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Especial Targa Florio

Recordista. Para sempre
Entre 1906 e 1977, a Targa Florio foi uma das provas mais importantes do automobilismo 
mundial. Sua extinção transformou a Porsche em recordista eterna de vitórias.
Texto: Luiz Alberto Pandini 
Fotos: Porschepress

Em 1973, a última vitória da Porsche,  
com o 911 Carrera RSR pilotado por Müller/van Lennep.
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Há cinqüenta anos, a Porsche celebrou uma de suas con-
quistas mais importantes. Pilotando um 550A Spyder, 

o italiano Umberto Maglioli foi o surpreendente vencedor da 
Targa Florio. Uma vitória que rendeu reconhecimento mun-
dial à então jovem marca de carros esporte (tinha apenas oito 
anos de existência). Pela primeira vez, um carro enquadrado 
na classe reservada aos motores com menos de 2 litros vencia 
a prova na classificação geral − e, mais significativo, superan-
do modelos equipados com motores de cilindradas maiores.

Nessa época, a Targa Florio valia para o Campeonato Mundial 
de Marcas e era uma das provas mais importantes do calendário 
internacional. O circuito utilizava ruas e estradas da região da 
Sicília, na Itália. Em sua configuração mais conhecida, cada 
volta tinha 72 km − o que representava uma boa redução em 
relação ao traçado de mais de 148 km usado na primeira edição, 
em 1906. O nome da prova unia seu criador, o conde Vincenzo 
Florio, com as “targas” (placas) de ouro que ele oferecia ao 
vencedor. Hoje, uma prova como essa pareceria uma loucura 
completa. Ruas e estradas não tinham proteção. Nos trechos 
urbanos, os carros passavam em plena velocidade a poucos 
centímetros das calçadas e portas das casas. Nas estradas, o 
perigo eram os precipícios, barrancos e muros. 

Em todos os lugares, o público, sempre em grande quantida-
de, ficava na beira da pista, se assim desejasse − e basta olhar 
as fotos para perceber que todo mundo desejava. Em 1973, 
último ano em que a Targa Florio valeu para o Mundial, es-
tima-se que o público postado ao longo dos 72 km chegava a 

À direita, Umberto Maglioli e seu Porsche 550 A Spyder branco,  
em 1956. Abaixo, o Austro-Daimler “Sascha”, primeiro carro de  

Ferdinand Porsche (de bigode, o quinto da direita para a esquerda) a  
correr na Targa Florio, em 1922. O carro venceu na classe até 1,1 litro.
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No alto, o 910/8 de Hawkins/Stommelen em 1967. Acima, uma atuação inesquecível deu a Elford/Maglioli a vitória em 1968.
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As vitórias da Porsche na Targa Florio

1956 Umberto Maglioli (Itália) Porsche 550 A Spyder 

1959 Edgar Barth (Alemanha)/Wolfgang Seidel (Alemanha) Porsche 718 RSK Spyder 

1960 Joakim Bonnier (Suécia)/Hans Herrmann (Alemanha) Porsche 718 RS 60 Spyder

1963 Joakim Bonnier (Suécia)/Carlo Abate (Itália) Porsche 718 GTR

1964 Colin Davis (Inglaterra)/Antonio Pucci (Itália) Porsche 904 Carrera GTS

1966  Herbert Müller (Suíça)/Willy Mairesse (Bélgica) Porsche 906 Carrera 6

1967 Paul Hawkins (Austrália)/Rolf Stommelen (Alemanha) Porsche 910-8

1968 Vic Elford (Inglaterra)/Umberto Maglioli (Itália) Porsche 907-8 

1969 Gerhard Mitter (Alemanha)/Udo Schütz (Alemanha) Porsche 908/02 Spyder

1970 Jo Siffert (Suíça)/Brian Redman (Inglaterra) Porsche 908/03 Spyder

1973 Gijs van Lennep (Holanda)/Herbert Müller (Suíça) Porsche 911 Carrera RSR

700.000 pessoas. Nada mau para um tempo em que a trans-
missão de corridas por TV ainda era novidade.

A vitória de Maglioli foi também a primeira da Porsche 
na classificação geral de uma prova válida pelo Campeo-
nato Mundial de Marcas. O 550 A Spyder havia estreado 
em competições apenas 11 dias antes, nos 1000 Km de 
Nürburgring. O carro venceu em sua classe, animando 
o chefe de competições da Porsche, Huschke von Hans-
tein, a participar da Targa Florio para mais uma avaliação 
da competitividade do carro. Maglioli, sozinho, percorreu 
os 720 km em 7h54min52s, parando nos boxes apenas 
para reabastecer.

