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INTRODUÇÃO.
através dos pacotes de equipamentos, que estarão igualmente 
disponíveis para muitos outros modelos 911. Com base  
no sucesso do primeiro modelo de colecionador limitado, 
o 911 Targa 4S Heritage Design Edition de 2020, estou 
absolutamente convencido de que o novo 911 Sport Classic 
(modelo 992) dará, de forma consistente, continuidade à 
história. Não só pelo lendário spoiler “cauda de pato” como uma 
referência ao 911 Carrera RS 2.7 ou ao tecido Pepita típico dos 
anos 1960, mas também pelos múltiplos detalhes e pela 
habilidade com que eles são concebidos pela PORSCHE 
Exclusive Manufaktur para cada veículo. Enquanto equipa de 
design, para além da forma, a seleção de cores e materiais é 
muito importante para nós. Especialmente ao desenvolver 
veículos com referência histórica, descobrimos tendências que, 
muitas vezes, são controversas ao início, para depois se 
desenvolverem de forma ainda mais sustentável e ao longo 
de várias gerações. O Cinzento Sportclassic do primeiro 
911 Sport Classic (modelo 997) é um exemplo disso. Inspirado 
no Fashion Grey utilizado no Porsche 356 dos anos 50, foi uma 
novidade absoluta na palete de cores da Porsche, em 2009,  
com o aparecimento da série limitada Exclusive Manufaktur.  
A partir do tom exclusivo, desenvolveu-se o tom Giz, que hoje  
é um dos tons mais populares que se encontram em todo o 
mundo e em quase todas as séries de modelos da Porsche. E a 
história está longe de terminar... 

Caro(a) entusiasta,

“Heritage” é um termo muitas vezes utilizado sem esclarecer 
o que realmente significa. O legado, traduzido à letra, é 
atemporal, especialmente para uma marca com uma história  
tão rica como a Porsche. Tal como para os nossos clientes que, 
muitas vezes, associam os seus veículos ao seu estilo de vida  
e ao seu percurso pessoal. Na Porsche Style, trabalhamos 
constantemente em novas ideias estilísticas que fazem jus 
ao espírito atual, sem esquecer a herança da marca. Quando 
abordamos os primeiros esboços de um novo modelo, gostamos 
de dizer que “não existe um futuro sem um passado”. Cada novo 
modelo recebe empréstimos da história complexa da nossa 
marca sem deixar de parecer absolutamente moderno e voltado 
para o futuro. Aqui, na Porsche, com a Estratégia Heritage 
Design, adotamos essa filosofia de forma consistente e orientada 
para o cliente, interpretando-a e complementando-a com facetas 
modernas. Trazemos de volta os elementos, as cores e os 
materiais de design mais populares da marca Porsche dos anos 
50, 60, 70 e 80. Certamente não à escala de 1:1, mas sim criados 
e reinterpretados com uma grande atenção ao detalhe, de modo 
a realçarem e complementarem de forma perfeita o caráter 
intemporal e moderno do 911. Cada era da história da Porsche 
é marcada por um modelo de colecionador de edição limitada. 
Adicionalmente, obtemos uma grande acessibilidade ao tema 

O cinzento não é apenas cinzento, pode ser tão variado quanto  
os nossos veículos e clientes. O novo 911 Sport Classic apresenta 
a era do Cinzento Sport metalizado. Independentemente de 
quantas vezes olhássemos para o veículo durante o processo 
de desenvolvimento no estúdio de design em Weissach, 
concordámos sempre: o cinzento nunca é aborrecido, passa 
uma mensagem e tem sempre estilo. E seja qual for o conceito 
de cor que os clientes escolherem para o seu veículo pessoal, 
a abrangente estratégia Heritage Design descreverá o que serão 
ao volante do 911 Sport Classic – verdadeiros ícones de estilo. 

Com os votos de uma boa viagem e uma grande dose de diversão, 
Michael Mauer

Michael Mauer dirige o Departamento de Design da 
Porsche desde 2004. Estudou design automóvel no 
Instituto Superior Profissional de Pforzheim entre 1982  
e 1986. Sob a sua direção, além das atuais gerações 
de todos os modelos Porsche, criaram-se o 918 Spyder  
e o automóvel desportivo elétrico, o Taycan.

          
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência, consulte a página 94 e seguintes.



OS ÍCONES NÃO  
SEGUEM TENDÊNCIAS.  
DEFINEM-NAS.

O tempo passa depressa. O que hoje está na moda, amanhã 
deixa de estar. Tendências após tendências. Temporada após 
temporada. Novidade após novidade. Quase todos procuram os 
mais recentes desenvolvimentos. E quase todos perdem de  
vista o mais importante.

Houve uma época em que tudo era diferente. Uma época em que 
os ícones podiam amadurecer lentamente. Os designers podiam 
criar formas que duravam para sempre. E os engenheiros podiam 
desenvolver veículos que ainda hoje inspiram pessoas em todo 
o mundo. “Compromisso” era uma palavra desconhecida. O foco 
era no essencial e tudo o resto se subordinava a isso. Mas, acima 
de tudo, havia ainda uma sensibilidade que permitia distinguir 
facilmente o trivial e o eterno.

Uma coisa é certa: nessa época, era um pouco mais fácil. 
Nem tudo tinha de ser imediato. As coisas eram aparafusadas 
e consertadas. Os automóveis podiam, ou deviam, ter elementos 

inconfundíveis e aqueles que os conduziam precisavam de um 
carácter forte. Foi a época de Steve McQueen e James Garner. 
Tornaram-se ícones com a sua descontração inigualável. O gosto 
por veículos velozes e um estilo de vida acelerado desempenharam, 
sem dúvida, um papel decisivo. Mas não foi tudo. Assim nasceram 
as lendas: lendas do cinema, lendas das corridas e lendas dos 
veículos desportivos.

Está na hora de recuperar essa época – com os Ícones de Estilo. 
Aquilo que começou em 2020 com o 911 Targa 4S Heritage Design 
Edition, continua agora com o 911 Sport Classic. Com uma edição 
limitada a 1.250 unidades, celebramos o estilo dos anos 60 e início 
dos anos 70. O visual confiante, a informalidade acentuada e o 
design intemporal recuperam o primeiro 911. Porque há algo de 
que temos a certeza: o que mais acelerava os corações naquela 
época, continua a fazê-lo hoje, mais do que nunca.
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Os anos 60: uma década inquietante repleta de dinamismo e emoção. Uma 
década dividida. Por um lado, ouviam-se apelos fundamentais de revolução, 
enquanto por outro havia otimismo, confiança e o desejo de prosperidade, 
de preferência com um Martini, batido ou mexido.

Tudo e todos em movimento. Oriente e Ocidente correm para conquistar espaço 
enquanto a Terra treme. A América manifesta-se e revolta-se, a Alemanha 
divide-se no início dos anos 60 e floresce, pelo menos no Ocidente. Londres, cheia 
de ritmo, marca as tabelas musicais mundiais dos anos seguintes. Em Stuttgart-
Zuffenhausen, a Porsche prepara-se para mudar a história dos automóveis 
desportivos para sempre. 
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A década de 60.
No início da década de 60, o mundo reorganiza-se. Muita 
coisa muda. O otimismo cauteloso prevalece na Europa 
e nos EUA. As coisas parecem estar a melhorar. É claro 
que a Guerra Fria e o armamento associado causam uma 
incerteza latente em segundo plano, bem como outras 
convulsões sociais em várias partes do mundo. Desde 
a revolução cultural na China, até à descolonização em 
África, com todos os efeitos colaterais associados mas, 
no geral, há confiança no futuro. Diz-se que, no final da 
década, o homem terá conquistado a Lua. Deste modo, 
no início dos anos 60, parece que tudo é possível. 

A liberdade é a força motriz desta atitude em relação 
à vida. O mundo inteiro parece ficar um pouco mais 
despreocupado e, também na Alemanha, a vida 
assume, de repente, uma leveza sem precedentes 
que abrange todas as áreas. Mesmo aquelas que, 
anteriormente, eram tabu fora de quatro paredes. Não  
é de admirar que, em 1968, o pensamento imediato 
fosse o amor livre. Outra revolução, desta vez moral e 
sexual. Em 1968, a velha ordem desmorona-se e nunca 
antes se mudou de parceiro tão rapidamente e de 
forma tão animada. Isso teve um impacto, até mesmo 
na grande política: “Make love, not war!” O slogan dos 
manifestantes americanos anti-guerra do Vietname 
também se tornou o lema do movimento estudantil 
alemão em 1968. A jovem esquerda protestava não 
apenas contra a ordem vigente, mas também contra 
a moralidade ultraconservadora dos anos 50. 

A lendária fotografia dos membros da Comuna 1 de 
Berlim Ocidental nus e encostados à parede resume 
o estilo de vida e regista-o para a eternidade. 
Uma imagem-chave na história contemporânea.

O mundo inteiro na sua sala de estar.
Também na música, na moda, na filosofia, na arte e na 
ciência – em toda a parte as pessoas rompem com 
tradições e convenções, os jovens questionam as 
autoridades e revoltam-se contra os valores tradicio-
nais dos seus pais. A simultaneidade de sentimentos 
e eventos mundiais deve-se também, em última análise, 
a um mundo mediático que foi virado ao contrário e que, 
sem mais nem menos, tem uma arma universal na mão, 
representada pela televisão. A partir de agora, o mundo 
passa na televisão de tubo catódico. Seja Woodstock ou 
a alunagem, a Guerra Fria ou o amor quente, tudo entra 
na sala de estar de casa, às vezes, ao vivo e, desde 1967, 
até a cores. É tudo tão colorido. De um modo geral, 
a primeira era da televisão pode ser vista como uma 
representação do panorama mundial: nos anos 50 
ainda era tudo muito a preto e branco, enquanto nos 
anos 60 surgiram as cores.
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O nascer do jet set.
Outra inovação, que numa face inicial muitos só 
conheceram através da televisão, tornou o mundo muito 
mais pequeno: voos comerciais. Aqueles que agora podem 
ver o mundo com outros olhos, ou seja, os seus próprios 
olhos. De certa forma, na “primeira classe” da nova forma 
de viajar, nasce uma nova classe social que tem as suas 
origens no nome: jet set. Seis letras que refletem a 
deslumbrante vida dos ricos. 

