável e resolveu vendê-lo. “Eu queria um
exemplar mais íntegro, que pudesse receber a placa preta.
Raridade.
Conversível
tem poucas
peças de
reposição
disponíveis

Filtros

Continuei procurando até
achar este aqui, pela internet.”
O carro, fabricado em 1989,
estavaem Lins.Cruzpôs nobolsoumcheque deR$11.500 eembarcou em um ônibus noturno
para a cidade, a 430 km da capital. “Fui com a cara e a coragem,
sem saber o que me esperava”,
ele lembra. “Mas foi amor à primeira vista: o carro tinha 36 mil
km rodados e precisava de poucos reparos. Voltei dirigindo
com a capota abaixada, feliz.”
Para ficar tinindo, o Ford ganhou rodas e capota novas. A
lataria carregava as marcas de
umachuva degranizo efoireparada com martelinho de ouro,
para não comprometer a originalidade da pintura. “Eu queria
um exemplar de 1989, pois foi o

Veterano.
Escort foi
vendido de
1983 a 2003
último ano com o motor CHT
1.6, da Ford (de 83 cv)”. Em
1990, foi adotado o AP 1.8, da
Volks.“Sou‘fordeiro’,meucoração bate pela marca”, diz Cruz.
O analista de sistemas guarda
o XR3 para os fins de semana,
quando viaja para o litoral ou o
interior do Estado, sempre com
a capota abaixada. “Ele é meio
fraco para um esportivo, a vocação dele é mais de lazer. É um
carro para curtir na praia, com
os cabelos ao vento”, define.
Precavido, Cruz mantém em
casaumestoque depeçasmecânicas e de acabamento. “Tenho
oquevocê imaginar,até câmbio
e cabeçote. Garimpo pela internet e em ferros-velhos. Quando
acho um Escort, já vejo o que
possoaproveitar. Peçasexclusivasdo conversível, como as lanternas traseiras, são raras.”
A esposa Patrícia também
gosta do Escort e viaja com ele à
procura de mais exemplares.
“Fomos a Santa Catarina para
ver outro conversível, mas ele
nãoestavaembomestado.Agora quero um XR3 com capota fixa,queseja anterioràreestilização de 1987.”

Casal. A esposa de Cruz
apoia sua paixão pelo XR3

Serviços
Capotas e protetores

 
 )* + ,)-).)

  

Leitor que nutria adoração pelo Ford desde
criança hoje é dono de belo conversível

Cabine. Versão esportiva
traz detalhes vermelhos
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