Antes mesmo desta vitória, entretanto, a Targa Florio já es-
tava intimamente associada ao nome Porsche. Em 1922, um 
pequeno Austro-Daimler “Sascha” venceu na classe até mo-
tores de 1,1 litro. O carro, projetado por Ferdinand Porsche, 
era pilotado por Alfred Neubauer, que nas décadas seguintes 
entraria para a história como um dos mais astutos chefes de 
equipe de todos os tempos. Dois anos mais tarde, Porsche 
atuou como supervisor técnico do Mercedes-Benz vencedor.

A vitória de Maglioli em 1956 marcou o início de uma his-
tória de sucesso para a casa de Stuttgart (veja quadro). A fase 
mais marcante começaria em 1964, com a estréia do Porsche 
904 GTS. Desenhado por Ferdinand Alexander Porsche (o 

Quinta vitória consecutiva e décima na Targa, com Siffert/Redman e o 908/3.
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“pai” das linhas do 911), este carro estava equipado com o 
motor de 6 cilindros baseado no do Porsche 911, que deixou 
os carros da marca imbatíveis. 

Algumas vitórias foram particularmente marcantes. Em 
1967, a Porsche inscreveu seis protótipos 910, alguns equi-
pados com motores de 6 cilindros e outros com motores de 
8 cilindros. Conseguiu os três primeiros lugares na bandei-
rada, com Rolf Stommelen/Paul Hawkins (910/8) à frente 
de Leo Cella/Giampiero Biscaldi e Jochen Neerpasch/Vic 
Elford, ambas as duplas com 910/6. Na prova de 1968, o 
jovem Elford fez dupla com o veterano Maglioli em um 
Porsche 907/8. Ambos fizeram a pole position e deram um 
show de pilotagem (veja Clubnews número 6) que resultou 
em um triunfo inesquecível. Com essa vitória, a Porsche 
recebeu a “Coppa Florio”, criada nos primórdios da prova e 
que seria dada em caráter permanente ao primeiro constru-

A partir do alto: parada de box de Maglioli durante a Targa Florio de 1956; 
o começo de uma nova era: Davis/Pucci levam o 904 GTS à vitória em 1964; 
Müller/Mairesse e o 906 Carrera 6, em 1966; em 1969, a Porsche conquistou 
os quatro primeiros lugares. A vitória foi do 908/2 de Mitter/Schütz. Na foto 
maior, a última vitória da Porsche, em 1973, com o 911 Carrera RSR (número 8) 
prestes a ultrapassar o 914/6 dos italianos Mannino/de Gregorio
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tor que vencesse três Targa Florio consecutivas. Esse troféu 
ganhou um lugar de honra no escritório de Ferry Porsche.

Para a temporada de 1969, a Porsche desenvolveu o 908/2 
Spyder. Além de ganhar o título mundial de marcas, a Pors-
che conseguiu com ele os quatro primeiros lugares na Targa 
Florio, com Gerhard Mitter/Udo Schütz estabelecendo um 
novo recorde de 6h07min45s e ficando à frente de Elford/
Maglioli, Herrmann/Stommelen e Karl von Wendt/Willy 
Kauhsen. 

A quinta vitória consecutiva da Porsche e a décima da mar-
ca aconteceu com o 908/3. A essa altura, os carros “oficiais” 
da Porsche no Mundial de Marcas eram os potentes 917, 
mas a fábrica desenvolveu uma versão menor e mais leve 
do bem sucedido 908 especialmente para circuitos sinuosos 
como a Targa Florio e Nürburgring. Sua ousadia valeu-lhe 

uma dobradinha na prova italiana, com Jo Siffert/Brian Re-
dman à frente de Pedro Rodriguez/Leo Kinnunen.

Com a mudança do regulamento para 1972, a Porsche 
afastou-se do Mundial de Marcas e deu ênfase ao desen-
volvimento de carros de competição derivados de modelos 
de rua − notadamente o 911. Em 1973, a Porsche criou o 
911 Carrera RSR. Foi com ele que Herbert Müller/Gijs van 
Lennep venceram a prova desse ano. 

Entre 1956 e 1973, a Porsche obteve 11 vitórias na Targa 
Florio. A partir de 1974, a prova deixou de valer para o 
Mundial de Marcas, devido à impossibilidade de adequar o 
circuito aos novos padrões de segurança exigidos pela FIA. 
Em 1977, a clássica corrida italiana foi disputada pela última 
vez − e a Porsche consagrou-se como a marca mais vitoriosa 
da história da Targa Florio. Para sempre. 