O Mar Mediterrâneo é o centro de tudo. Na maior e, ao 
mesmo tempo, mais exclusiva “piscina” do mundo, de Nice 
às ilhas gregas, os ricos e famosos desfrutam do cenário 
mediterrâneo. As pessoas encontram-se onde o sol está 
quente e o champanhe gelado. Afinal, é apenas um dia 
de viagem de Acapulco a Rimini. E, quem ficou em casa, 
sonha, enquanto folheia revistas coloridas. Contudo, 
o ilustre estilo de vida do jet set como um fenómeno 

europeu é apenas metade da história. O conceito  
de uma bolha social exclusiva e de elite surgiu nos 
EUA, mais precisamente de Palm Springs. Situada 
a duas horas de carro de Los Angeles, a cidade  
em Coachella Valley foi o local de recreio da alta 
sociedade, especialmente das grandes estrelas do 
cinema desde a década de 1930. Se é ou quer ser  
“O tal”, em Hollywood, tem de desempenhar um  
papel de liderança em Palm Springs.

De dia ou de noite, a vida no deserto da Califórnia 
girava em torno de uma coisa: a piscina. Isso deve-se 
apenas em parte ao sol impiedoso e às temperaturas 
altas. A piscina é o melhor lugar para mostrar ao 
mundo o que está a fazer: nada. Ou, como diziam na 
Europa, “Dolce far niente” (outro termo técnico do 
jet-set dos anos sessenta). Andar todos os dias 
dentro e à volta da piscina do hotel era seguido pela 

inevitável agitação noturna numa das muitas piscinas 
privadas. Quem quer que estivesse presente, saltava 
para dentro. Esta foi uma “onda” que não demorou a 
“salpicar” a Europa. Seja na Alemanha, em Itália ou 
em França, o que costumava ser uma piscina onde a 
família se podia refrescar nos dias quentes de verão, 
transformou-se num “oásis da sensualidade”. E não 
foram apenas os ânimos que aqueceram. 
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Da piscina para o ecrã.
Pode ver o porquê de isto ter funcionado tão bem num dos 
melhores filmes desta era, em... sim, exatamente, “La Piscine” 
ou, em português, “A Piscina”. Para Romy Schneider, o papel 
principal ao lado de Alain Delon seria um avanço na carreira. 
O enredo do primeiro thriller erótico da história do cinema era 
bastante simples. Mas isso não importava, à beira da remota 
piscina em Ramatuelle, na Riviera Francesa. Calor intenso a 
todos os níveis. Um filme de culto que ainda hoje se qualifica 
como um ícone de estilo.

Na origem do modernismo de meados do século.
Vamos voltar a Palm Springs. O que é realmente encantador 
na cidade do deserto é, acima de tudo, a arquitetura leve e 
ensolarada das casas particulares ou, melhor, dos bungalows. 
Desert Modernism é o nome dado ao estilo moderno da época 
elaborado por estrelas de arquitetura como Richard Neutra, 
John Lautner e Albert Frey para estrelas de Hollywood como  
Frank Sinatra e Bob Hope. Este tipo de design arquitetónico só 
podia ser encontrado no deserto: formas claramente reduzidas, 
abertas e unidas à natureza, muitas superfícies vidradas,  
pouca utilização da pedra. Um sonho moderno tardio à escassa 

sombra de palmeiras perfeitamente cuidadas. Algumas das 
características do modernismo de meados do século  
chegaram à Europa, principalmente, em locais escondidos ao 
longo das margens mediterrâneas. Os bungalows nas encostas  
de St. Tropez transmitem aquela sensação muito especial de luz 
e diversão dos anos sessenta. Especialmente porque as coisas 
tornam-se cada vez mais brutais nas cidades. Brutalismo foi o 
nome dado ao estilo rudimentar graças à utilização livre do recém 
descoberto betão. Os gigantescos blocos de betão são criados 
com inúmeras habitações e escritórios. Para alguns, isto foi um 
pesadelo arquitetónico, enquanto para outros foi o símbolodo 
despertar do futuro urbano. A beleza podia parecer diferente, 
mas ainda assim, fascinante.

A Europa florescente era o local a estar e, pelo menos no início, 
representava o centro cultural para as coisas mais finas da vida. 
Londres era considerada uma cidade cosmopolita por excelência, 
mesmo à frente de Nova York, e o Reino Unido dominou os 
gostos musicais mundiais com bandas como os Beatles e os 
Rolling Stones. Em geral, a música é a força vital dos anos 
sessenta e do início dos anos 70. Do beat ao pop e ao rock, 
pessoas de todo o mundo dançavam ao mesmo ritmo de 
libertação. 

60
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Os anos 60.
A música sempre foi uma linguagem universal. Aos poucos, 
os hits de origem anglo-saxónica chegavam à Europa 
continental. Músicas em inglês, mas também cada vez 
mais em francês e italiano, estavam a ser traduzidas e 
traziam o estilo sofisticado aos cada vez mais coloridos 
quartos alemães. Uma tonalidade internacional que varreu 
o pó dos últimos recantos. São estes títulos, um pouco 
lascivos, que tornam a libertação sexual acessível às 
massas. Resumindo: a música popular foi transformada.  
O “laissez-faire” tornou-se o foco principal. 

Para além da música, também a moda foi essencial 
quando veio transmitir liberdade ao mundo exterior.  
Paris há muito que era, sem dúvida, a capital indiscutível 
do bom gosto e estava a fazer tudo o que podia para 
continuar assim. No entanto, a verdadeira revolução não 
estava a acontecer nos salões de alta costura, mas nas 
ruas. Foi uma rebelião alegre e colorida contra a asfixia 
e mentalidade dos anos 50. Minissaias minimalistas, 

vestidos reveladores com padrões floridos, blusas 
largas e calças com uma boca de sino cada vez mais 
pronunciada. O principal era ser diferente, não ser 
como os pais. 

Na época, a Alemanha Ocidental tinha poucas praias 
e a “Dolce Vita” apenas se tornou relevante muito mais 
tarde, contudo, uma brisa fresca também acabaria por 
afastar o ar viciado dos anos 50 entre o Mar do Norte e 
os Alpes. Agora, o mais rápido possível e, de preferência, 
para sempre. Enquanto os jovens andavam pelas ruas a 
pedir o fim das instituições, os seus pais, depois de anos 
sem conseguirem, podem agora suportar o luxo durante 
um próspero milagre económico. E, os automóveis, 
estavam no topo da lista dos desejos dos alemães. Isso 
tinha algo a ver com alguns engenheiros da região alemã 
de Suábia. Com as suas típicas virtudes, contribuiram, 
consciente ou inconscientemente, para que o sucessor 
do Porsche 356 não fosse apenas um novo automóvel 
desportivo, mas um ícone. 

Ícones marcantes.
Com o 356, a Porsche comemorou vários sucessos em 
todo o mundo na década de 50. Nas pistas e na estrada. 
Na califórnia, as pessoas adoraram o Speedster como o 
“acessório” ideal para o estilo de vida descontraído. Em 
Monte Carlo, as linhas elegantes do Coupé foram muito 
apreciadas e, em toda a Alemanha, isto tornou-se a 
epítome do crescimento económico alemão. No entanto, 
Zuffenhausen trabalhou diligentemente num sucessor 
durante anos. 

Precisava de ter 6 cilindros, motor traseiro e espaço 
suficiente para um saco de golfe. De facto, Ferry Porsche 
tinha requisitos razoáveis para o sucessor do 356, mas 
eram difíceis de combinar. Após discussões acesas, 
Ferdinand Alexander Porsche cumpriu todas as 
exigências do seu pai relativamente ao novo automóvel 
desportivo e, de 12 a 22 de Setembro de 1963, celebrou 
a sua estreia no Salão Internacional do Automóvel 
(IAA) em Frankfurt.

60
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O que aconteceu depois é difícil de colocar em palavras, mesmo para os suábios 
que estão tão habituados ao sucesso: e tentou-se várias vezes. O “modelo original” 
apresentado foi inicialmente considerado (muito) caro mas, mais tarde, com a 
versão de entrada 912, equipada com o motor 4 cilindros, o triunfo do automóvel 
desportivo de Zuffenhausen tornou-se imparável. O 911 rapidamente evoluiu para 
a epítome global de um veículo desportivo para utilização diária. Praticamente 
tudo foi feito corretamente: motor, condução, chassis, equipamento; o 911 não 
só foi ao encontro do espírito da época, visualmente, como também estava a 
um nível técnico que obteve reconhecimento mundial.

Durante 10 anos, os detalhes do 911 foram continuamente melhorados e 
desenvolvidos com motores de diferentes potências e equipamento. Inicial-
mente foi apenas introduzido como um Coupé, mas em setembro de 1965 foi 
acrescentado o “descapotável seguro” com uma barra anti-capotamento fixa em 
aço – o lendário Targa. Quando o sucessor estava pronto para arrancar, em 1973, 
mais de 80 000 exemplares espalharam a ideia de “conduzir no seu melhor”. 

Enquanto o pioneiro e sucessor do 356 continuava a pôr sorrisos nas  
caras das pessoas, tanto atrás do volante como nas cadeiras das salas de 
conferência em Zuffenhausen, o 911 – nesta altura ainda chamado 901 –  
não escondia a intenção de ultrapassar o antecessor. No IAA, em Frankfurt, 
ambos estiveram lado a lado: o 356, o modelo maduro na sua fase final de 
desenvolvimento, e o seu sucessor, o protótipo que ainda não estava pronto  
para a estrada. Além do motor de 6 cilindros, o sucessor ao trono do já  
lendário 356 também tinha um chassis com um eixo traseiro de braço  
semi-rígido e uma carroçaria autónoma – e um número de desenvolvimento 
interno que estava a levantar sobrancelhas em França. Isto porque, o novo 
modelo apareceu no stand de exposição como Porsche 901. Após a produção  
de 82 unidades, a Porsche foi forçada a alterar a designação em outubro de 
1964, uma vez que a Peugeot, uma marca francesa de automóveis, detinha  
os direitos sobre todos os números de três dígitos utilizados em designações 
automóveis, cujo o número ‘0’ surgisse no meio. Por vezes, os pormenores 
legais podem dar origem a uma lenda.

A QUESTÃO DA SUCESSÃO.
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Uma brisa fresca soprava em Zuffenhausen.
E que mais? Ferry Porsche também pensava em termos gerais. Os automóveis 
desportivos não têm de ser um hobby exclusivo do jet set. A ideia amadureceu 
em Zuffenhausen ao longo da década de 60 e deu origem ao 914 em 1969. 
O pequeno Roadster de motor central destinava-se a apelar a um novo grupo 
alvo como modelo de entrada. Mais jovem, mais moderno e talvez um pouco 
mais “hippie” do que o tipo de fã do 911. Um conceito que não encontra apenas 
ressonância num lugar. Desprezado por alguns, amado por outros como um 
sonho que se pode tornar realidade, o automóvel desportivo de entrada, 
produzido em conjunto com a Karmann e a Volkswagen, vendeu quase 
120 000 exemplares. Ajudou a trazer algum do glamour do icónico 911 e da 
glória dos seus condutores para as entradas e parques de estacionamento 
do consumidor comum.

A coragem vence. Especialmente quando se trata de amigos. 
O conceito do 911 foi bastante controverso numa fase inicial. A tentativa de 
combinar a aptidão para uma utilização diária e o carácter desportivo foi 
demasiado ousada. O mercado não estava pronto e os riscos eram demasiado 
grandes. Ferry Porsche teve de passar por uma grande resistência interna – 
e acabou por provar que estava certo. 

Talvez também graças a este sucesso, o espírito revolucionário da década 
de 60, na Porsche, caiu muitas vezes em terreno fértil. Ferry Porsche, em 
particular, não era avesso a ideias incomuns e arriscadas e esteve sempre 
aberto às ideias bizarras dos seus engenheiros. Isto também contibuiu para a 
evolução de condutores Porsche para fãs da Porsche durante os anos 60 e 70.  
A comunidade estava a crescer e os Porsche Clubs estavam a ser estabelecidos 
em todo o lado. O 911 tinha estabelecido a sua posição como o “coração” da 
marca e não tinha apenas chegado às garagens dos proprietários, mas também 
às paredes dos quartos dos filhos. O automóvel perfeito para um póster. 
Um veículo de sonho que, eventualmente, acabará por se tornar realidade.

“Ao olhar para 911, este design foi, sem 
dúvida, um concept controverso. A longa e 
extraordinária duração deste modelo faz-me 
sentir orgulhoso por ter, finalmente, provado 
que a minha opinião sobre o 911 estava 
 correta.”
 FERRY PORSCHE, 1992

20 SENSAÇÕES ICÓNICAS



Anedotas de Zuffenhausen. 
Um spoiler com nome próprio. Ainda para mais, um nome do reino animal. É algo bastante 
raro, para não dizer único. Mas o que está por trás do termo “cauda de pato”? Porque é que o 
spoiler traseiro do lendário 911 Carrera RS 2.7 recebeu esse nome? As opiniões a esse respeito 
divergem até hoje. A versão mais provável será a de um comentário depreciativo do então 
departamento de vendas da Porsche, cujo entusiasmo foi muito limitado quando viu a traseira 
do RS 2.7 pela primeira vez. Atualmente, o nome, que descreve a parte traseira do pato, 
tornou-se parte integrante do vocabulário Porsche. E está na boca de todos, principalmente 
entre os entusiastas da Porsche.

O melhor? Finalmente. 
No início de 1972, os acionistas da Dr. Ing. hc F. Porsche KG decidiram, para  
o novo ano fiscal, transformar a anterior sociedade em comandita numa 
sociedade por ações com um capital social de 50 milhões de marcos alemães. 
Ferry Porsche assumiu a presidência do Conselho Fiscal. Enquanto esta decisão 
criou uma tranquilidade financeira, juntamente com o sucesso do 914 e dos 
outros modelos, os engenheiros já estavam ocupados a trabalhar, próprio  
do carácter dos suábios, no sucessor do agora lendário 911. Quando o modelo 
original se aproximava de um fim previsível, foi introduzido um modelo 
excecional, o 911 Carrera RS 2.7. Apresentado em outubro de 1972, no Salon de 
l’Automobile em Paris, o 911 Carrera RS 2.7 tornou-se no primeiro 911 a receber o 
nome de uma famosa corrida de automóveis no México, a Carrera Panamericana. 
Na verdade, o 911 Carrera RS 2.7 foi planeado para ser uma edição limitada  
de 500 veículos, para obter a homologação para corridas, mas provou ser tão 
popular entre uma clientela sedenta por performance e prestígio, que acabou  
por dar origem à produção de um total de 1.580 unidades. Com o sufixo Carrera, 
o RS 2.7 prometia liberdade, aventura e carácter desportivo intrasigente, 
e parecia mais implacável que o 911 S da época. Os guarda-lamas alargados 
à frente e atrás tornaram-se mais tarde uma característica de todos os outros 
modelos Carrera, o spoiler dianteiro tem uma abertura marcante no meio 
para o radiador de óleo. Na traseira, um pequeno spoiler feito de fibra de vidro, 
chamado “cauda de pato”, assegura uma enorme tração ao 911 Carrera RS 2.7. 
Comparativamente com os spoilers e asas, por vezes enormes, das décadas 

seguintes, este componente foi quase impercetível, mas revolucionário e 
acabou por fazer história. O novo 911 Sport Classic mostra como a “cauda de 
pato” é intemporal. O pequeno spoiler assenta na carroçaria do 911 como se 
fossem uma só peça. 

Não apenas o 911 Carrera RS 2.7, mas também praticamente todos os outros 
automóveis desportivos de Zuffenhausen tornaram-se best-sellers globais na 
época. Foram considerados rápidos, bonitos e sofisticados. Steve McQueen 
criou um monumento cinematográfico em 1971 e, até hoje, as celebridades de 
Hollywood, Roma ou até Berlim gostam de ser fotografadas num automóvel 
desportivo de Estugarda. CAUDA DE PATO
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Enquanto outros fabricantes tentavam chamar a atenção com 
designs exteriores extravagantes e cada vez mais cilindros, 
a Porsche permaneceu fiel aos motores de 6 cilindros e era 
também bastante cautelosa no que diz respeito ao design 
exterior. Afinal, tinham percorrido um longo caminho com o 
tipicamente alemão, ou seja, sempre com uma estética e 
engenharia algo contida. Perante esta modéstia visual no 
exterior, muitos ficaram surpreendidos com a importância que 
os suábios, bastante conservadores, ocasionalmente deram ao 
interior. Um padrão que recebeu o nome da bailarina espanhola 
Josefa de la Oliva, acabou por se tornar particularmente popular: 
Pepita (padrão xadrez Preto e Branco), ou a pequena Pepa que, 
por sua vez, é o diminutivo de Josefina. Não se sabe se a senhora, 
que foi extremamente proeminente no século XIX, alguma vez 
usou o padrão.

O padrão xadrez de dois tons, principalmente a Preto e Branco 
com riscas oblíquas, só podia ser encontrado na moda masculina 
até à Segunda Guerra Mundial. Mas isso mudou quando o estilista 
francês Christian Dior criou o revolucionário “New Look” em 1947 
e usou o padrão xadrez para suas coleções femininas. De repente, 
Pepita (padrão xadrez Preto e Branco) significava elegância que 
podia ser encontrada em quase todos os objetos do dia-a-dia, 
desde mobiliário estofado a frascos de perfume ou embalagens 
de chocolates. 

No início dos anos 60, começou a marcha contra as instituições. 
A geração do pós-guerra estava a assumir o comando, e o 
espírito da época, mas não esqueceu o padrão Pepita. 
Do minivestido ao sobretudo, o xadrez Preto e Branco viveu um 
pequeno renascimento, agora numa grande variedade de cores. 

Ícones de estilo como Audrey Hepburn ou Jackie Kennedy 
gostavam muito do padrão, que era elegante e divertido, e os 
condutores da Porsche também apreciavam os losangos em 
Preto e Branco. O padrão foi utilizado pela primeira vez na 
Porsche em alguns exemplares do 356, a pedido de clientes 
individuais. No 911, tornou-se uma parte importante da história 
da Porsche.

Agora, comemoramos o renascimento. Estamos a unir o padrão 
Pepita, outros elementos e ideias desta emocionante, e até 
revolcionária década, num só veículo. Um ícone que representa 
as selvagens décadas de 60 e 70, ao celebrar tanto a vida como 
o lifestyle. E só por essa razão, é o epítome da extravagância.

PARA GERAÇÕES.

PADRÃO DE REFERÊNCIA

Pepita de la Oliva



INSPIRAÇÃO   INSPIRADA.
A IDEIA DO 911 SPORT CLASSIC.

Landschloss Korntal, algures em 2006: perto da fábrica principal da Porsche 
em Zuffenhausen, vários especialistas da Porsche encontraram-se para discutir 
um novo conceito de veículo. O objetivo passava pelo realinhar da estratégia da 
PORSCHE Exclusive Manufaktur. Ao invés de comunicar opções personalizadas 
no equipamento especial para os modelos de série, a abordagem seria destacar 
as capacidades da área de negócio através de modelos especiais exclusivos. 
Esta ideia impulsionou as séries limitadas PORSCHE Exclusive Manufaktur 
nos tempos modernos. Em 1998, o 911 Turbo S (modelo 993) foi a última série 
limitada exclusiva, seguindo-se a era da “Lean Production” ou em português, 
construção modular. Na época, esta medida ou era altamente eficiente, ou 
nada eficiente. Veículos complexos e produzidos em pequeno número que 
levavam a um grande esforço que não se enquadrava na estratégia de modelo.  
O foco passava por tirar a empresa Porsche de águas agitadas.

IAA 2009.
Três anos após o encontro em Korntal, o 911 Sport Classic foi exposto em 
Frankfurt: uma série limitada a apenas 250 exemplares em todo o mundo, 
porque na altura ainda havia muita incerteza sobre o potencial da pequena 
série limitada. As características do 911 Sport Classic já eram um pronúncio 
da estratégia Heritage Design. A cor exterior Cinzento Sport Classic foi 
atrativa tanto internamente, como em feiras comerciais. Utilizar tons de 
Cinzento claro como cor exterior era completamente invulgar, e o conselho 
de administração até ironizou que apenas tinham utilizado um primário para 
reduzir custos. No entanto, foi inspirado pela história da própria empresa:  
um 356 Fashion Grey, num campo verde, que podia ser visto numa 
fotografia do arquivo histórico. 

Por essa razão, o concept necessitava de duas faixas e película decorativa na 
lateral em cinzento escuro para criar um contraste ao olhar, tal como as peças 
complementares e as jantes, pintadas em Preto. O design lendário da Fuchsfelge®, 
com um centro profundo e elementos de alto brilho, ainda não era viável como 
uma jante forjada, mas passou a sê-lo para o novo 911 Sport Classic, 12 anos 
depois. 

Especial. Especialmente complexo, acima de tudo.
A carroçaria do 997 Sport Classic era larga e, naquela época, era reservada aos 
modelos de tração às quatro rodas e turbo. Em 2009 foram combinadas, pela 
primeira vez, uma carroçaria larga, tração traseira, caixa manual e o motor com 
potência aumentada, desenvolvido em exclusivo. O resultado foi de tal maneira 
convincente que a versão foi utilizada posteriormente para a derivação GTS do 
997 durante a sua fase de desenvolvimento.

O spoiler “cauda de pato” utilizado na traseira é inspirado no original, 
perfeitamente adaptado à forma do 997 e atribuído especificamente à edição 
limitada. Ainda hoje, no Centro Oficial Porsche, para poder encomendar uma 
peça sobressalente original, é necessário comprovar a posse do número de 
chassis de um 997 Sport Classic. 

Igualmente único é o tejadilho de bossa dupla, ou “Double Bubble Roof”, 
inspirado no estudo do 911 Panamericana e nas metades amovíveis do 
tejadilho do Carrera GT. 

TRAÇÃO: tração traseira,  
caixa manual de 6 velocidades

COR EXTERIOR EXCLUSIVA: 
Cinzento Sport Classic

CHASSIS: carroçaria larga com 
visual 911 Turbo

JANTES: jantes Sport Classic de 
19 polegadas, baseadas no design da 
Fuchsfelge® clássica

DIANTEIRA: para-choques SportDesign com 
grelhas de entrada de ar pintadas em Preto e 
spoiler dianteiro pintado na cor exterior 

DETALHE: placa “PORSCHE Exclusive 
Manufaktur” cromada no guarda-lamas direito

REINTERPRETAÇÃO: 
tejadilho de bossa dupla

DESIGN: autocolantes decorativos em cinzento 
escuro na tampa da bagageira, na parte central 
do tejadilho, na parte central traseira, na tampa 
traseira e nos painéis laterais traseiros

FARÓIS: faróis bi-xénon com 
rebordo em Preto TRASEIRA: spoiler traseiro “cauda de 

pato”, para-choques específico e luzes 
traseiras “glass look”

CROMADO: inscrição “PORSCHE” 
e designação do modelo em metal 
cromado

MOTOR: motor Boxer de 
3,8 litros com 300 kW/408 CV
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Para além disso, a forma do tejadilho é uma alusão aos veículos de corrida 
anteriores de outros fabricantes, onde os pilotos de corrida mais altos tinham 
de amolgar o tejadilho para terem espaço suficiente para conduzir com 
capacete. O tejadilho com duas “bossas” está firmemente preso à carroçaria e, 
portanto, não pode ser copiado por oficinas independentes, caso alguém tente 
replicar um Sport Classic. 

O esforço envolvido na produção é elevado, porque apenas as partes centrais do 
tejadilho, com ou sem teto de abrir, são destinadas à montagem, sem partes 
centrais adicionais do tejadilho com duas “bossas”. Em vez de passar por um 
trabalho intensivo – e dispendioso – de adaptação, um funcionário é designado 
para inserir manualmente as secções centrais do tejadilho com duas “bossas” no 
sistema, sempre que um número de produção do 911 Sport Classic é exibido. Com 
as 250 unidades de 2009 isso era possível, mas seria impensável na atualidade.

Detalhes, detalhes, detalhes.
A inscrição na parte traseira do 911 Sport Classic é em metal cromado, tal 
como o escudo do fabricante no guarda-lamas direito. Isto deixou de ser a 
norma desde o início da utilização de plástico galvanizado. Devido ao número 
reduzido de peças, utilizam-se processos e um fornecedor do setor da joalharia.  

Apenas paixão pelo detalhe. O exterior foi completado pelas grandes saídas  
de escape cromadas com o maior diâmetro possível e uma grelha interior 
concisa, bem como pelos faróis com rebordo em Preto, inspirados no 
911 Carrera RSR Turbo 2.1 de 1974.

Acima de tudo, há uma característica de design que dominou o interior: a alta 
qualidade. Um veículo “barulhento” com componentes marcantes por fora, mas 
discreto e elegante por dentro; os “gentlemen drivers” foram escolhidos como 
público-alvo forte e autêntico. Selas de cavalo, padrão Pepita e sofás Winchester 
foram a inspiração para o acabamento do material e a escolha da pele. A pele 
natural em Castanho Espresso era o que mais se sentia na época e só começou 
a ser produzida em série mais tarde, com o Panamera. 

A pele Castanha é combinada com um revestimento de teto personalizado em 
Alcantara® cinzento e uma carpete exclusiva, bem como bancos com filamentos 
em pele Cinzento Mármore. Os próprios bancos são muito especiais devido à 
forma como as linhas cinzentas entrelaçam na Pele, realçando a forma. A gravação 
de alta qualidade “911 Sport Classic”, no encosto de cabeça, e utilização reduzida 
de pespontos decorativos visíveis são representativos da mestria artesanal e da 
seleção estilística. Onde se utilizam pespontos visíveis nas versões de série do 911, 
no Sport Classic os pespontos foram reduzidos ou não foram sequer utilizados, 
de forma a não sobrecarregar o interior. 

Nunca antes tantos “produtos semiacabados”, tal como se diz no jargão técnico, 
foram desenvolvidos especificamente para um modelo especial ou para uma 
série limitada. Em termos de forma, quase não havia peças de plástico não 
tratadas com acabamento em Cinzento Vulcânico, comum na época. Até o 
Porsche Communication Management estava revestido em pele fina.

O condutor deveria encontrar material genuíno sempre que possível e, semanas 
depois, ainda deveria ser capaz de descobrir detalhes com que não contava. 
O painel da porta, que originalmente veio do Boxster, é lendário, mas, graças 
ao seu puxador horizontal, combinava melhor com as aplicações das portas 
do Sport Classic, com a sua pele trançada. “Form follows function” sempre foi 
o princípio orientador na Porsche e a melhor maneira de mostrar o material 
exclusivo na porta.

Entretanto, o conceito de séries limitadas foi estabelecido na PORSCHE 
Exclusive Manufaktur. A mestria artesanal tradicional e a atenção aos detalhes 
são, aqui, os princípios orientadores. Princípios que também podem ser 
encontrados no 911 Sport Classic da série 992.

29ÍCONES MARCANTES



60

Um automóvel desportivo tão extraordinário como o 
911 Sport Classic vale mais do que mil palavras. Mas isso não 
significa que não se possa falar sobre ele. Uma conversa com os 
designers do 911 Sport Classic, Grant Larson, Daniela Milošević 
e Chris Holzinger, assim como Boris Apenbrink, ex-gestor do 
projeto do primeiro 911 Sport Classic (997) e atual chefe da 
PORSCHE Exclusive Manufaktur Vehicles.

DESIGN,  
TECNOLOGIA E 
MUITA HISTÓRIA.

911 SPORT CLASSIC

Vamos começar com uma pergunta geral:  
como surgiu o Sport Classic?

Apenbrink: “Bom, antes de mais é importante dizer que nada 
foi realmente intencional. Em 2009, estávamos a reviver projetos 
complexos de veículos com o Sport Classic no PORSCHE 
Exclusive Manufaktur, que na altura ainda se chamava Porsche 
Exclusive. De seguida, dissemos que gostariamos de fazer isto 
com mais frequência no futuro. Aliás, todos estavam convencidos 
de que cada veículo representa uma oportunidade única – o que 
tinha sido o caso com todas as séries limitadas exclusivas. 
Porque era essa a estratégia: havia uma ocasião, e apenas uma. 
Na próxima vez surgiríamos com um novo tema. Mas ouviamos 
muitas vezes uma pergunta dos clientes: “Quando é que vão fazer 
um novo Sport Classic?”

Larson: “Embora apenas tenham sido fabricados 250 
exemplares do primeiro Sport Classic, ele ainda mantém uma 
presença incrível e está na mente de um grande número de 
pessoas. Não apenas no Instagram ou no Facebook, mas 
também nas reuniões da Porsche, etc.”

Apenbrink: “Sim, é o tipo de veículo em que se continua 
a ouvir que “vira cabeças.”

UMA ENTREVISTA SOBRE O 911 SPORT CLASSIC.

BORIS
APENBRINK
CHEDE DA PORSCHE 

EXCLUSIVE MANUFAKTUR 
VEHICLES 

CHRIS
HOLZINGER

DESIGNER DE CONFIGURAÇÃO 
DE CORES E DESIGN 

DE MATERIAIS

DANIELA 
MILOŠEVIĆ

DESIGNER DE CONFIGURAÇÃO 
DE CORES E DESIGN 

DE MATERIAIS 

GRANT
LARSON

CHEFE DE DESIGN DE 
PROJETOS ESPECIAIS  

PORSCHE STYLE 

O nome “Sport Classic”: Do que se trata? Existe uma 
 história acerca disso ou não podemos contá-la? 

Apenbrink: “Na verdade, esse era um título provisório. Na 
altura, trabalhámos 3 conceitos para a primeira série limitada 
numa oficina – um deles era um “Classic Coupé”. A frase exata 
era “um coupé clássico com as referências de design mais 
importantes da história da Porsche.” Quando dissemos “classic”, 
quisemos referir-nos a uma forma pura do automóvel desportivo 
da Porsche. Mas adotar o título do trabalho teria sido demasiado 
fácil, então decidimos analisar a história dos nomes dos veículos 
Porsche. Ficámos com SC, que na época se chamava Super 
Carrera, porque era a combinação perfeita para as características 
do veículo. Quanto mais curto for um nome na traseira melhor e, 
por isso, sonhámos em utilizar o 911 SC. No entanto, os direitos da 
denominação “SC” já tinham sido atribuídos e o nosso veículo 
não era um sucessor literal do 911 Porsche SC na época. Por isso, 
continuámos à procura e passámos de Super Carrera para o  
Sport Classic. Um automóvel desportivo clássico com caixa 
manual, tração traseira, motor com performance melhorada e 
equipamento típico do Gran Turismo – um Sport Classic.”
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Mas não podiamos exigir milhões em custos de desenvolvimento, 
precisávamos de boas ideias. E foi aí que tivemos a ideia de 
continuar a desenvolver e usar a ferramenta de método, que, na 
verdade, é utilizada nos pré-séries, para a produção real como 
uma ferramenta de séries limitadas. Uma abordagem incomum 
que, de facto, tornou possível o impossível.

Mas, basicamente, poderia dizer-se que nenhum destes veículos 
era um “Home-Run”. Havia muito a fazer antes dos veículos 
poderem aparecer em exposições e as pessoas que tomam as 
decisões precisavam de ser convencidas. Os veículos de séries 
exclusivas são sempre controversos, muito deliberadamente. 
Muitas vezes, o conceito também não é evidente. É isso que os 
torna tão apelativos. É preciso muita paixão e persuasão para 
levar estes veículos da ideia à decisão e do desenvolvimento ao 
objetivo. É preciso uma pequena e empenhada equipa que 
acredite, que lute e que não se deixe dissuadir.”

E no entanto, aqui está agora, o novo 911 Sport Classic, 
com um spoiler “cauda de pato” e todos os seus  
acabamentos. Existem outros elementos que têm a 
sua própria história de desenvolvimento ou a traseira 
é a mais marcante?

Larson: “Para além do spoiler “cauda de pato”, também 
incluímos o design das jantes Fuchsfelge®. Sempre houve 
diferentes interpretações no passado, mas com o Sport Classic 
aproximámo-nos do original como nunca antes. As bossas no 
tejadilho também são invulgares. Impediram que o original de 
2009 fosse vendido nos EUA, na altura.”

Apenbrink: “Ah, sim, bem observado. Vamos falar sobre o 
tejadilho. Não estava disponível na Porsche antes do primeiro 
Sport Classic.”

Larson: “Não colocámos o 997 Sport Classic no mercado nos 
EUA, daí, o reduzido número de exemplares, 250, na altura. 
Porque, para o tejadilho com as bossas, teriam de ser realizados 
testes específicos, exigidos por lei nos EUA. No entanto,  
eram simplesmente muito caros para o número reduzido de 
exemplares e o nível de rentabilidade desejado. É por isso que  
o 997 Sport Classic é também um dos automóveis de 
colecionador mais cobiçados dos EUA.”

Apenbrink: “Há alguns que conseguiram importar um 
997 Sport Classic e que, orgulhosamente, mostram-nos em 
vários salões de automóveis e eventos Concours d’Elegance. 
Agora, pela primeira vez, o “Double Bubble” no novo 
911 Sport Classic está disponível nos EUA – um passo 
gigantesco.” 

Milošević: “Outro passo gigante: o primeiro Sport Classic e 
agora o novo têm ambos um design de faixas que combina com 
o “Double Bubbles” – muito subtil, com dois tons. O 997 era um 
tom de cinzento relativamente claro com faixas mais escuras, 
agora é exatamente o oposto: a cor exterior é mais escura e 
mais moderna, enquanto as faixas são um pouco mais claras. 
Mas, e este é o ponto principal, ja não são introduzidas como 
autocolante como no passado, mas sim pintadas. É um grande 
salto em relação ao seu antecessor. Se passar os dedos sobre  
as duas faixas, notará imediatamente a bela e suave superfície. 
Isto foi produzido através da utilização de um processo muito 
mais complexo e é muito elegante.”

Ao decidir sobre um novo Sport Classic, houve 
dificuldades ou obstáculos específicos que tiveram  
de ser superados? Ou a ideia manteve-se, todos 
ficaram entusiasmados e “vamos a isto”?

Larson: “Eu não lhe chamaria uma dificuldade, mas, 
definitivamente, o maior desafio foram os guarda-lamas traseiros. 
Nós queríamos mesmo as vias mais largas, mas sem as entradas 
de ar. Mas não havia ferramentas para isso e, por isso, tivemos de 
fazer uma pequena mudança com a uma ferramenta experimental. 
Podemos dizer isto?”

Apenbrink: (risos) “Sim, podemos. Como o Grant acabou  
de mencionar, queriamos mesmo aquela forma escultural,  
aquela carroçaria larga com curvas bonitas.

          
Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
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Isso mesmo, então vamos falar do painel de 
instrumentos. Tal como acontece com o Targa, o  
conta-rotações é baseado no 356. Esses paralelos  
e a cor verde – qual é o significado?

Larson: “Os dígitos já eram verdes no 356 e no 911 até 1967. 
Depois disso, deixaram de ser. Na altura, a tecnologia era simples: 
nos instrumentos, havia um deslocamento entre o anel cromado 
ou o vidro e o mostrador. É claro que os instrumentos eram 
iluminados do lado de fora, através dessa abertura. Os ponteiros 
tinham um tratamento com fósforo verde, tal como se vê 
naqueles brinquedos que brilham no escuro.”

Apenbrink: “Ou como nos ponteiros dos segundos, nos 
relógios clássicos.”

Holzinger: “Naquela época, a tecnologia não era avançada 
o suficiente para fornecer iluminação a partir da sua própria 
fonte de luz, com a iluminação a ser feita pelo fósforo.”

Apenbrink: “Lembro-me de me sentar num Porsche histórico 
e pensar: “Mal se veêm os ponteiros.” Mas, logicamente, se o 
fósforo deixar de atuar, também deixa de iluminar.”

Larson: “Mesmo nos modelos mais recentes, é frequente 
encontrar os elementos verdes no painel de instrumentos. 
Tornou-se um elemento clássico, embora o fósforo não tenha 
sido utilizado durante muito tempo.”

Apenbrink: “É também um bom exemplo de como a inovação 
técnica e a tradição se fundem naturalmente.”

Obrigado pela entrevista.

entendo, o Paldao representa um estilo descontraído. Ao olhar 
para o interior, a reação é: “Muito bem, agora pela primeira vez 
vou considerar seriamente um 911 com interior em madeira.”

Holzinger: “Isso também se deve ao facto de ser uma decoração 
de poros abertos. Estes poros abertos conferem uma aparência 
contemporânea, com um toque natural que o torna moderno. 
Ao mesmo tempo, são uma homenagem aos anos 60.”

Por falar em homenagens. A palavra-chave seguinte 
é Pepita. Também foi retomado por razões históricas, 
não foi?

Holzinger: “Sim, vem diretamente da história da Porsche. 
O padrão Pepita foi originalmente oferecido como uma opção 
na fase final do 356. Mas muito ocasionalmente, apenas a  
pedido. Foi mencionado oficialmente pela primeira vez em 1965 
no catálogo de equipamentos do 911 original.”

Apenbrink: “O padrão Pepita ainda é um dos mais procurados 
hoje em dia, quando os clientes pedem opções especiais que não 
estão mencionadas no catálogo normal. Isto acontece porque 
muitas pessoas associam o tecido à Porsche. Este livro de mesa 
tem muito mais informação sobre isso.”

Vamos falar sobre o interior. Também há algumas 
características especiais aqui – o pacote interior 
Paldao, por exemplo. Há algo mais do que ótica pura?

Holzinger: “De 1964 a 1967, nos modelos Porsche, oferecemos  
o folheado de madeira de Mogno em cor natural mate para a 
cobertura do painel de instrumentos e para o aro do volante. 
Esse era o modelo histórico. Queríamos materiais naturais. 
Para além da Pele, a madeira é também utilizada no interior dos 
veículos como um produto natural de alta qualidade e renovável. 
Os componentes do interior são melhorados através do 
processamento de materiais de alta qualidade.” 

Apenbrink: “Naquela época, construímos o milionésimo 911, 
como uma referência ao “carro da empresa” de Ferry Porsche, 
Irish Green no exterior e, no interior, com um padrão Pepita nos 
bancos e madeira clássica. Ainda hoje, os clientes associam isto 
aos primeiros 911. A madeira raramente é escolhida para os 911 
modernos, e muito mais frequente em modelos de 4 portas 
como o Macan, visto que os clientes associam estes modelos a 
veículos de outros fabricantes. Nesses é normal, mas no 911 é 
muito raro. A madeira sempre foi incluída nas listas de opções, 
apelando a um ou outro condutor de um automóvel de 
competição da área de Estugarda ou da Inglaterra (risos). Pela 
primeira vez para os nossos clientes, ou, pelo menos, assim o 
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60
O ex-piloto de corridas e atual embaixador da marca, 
Jörg Bergmeister, está envolvido, há cerca de 2 anos, 
nos testes de futuros modelos de automóveis  
desportivos e, portanto, também no trabalho de 
desenvolvimento.

“Conheci o 911 Sport Classic numa fase de desenvolvimento 
quando o projeto já estava bastante avançado e a conjugação 
de condução e chassis já estava num nível muito elevado. Tal 
como todos os Porsche, o veículo é extremamente desportivo 

e concebido para o absoluto prazer de condução. Durante os 
testes, conduzi o 911 Sport Classic, tanto no circuito de testes 
em Weissach, como em estradas públicas em Espanha. 
A condução nos circuitos de testes é semelhante à condução  
em pistas de corrida e, claro, é significativamente diferente da 
circulação rodoviária normal.Mas um Porsche tem sempre de 
funcionar em circuito.

Em conversa, eu dou feedback sobre os test drives. Ainda sou um 
pouco antiquado (risos), mas é a forma mais direta de trocar ideias 
e dar feedback aos engenheiros. A conversar, podemos responder 
imediatamente às perguntas e comunicar pormenores. Procuro 
sempre ver o veículo do ponto de vista do cliente. Primeiro, analiso 
o posicionamento do modelo e aquilo que é prometido ao cliente, 
e depois comparo-o com as minhas próprias impressões. O quadro 
geral é importante, mesmo que, como piloto, tenha de me adaptar.

O 911 Sport Classic é um típico exemplo de uma série limitada  
da PORSCHE Exclusive Manufaktur. Um visual extraordinário com  
um elevado nível de distinção de todas as perspetivas e uma 
performance técnica excecional. As mais belas combinações 
surgem, frequentemente, apenas no processo de desenvolvimento, 
através da realização de experiências, como por exemplo, ao 
utilizar a alavanca das mudanças, mais curta, do 911 GTS, a função 
Auto-Blip do GT3 Touring ou os elementos do Pacote de peso 
reduzido do Turbo para tornar o som mais emotivo. Devido ao 
pacote de peso reduzido, o interior do 911 Sport Classic é menos 
isolado. É uma verdadeira experiência que põe um sorriso no meu 
rosto a cada vez que piso o acelerador.

O 911 Sport Classic é muito divertido, especialmente em zonas 
rurais, seja em estradas de montanha desafiadoras ou em estradas 
normais. Os 550 CV estão sempre sob controlo, também graças 
aos diversos sistemas de assistência. Um automóvel genuíno para 
apreciadores, verdadeiramente divino.”
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“O meu destaque: 
a combinação de 550 CV, 
tração traseira e 
transmissão manual.”

JÖRG
BERGMEISTER
EMBAIXADOR DA MARCA, 

PILOTO DE TESTES DE 
MODELOS DESPORTIVOS
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É POSSÍVEL VIVER 
UMA SEGUNDA VEZ.

AMOR À PRIMEIRA VISTA

EDIÇÃO LIMITADA A APENAS 1.250 UNIDADES 
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EM CADA 
DETALHE.

MOTOR: Boxer de 6 cilindros  
e 3,7 litros e 405 kW (550 CV) na traseira

PLACA: Placa Porsche Heritage na grelha da tampa traseira

DOURADO: Logótipo “PORSCHE” e designação do 
modelo em dourado

DESIGN PRETO: Sistema de escape desportivo com saídas de 
escape em Preto, secção inferior da traseira SportDesign pintada em 
Preto (brilhante), molduras das janelas em Preto, lamelas da grelha 
de entrada/saída de ar pintadas em Preto (brilhante)

TRASEIRA: Spoiler traseiro fixo “cauda de pato” em carbono

JANTES: Jantes Sport Classic de 20/21 
polegadas com fecho central e brasão histórico 
da Porsche no tampão do cubo da roda

CHASSIS: Carroçaria larga do 911 Turbo, 
mas sem entradas de ar laterais

LATERAL: Saias laterais SportDesign

DETALHE: Placa PORSCHE Exclusive Manufaktur 
em dourado nos guarda-lamas

LOLLIPOP: Autocolantes com design histórico  
nas laterais do veículo – cor coordenada com os 
gráficos decorativos em Cinzento Sport claro  
(com opção de supressão), número personalizado 
(pode ser encomendado em separado e sem  
custos adicionais)

CARBONO: Capot e tejadilho 
em carbono

DIANTEIRA: Histórico Escudo 
Porsche no capot

COR EXTERIOR EXCLUSIVA:  
Cinzento Sport metalizado. Outras cores: 
Cinzento Ágata metalizado, Azul Gentiana 
metalizado, Preto, Paint to Sample (sem 
gráficos decorativos)

DESIGN: Gráficos decorativos (faixas 
Sport Classic) no capot, tejadilho e spoiler 
traseiro pintadas em Cinzento Sport claro

TRAÇÃO: Tração traseira, caixa de velocidades manual 
com 7 velocidades com alavanca de mudanças curta 
com bloqueio do diferencial traseiro

Todas as informações detalhadas sobre os equipamentos de série e individual 
podem ser consultadas online em www.porsche.com/911SportClassic ou no 
Porsche Car Configurator em porsche.com

UMA ERA 
FASCINANTE.
DESTAQUES DO DESIGN EXTERIOR.
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CORAÇÃO.      DE CORRIDA.

405 KW (550 CV) 
7 VELOCIDADES, CAIXA MANUAL
BINÁRIO MÁXIMO: 600 NM
VELOCIDADE MÁXIMA: 315 KM/H
DOS 0 AOS 100 KM/H EM 4,1 SEG
DOS 0 AOS 200 KM/H EM 12,0 SEG

Sempre existiu uma razão muito simples para a história de sucesso da Porsche: o motor. Porque não 
importa se os nossos engenheiros instalam o motor à frente, atrás ou no meio, e não importa  
se é a gasolina ou elétrico – é e sempre será o coração de todos os Porsche desportivos. A configu-
ração do motor está constantemente a ser otimizada, repetidamente questionada, descartada  
ou reajustada. Com um objetivo em mente: desenvolver um automóvel desportivo perfeito. 

O coração do novo 911 Sport Classic é um motor 6 cilindros de 3.7 litros 
biturbo instalado na traseira. No entanto, comparado com os outros modelos 
911, possui um conjunto propulsor invulgar no ambiente competitivo e até 
único no portfólio do 911. A palavra-chave: tração traseira. Há muito disto na 
história da Porsche, mas não em combinação com 405 kW (550 CV),  
600 Nm de binário máximo e transmissão manual. Com estas características, 
o 911 Sport Classic é, atualmente, o modelo 911 manual mais potente da gama 
e assegura uma experiências de condução extremamente direta e superior. 

Outra obra-prima é a carroçaria. O 911 Sport Classic tem a carroçaria mais larga 
da atual gama 911. Um exclusivo dos modelos 911 Turbo. No entanto, enquanto os 
modelos 911 Turbo possuem 2 entradas de ar laterais nos guarda-lamas traseiros 
para refrigerar o motor, no 911 Sport Classic esse processo de entrada de  
ar ocorre exclusivamente através da abertura na parte inferior do spoiler traseiro. 
As entradas de ar laterais podem ser omitidas em prol de um visual único. 

Tudo isto dá origem ao mais elevado nível de performance até hoje oferecido por 
um 911 com caixa manual. E esta é a explicação dos engenheiros. Na realidade, 
isto significa: sempre uma opção, nunca uma obrigação. Apenas visivelmente 
superior. 

O resultado é um autêntico “Driver’s car” com características de tourer, que 
transmite com confiança a sua potência para a estrada, através dos largos pneus. 
O 911 Sport Classic precisa de apenas 4,1 segundos para atingir os 100 km/h, 
a marca dos 200 km/h é ultrapassada após 12,0 segundos. A velocidade máxima: 
315 km/h. Números certamente impressionantes. No entanto, a experiência 
de condução obtida dificilmente pode ser colocada em números – nem 
mesmo por palavras.
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ESTÁ NA HORA DO VERDA-
DEIRO TRABALHO MANUAL.
Por vezes, temos de assumir o controlo. Ao fundar uma empresa. 
No primeiro encontro. Ou ao volante do 911 Sport Classic. Fiel ao 
estilo e à época, a caixa de velocidades do 911 Sport Classic  
é sempre manual. Porém, com mais 3 mudanças que o modelo 
original. O encanto e a sensação característica da mudança 
permanece pura e inalterada – graças a um design de 
transmissão semelhante ao do primeiro 911 Turbo de 1974.

A caixa manual de 7 velocidades assegura uma ligação 
bastante direta entre o condutor e o veículo. Isto deve-se às 
curtas distâncias e à ligação otimizada entre cada mudança. 
Graças à alavanca de mudanças encurtada, as mudanças 
podem ser engrenadas de forma ainda mais rápida e com uma 
sensação muito mais direta. Aliás, esta combinação de caixa 
de velocidades manual precisa, tração traseira e motor potente 
numa carroçaria particularmente ampla foi implementada, pela 
primeira vez, na série limitada do primeiro 911 Sport Classic 
(modelo 997) – e com muito sucesso.

Também muito impressionante, tanto ao nível funcional como 
acústico, é a função de dupla embraiagem automática. Reduz 
o desgaste e melhora a estabilidade do veículo durante as 
passagens de caixa. A função ponta-tacão automático é 
ativado através dos modos de condução ou por seleção direta 
no Porsche Communication Management System (PCM). 

O chassis, por sua vez, é a ligação direta à estrada. É por isso que, 
na Porsche, tem sido uma parte fundamental dos sucessos que 
os modelos celebram em circuito e na estrada, desde o início. 
Enquanto o chassis do 356 ainda se baseava no chassis do  

VW Beetle, tudo mudou com a chegada do primeiro 911 – e 
para melhor. A carroçaria autónoma do 911 assentou numa 
suspensão independente com barras transversais triangulares  
e suportes de amortecedores à frente e braços semi-rígido 
atrás. Apesar da afinação rígida, tanto os buracos mais 
pequenos como os grandes solavancos eram absorvidos,  
algo que deixou a imprensa especializada agradavelmente 
surpreendida.

Naturalmente, o 911 Sport Classic continua, de forma 
consistente, a tradição de construção e de afinação do chassis. 
A suspensão desportiva Porsche Active Suspension 
Management (suspensão desportiva PASM) rebaixa o veículo 
em 10 mm. Com molas firmes, barras estabilizadoras 
adaptadas e um novo ajuste dos amortecedores PASM, estão 
assegurados, em qualquer situação de condução, uma elevada 
estabilidade, conforto e, acima de tudo, carácter desportivo. 

O Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), para a 
estabilização ativa das oscilações, melhora a dinâmica de 
condução e permite um comportamento ainda mais neutro  
e maior conforto na estrada – independentemente da 
velocidade. 

O eixo traseiro direcional melhora o desempenho e a 
versatilidade para uso diário. E o sistema de elevação do eixo 
dianteiro permite uma maior distância ao solo na parte 
dianteira do 911 Sport Classic. Para ser preciso, oferece mais 
40 mm até uma velocidade de aprox. 35 km/h.
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“Win on sunday, sell on monday”. Durante décadas, a Porsche 
conseguiu converter as suas vitórias nas corridas em 
crescimento no número de vendas. A constante transferência  
de tecnologia de corridas de alta performance do Nürburgring 
para a produção em série, torna os modelos Porsche no  
epítome dos automóveis desportivos do dia-a-dia. 

Um bom exemplo: o Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). 
Os discos de travão cerâmicos perfurados não só têm um diâmetro 
de 420 mm à frente e 390 mm atrás, como também têm a sua 
origem diretamente do desporto motorizado. As vantagens  
para si? Enorme performance de travagem, pressão de travagem 
constante durante a desaceleração, uma elevada resistência 
ao sobreaquecimento e um peso extremamente reduzido, o que 
assegura uma enorme aderência, bem como maior conforto de 
condução e rodagem. Para além disso, fazem a ponte para o 
passado ao nível visual: as pinças fixas monobloco em alumínio 
de 10 êmbolos no eixo dianteiro e as pinças fixas monobloco em 
alumínio de 4 êmbolos no eixo traseiro são pintadas em Preto e 
têm a inscrição “PORSCHE” em Branco. Porque nos anos 60 e 
70 ninguém pensava em pinças de travões vermelhas ou amarelas. 

TRAVÕES.

O SOM.
A acompanhar toda a paixão pelos detalhes técnicos, os valores 
de aceleração e desaceleração, os milissegundos obtidos no 
Nordschleife – para criar o vínculo emocional entre condutor e 
veículo, o som é importante. Afinal, o que seria de um 911 sem o 
seu som especial? Não sabemos. E como poderíamos nós saber? 
Desde a primeira “tosse” rouca do motor Boxer na traseira de um 
Porsche 901, os engenheiros em Estugarda sempre ofereceram 
uma acústica inconfundível.

É por isso que o som do sistema de escape desportivo do 
911 Sport Classic foi ajustado para desenvolver um conceito de 
som típico. Aliás, isto também garante um som purista no interior. 
A razão: o pacote de isolamento de peso reduzido (-2,343 kg) – 
menos material de isolamento, menos peso. Mais emoção. Porque 
o som excecionalmente rico não só chega ao exterior através das 
2 saídas de escape ovais em Preto (brilhante), como também é 
transmitido diretamente para o interior, onde chega a arrepiar. 

          

Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂  
e classe de eficiência, consulte a página 94 e seguintes.

46 UM ÍCONE DE ESTILO



PAIXÃO.  
EM SUÁBIO. 
Honesta, diligente, precisa. Mesmo nos anos 60 e 70, a 
Porsche tinha os pés bem assentes no chão. Poderia dizer-se 
“tipicamente alemão”. Caracterizada por engenheiros que 
exploram os limites do que é tecnicamente viável. Também 
ao nível da pintura foram feitas experiências. As pessoas em 
Zuffenhausen são mais abertas, às vezes até mesmo mais 
brincalhonas, o que cria um forte contraste com a objetividade 
alemã. Nos anos seguintes, a Porsche desenvolveu e usou 
apenas a cor Verde num total de 84 tons diferentes, desde 
a cor favorita de Ferry Porsche, o Irish Green, até às cores 
berrantes, como o Viper Green. Este compromisso com a cor 
manteve-se até aos dias de hoje e continua a dar frutos. 
A gama de cores exteriores vai desde o Branco ao Amora 
gelada metalizado, do discreto ao berrante.

COORDENADO NA PERFEIÇÃO.  
MAS NUNCA ADAPTADO. 
O 911 Sport Classic aborda o tema de forma tradicional 
e consciente, com 4 cores diferentes: Cinzento Sport 
metalizado, Cinzento Ágata metalizado, Azul Gentiana 
metalizado ou Preto (sólido). Todas as cores foram 
deliberadamente selecionadas pelos nossos especialistas  
no estúdio de design em Weissach, pois combinam na 
perfeição com o interior do 911 Sport Classic , até ao último 
pormenor. Uma característica especial passa pelo Cinzento 
Sport metalizado, uma cor reservada em exclusivo para 
o 911 Sport Classic, que é inspirada no Fashion Grey 
utilizado no Porsche 356 dos anos 50. O 911 Sport Classic  
de 2009 conquistou as ruas do mundo numa cor 
considerada uma reinterpretação do Fashion Grey uma 
novidade absoluta na época: o Cinzento Sport Classic.  
A cor conquistou de imediato os entusiastas da Porsche e 
também causou impacto noutras tonalidades do mundo 
Porsche, como é o caso da cor Crayon. O Cinzento  
Sport metalizado, disponível em exclusivo para o novo 
911 Sport Classic, reinterpreta a cor “antiga” de uma 
forma nova e contemporânea, numa versão metalizada. 
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CORES EXTERIORES
As faixas duplas em cor de contraste Cinzento Sport claro, que adornam partes do capot, do tejadilho e da traseira, disponíveis em combinação com as cores 
exteriores Cinzento Sport metalizado, cinzento Ágata metalizado, azul Gentiana metalizado e Preto, provam que é possível atrair as atenções mesmo sem uma cor 
berrante. A característica especial: as faixas não são em autocolante, mas sim pintadas. 

Se pretende dar ao seu 911 Sport Classic uma cor mais 
agressiva, pode explorar as mais de 100 cores à escolha*  
do PORSCHE Exclusive Manufaktur, provando assim que os 
tons ricos não são apenas encontrados no som do motor. 

Com a opção “Paint to Sample”, os gráficos decorativos no 
capot, tejadilho e spoiler traseiro, pintados em Cinzento 
Sport claro, não estão disponíveis. 

* Apenas disponível a partir de 10/2022

          

Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e classe de eficiência, consulte a página 94 e seguintes.

48 UM ÍCONE DE ESTILO



O 911 Sport Classic traz de volta o estilo do passado. Escusado 
será dizer que, para tal, necessita de uma determinada estética 
e aparência. É sempre a primeira impressão que determina os 
nossos sentimentos e pensamentos. Mas – e este outro aspeto 
que é típico da Porsche – as aparências não são forçadas, não 
são uma ilusão. A pureza da forma resulta da função. 

TÍPICA CARROÇARIA TURBO. NUNCA!
O 911 Sport Classic fica bem na estrada e, graças à carroçaria 
escultural, tem um aspeto distinto e notável visto de todos os 
ângulos. A carroçaria larga no 911 Turbo é inconfundível, com os 
guarda-lamas traseiros claramente alargados. Um típico Turbo, 
pode estar a pensar. Mas faltam as essenciais entradas de ar 
laterais. Assim, o 911 Sport Classic tem guarda-lamas traseiros 
únicos. 

FÁCIL.
Tanto o capot como o tejadilho e o spoiler traseiro são feitos em 
carbono. Peso reduzido, tal como a Porsche gosta de celebrar 
com os seus modelos particularmente desportivos. Mas o 
911 Sport Classic é diferente. Mais avançado. Com paixão pelo 
detalhe. Por exemplo, as versões da atual geração 911 fazem 
alusão ao passado refrigerado a ar, com o seu elemento 
embutido no capot. Um maravilhoso regresso ao passado que 
podia ser facilmente incorporado. Ou faz-se da paixão pelo 
detalhe uma missão. Tal como a PORSCHE Exclusive 
Manufaktur. Foi concebido um novo capot feito em carbono, 
incluindo a curvatura que está perfeitamente adaptada às faixas 
duplas pintadas e à parte central do tejadilho. É bonito. E tem 
menos, 2,1 kg de peso. E, Relativamente às faixas, estas não são 
em autocolante decorativo. São pintadas, em Cinzento Sport 
claro, quase um cliché da atenção ao detalhe dos suábios. 
A pintura das faixas duplas é feita à mão, desde a fantasia até 
à aplicação da tinta. Implica trabalhar com várias camadas de 
tinta, com polimento intermédio, para garantir a transição 
perfeita em todas as partes da carroçaria.

As faixas duplas* vão desde o capot até ao tejadilho. Aqui 
também se vê como a história e o progresso, a tecnologia  
e a tradição estão unidas no 911 Sport Classic. O tejadilho 
em carbono não é plano. Assim como o capot, o tejadilho 
abre espaço para as faixas duplas pintadas através de duas  
“bossas”. Uma forma com a qual os fãs da corrida devem estar 
familiarizados. Esta característica deu aos pilotos de estatura 
mais elevada e aos seus capacetes o espaço necessário nos 
GT dos anos 60 e 70. Na Porsche, esse design começou a ser 
produzido em série nas secções do tejadilho montadas no 
Carrera GT. O 911 Sport Classic de 2009 foi a primeira derivação 
do 911 a apresentar esta característica de design. Feito em 
carbono, reduz o peso em 1,4 kg e, como é ponto mais alto do 
veículo, garante um centro de gravidade mais baixo.

O ponto alto das faixas duplas está um pouco mais atrás no 
911 Sport Classic. Ou já na próxima página.

*  Os gráficos decorativos não estão disponíveis com a opção de cor  
“Paint to Sample”.
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O formato do spoiler, que era mais elevado na altura, 
juntamente com o lábio dianteiro a condizer, não só criou um 
visual particularmente distinto, como também melhorou de 
forma significativa a condução. Apesar de tudo, até agora, para 
além do 911 Carrera RS 2.7 de 1972, o 911 Carrera RSR 2.8 de 
1973 e a variante norte-americana do 911 Carrera 2.7 Coupé 
de 1973, o “cauda de pato” só existiu em modelos raros como 
o 911 Sport Classic de 2009, o 911 Club Coupé de 2012  
e o 911 GTS Club Coupé de 2015.

O Porsche 911 Sport Classic traz para o presente a lendária  
peça da história da Porsche, diretamente do início da década de 
1970. Com uma diferença: o spoiler traseiro era feito em fibra de 
vidro, mas agora é em plástico reforçado com fibra de carbono  
e, para além disso, inclui uma terceira luz de travão. Naturalmente, 
os gráficos decorativos pintados, as faixas duplas, também 
continuam no spoiler traseiro. Reinterpretado e executado de 
forma poderosa, o 911 Sport Classic está pronto para conquistar 
as estradas de todo o mundo e os corações dos fãs do spoiler 
“cauda de pato”.

Costuma-se dizer que o melhor vem no fim. No caso do 
911 Sport Classic, significa na traseira. E sim, é aqui que o 
911 Sport Classic mostra os seus genes de uma forma clara, 
porque a tampa traseira com o exclusivo spoiler “cauda de pato” 
tem uma longa história na Porsche. Foi lançado pela primeira 
vez em 1972, com o 911 Carrera RS 2.7. Após esta introdução, 
rapidamente tornou-se um spoiler lendário da Porsche. 

UMA 
TRASEIRA 
QUE CAPTA 
A ATENÇÃO.

Porquê spoilers 
e não ailerons? 
Porque desviam o ar, 
sem que este passe 
através deles.

911 Carrera RS 2.7 (à esquerda) e 911 Carrera RSR 2.8 (à direita)

911 Sport Classic (2009) 
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UMA  
PEQUENA  
VOLTA PELO  
PASSADO.

Nas corridas, todos os centésimos contam. Ainda bem que a Porsche nunca 
desperdiçou um segundo a tornar-se uma grande vencedora. O primeiro sinal de 
que as coisas estavam a começar a fluir foi a forma como o 356 SL deu boa conta 
de si na corrida das 24 Horas de Le Mans. E – agraciado pelo número 46 – quando 
foi disparado o sinal de partida, deu-se o início de um glorioso período de história 
no desporto motorizado. Em homenagem aos primeiros sucessos no desporto 
motorizado, um número de partida, opcional e personalizado, pode ser incluído 
nas laterais do veículo, sem custos adicionais. Tal como no 911 Targa 4S Heritage 
Design Edition, é complementado pela inscrição ‘PORSCHE’. 

O que parece igual à primeira vista é, na verdade, diferente. Ao contrário do 
modelo da década de 50, tanto o “Lollipop” como a inscrição não são em 
Branco, mas combinam com a cor das faixas duplas e, portanto, são em 
Cinzento Sport claro. A inscrição IROC, que adorna a lateral, tem a sua origem 
na série de corridas com o mesmo nome, a “International Race of Champions”. 
Outra diferença é o espaçamento entre os caracteres da inscrição “PORSCHE”, 
que foi adaptado à distância entre eixos. O resultado é um visual ainda mais 
marcante. Caso seja desejado, ambos os elementos podem ser omitidos.

911 Sport Classic sem gráficos decorativos.
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O 911 Sport Classic não é um 911 comum. A sua carroçaria mais 
larga, a pintura com faixas duplas, o seu spoiler traseiro, bem 
como as rodas fazem dele um representante particularmente 
desportivo da gama. O design das jantes Sport Classic baseia-se 
nas lendárias jantes Fuchsfelge®. Concebidas com 20 polegadas 
à frente e 21 polegadas atrás, as jantes forjadas combinam a 
performance com o visual clássico. Outra característica especial: 
pela primeira vez num veículo de produção na história da Porsche, 
as jantes 911 Sport Classic de 20/21 polegadas, pintadas em 
Preto (brilhante), estão equipadas com aperto central. Graças aos 
centros especiais em Preto (mate) e ao histórico Escudo Porsche, 
o passado faz parte do futuro. 

A MÍTICA FUCHSFELGE®.
Ser o primeiro. Uma paixão pela Porsche desde o início. Em 
1967, juntamente com Otto Fuchs KG, foram apresentadas 
as primeiras jantes forjadas em liga leve para automóveis, 
que equiparam o 911 S. Apesar de ser significativamente 
mais leve, era tão robusta como as jantes de aço usadas 
na época. O design também convenceu: rapidamente  
ficou conhecido como Fuchsfelge® e, nos anos seguintes, 
transformou-se naquele que é, provavelmente, o design 

de jantes mais famoso da história automóvel. Jantes 
Fuchsfelge® do passado estão agora disponíveis como 
novas edições da Porsche Classic. Mas não foi só a 
Porsche que confiou repetidamente no design nos anos  
e décadas seguintes. Como a Porsche não conseguiu  
o direito exclusivo de utilização, outros fabricantes 
também gostaram de colocar pneus dos seus veículos 
desportivos – ou aqueles que apenas queriam parecer – 
nestas inconfundíveis jantes de 5 raios. 

A RODA. 
REIN-
VEN-
TADA.

Jantes Sport Classic de 20/21 polegadas em Preto (brilhante)
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Suábio por natureza. 
O escudo continua a ser uma homenagem às raízes da marca, 
uma pequena declaração de amor à Suábia. No centro do escudo 
encontra-se a cidade de Estugarda que, por sua vez, foi colocado 
sobre o brasão de Württemberg-Hohenzollern. Também as cores 
fazem referência às origens. As riscas pretas representam 
Württemberg e a cor de laranja simboliza Baden.

Aparência brilhante. 
Para além do escudo, também a inscrição dourada é clássica 
e uma verdadeira referência à história da Porsche. Ambos 
regressaram no 911 Speedster com Pacote Heritage Design 
de 2018 e no 911 Targa 4S Heritage Design Edition de 2020. 
Fazem parte de uma tradição que remete para o 356 – e  
no futuro será um marco para todos os modelos limitados da 
estratégia Heritage Design Mark. 

O escudo, que adorna o capot do 911 Sport Classic, é quase 
idêntico ao escudo do primeiro 911 em 1963, na época conhecido 
como 901. Pode também ser encontrado no volante desportivo 
GT, na chave do veículo e nos centros das jantes de 20/21 
polegadas do 911 Sport Classic, estando ainda gravado nos 
encostos de cabeça e na bolsa das chaves. 

Tal como no design do 356, Ferry Porsche optou por tomar as 
rédeas e criar o escudo Porsche em 1952. Alegadamente, foi 
um encontro com o então importador norte-americano, Max 
Hoffman, que inspirou Ferry a criar o escudo com uma referência 
local, uma vez que Hoffman procurava uma espécie de selo de 
qualidade alemão para conseguir vender melhor os veículos nos 
Estados Unidos. “Made in Germany” era algo popular, mas 
“Made in Zuffenhausen” deveria ser ainda superior. 

Sinal dos tempos: o escudo Porsche de 1954 a 2008

1954 – 1965 1963 – 1973 1973 – 1994 1994 – 2008 desde 2008

NUNCA  
DEVEMOS  
ESQUECER AS  
NOSSAS ORIGENS.           
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Os conhecedores da Porsche irão reconhecê-lo à primeira vista. 
Porque, tal como no 911 Targa 4S Heritage Design Edition, as 
lamelas da tampa traseira são adornadas com a placa Porsche 
Heritage. Na década de 50, a histórica placa Porsche foi um 
verdadeiro selo de qualidade que encantou os fiéis condutores 
do 356, que o receberam como um prémio especial pelo 
excelente desempenho do motor e por atingir a marca dos 
100 000 quilómetros. O 911 Targa 4S Heritage Design Edition já 
contava com este pormenor, que se tornou numa característica 
específica de todos os veículos Heritage Design.

Histórica placa Porsche EXCELENTE. 
POR TRADIÇÃO.

SINAIS DOS TEMPOS.  
E DE EXCLUSIVIDADE.
A placa Heritage não é a única característica exclusiva do 
911 Sport Classic. A placa dourada da PORSCHE Exclusive 
Manufaktur está destacada nos guarda-lamas dianteiros. 
Também tem as suas raízes na história da Porsche. Porque no 
911 Sport Classic de 2009, foi reavivada a tradição de adicionar 
placas clássicas nos guarda-lamas. No passado, estas placas 
costumavam indicar os fabricantes de carroçarias, por exemplo, 
Reutter ou Karmann. Atualmente, são uma indicação clara da 
origem da PORSCHE Exclusive Manufaktur, no histórico edifício 
Rössle da Fábrica II da Porsche AG. Representam também a 
assinatura de cada série exclusiva produzida.
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O todo é sempre a soma das partes individuais. Por isso, até 
mesmo o mais ínfimo detalhe é importante no 911 Sport Classic. 
Cada acabamento, cada elemento, tudo é ponderado: do sistema 
de escape desportivo com ponteiras em Preto à secção inferior 
traseira SportDesign pintada em Preto (brilhante), as molduras 
das janelas em Preto e as lamelas das grelhas de entrada de ar, 
bem como a base dos espelhos retrovisores exteriores em Preto 
(brilhante).

A lateral e a dianteira também não deixam espaço para 
concessões. Detalhes desportivos como, por exemplo, as saias 
laterais SportDesign e o refinamento das grelhas de entrada 
de ar na dianteira em Preto (brilhante), são uma demonstração  
da importância atribuida ao perfecionismo por parte da 
PORSCHE Exclusive Manufaktur. E os Faróis em LED Matrix 
com PDLS Plus, escurecidos, são também o encaixe perfeito 
no conceito geral. Distribuem a luz de modo a que o condutor 
tenha sempre a máxima iluminação possível da estrada, sem 
ofuscar ou prejudicar os outros condutores. Graças ao controlo 
inteligente da distribuição de luz, podem integrar-se funções 
adicionais que aumentam significativamente o conforto e a 
segurança durante a condução. O sistema tem uma câmara que 
consegue, por exemplo, detetar e atenuar a reflexão de luz nos 
sinais de trânsito. 

1)  Espelhos retrovisores exteriores com base pintada 
em Preto (brilhante) 

2)  Sistema de escape desportivo com silenciador 
traseiro modificado e 2 saídas de escape ovais em 
aço inoxidável em Preto (brilhante)

3)  Faróis em LED Matrix com PDLS Plus, escurecidos 

TEMPO PARA  
O ESSENCIAL: 
OS DETALHES.
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O 911 Sport Classic tem tudo a ver com a década de 60, quando 
um certo nível de luxo era dado adquirido. Isto era refletido no 
lema da alta sociedade da época: há sempre espaço para mais. 
É por isso que o 911 Sport Classic vai ter sempre uma vantagem 
em tudo o que torna um automóvel desportivo em algo exclusivo. 
Principalmente nas possibilidades. Isso reflete-se nas muitas 
opções exteriores disponíveis. No entanto, são demasiados 
detalhes para um livro só. É por isso que pode encontrar todo 

o equipamento para o 911 Sport Classic, incluindo todas as 
opções, com e sem custos adicionais, no Configurador online.  
Há ainda um detalhe que faz com que o 911 Sport Classic se 
destaque, mesmo dentro da garagem. Uma capa de proteção 
para interior, concebida para proteger do pó e da sujidade.  
E a “paixão pelo detalhe” saúda a perfeição com as capas de 
proteção interiores dos outros modelos Heritage Design. 

1)  Saídas de escape desportivas em Prata (disponível no Pacote de 
 Destaques exteriores em Prata)

2)  Lamelas da tampa do compartimento do motor em Prata Claro  
(disponível no Pacote de Destaques exteriores em Prata)

3)  Pacote de Destaques exteriores em Prata (molduras das janelas  
em Prata, lamelas da tampa do compartimento do motor em  
Prata Claro, saídas de escape desportivas em Prata) 

4) Capa de proteção para interior 
5)  Secção inferior traseira  SportDesign pintada em Preto (brilhante) 
6)  Tampão do depósito de combustível em Alumínio

HÁ SEMPRE 
ESPAÇO 
PARA UM 
POUCO  
MAIS. 
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AS QUALIDADES INTE-
RIORES TAMBÉM SÃO 
O QUE MAIS IMPORTA.
DESTAQUES DO DESIGN INTERIOR.

EQUIPAMENTO INTERIOR EXCLUSIVO:  
Interior em Pele bicolor Preto/Cognac Clássico  
(pele semianilina). Também disponível, como opcional,  
em Pele em Preto

PADRÃO: Centro dos bancos e painéis  
das portas em tecido Pepita

ZONA DOS PÉS: Tapetes Heritage Design

ECRÃ: Painel de instrumentos com 
inspiração histórica, mostrador do 
cronómetro Sport Chrono Heritage Design

ÚNICO: Placa de edição limitada em dourado  
no friso decorativo do tablier

DECORAÇÃO: Pacote interior Paldao escuro,  
de poros abertos, também disponível como opcional 
como pacote interior em Pele

DISTINÇÃO: Tampa do compartimento  
de arrumação gravada com a inscrição 
“PORSCHE Exclusive Manufaktur”

ESCUDO: Histórico escudo Porsche, de 1963,  
nos encostos de cabeça e no volante

MUDANÇA DE PERSPETIVA: Revestimento  
do teto incl. pilares A/B/C em Race-Tex perfurado
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DE VOLTA À 
NATUREZA.
Christian Dior adorou. Até mesmo Konrad Adenauer deu ao 
padrão Pepita um toque de “Dolce Vita” ao usá-lo num chapéu 
nas férias de Verão no Lago de Como. Uma coisa é certa: 
na moda, as combinações contam sempre. No caso do 
911 Sport Classic, significa padrões e superfícies. Tecido com 
Pele. E, acima de tudo, a junção do passado com o presente.

O interior em Pele bicolor, constituído por Pele Walknappa em 
Preto e Pele em Cognac Clássico (pele semianilina), é uma 
homenagem aos bons velhos tempos. Mas também um olhar 
para o futuro. Como funciona? Através da utilização de 
materiais inovadores. Mais especificamente, através da 
utilização de Pele semianilina, já utilizada no 918 Spyder, que 
adorna o interior do 911 Sport Classic, pela primeira vez, na  
cor característica Cognac Clássico.

O que pode parecer bastante técnico é, na verdade, o oposto 
disso. Cada peça em Pele recebe um acabamento especial para 
o interior de automóveis. O acabamento tem como finalidade  
a proteção e refinamento da superfície da Pele. Quanto mais 
fina for a camada de acabamento aplicada, mais naturais, finos e 
macios serão a aparência e o toque da Pele. A estrutura natural 
dos poros e a “história” da Pele manifestam-se mais, de modo 
que apenas as Peles em bruto da mais elevada qualidade são 
adequadas para atingir este nível de resultados.

Mas o resultado fala por si: uma aparência natural que difere 
significativamente da Pele convencional. E uma sensação 
particularmente suave e natural, comparável a um blusão de  
pele perfeitamente “amolecido”. Tudo isto cumpre com os 
habituais padrões de alta qualidade da Porsche. 

Também está disponível, mediante pedido, uma versão mais 
discreta do interior em Pele em Preto. Em combinação com 
Pepita, cria um visual menos vistoso e monocromático. 

Pacote interior em Pele
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TIPICAMENTE SUÁBIO – 
UM PADRÃO DE  
EXCELÊNCIA.
A história da Porsche é também uma história de padrões de 
tecido icónicos. Um clássico absoluto e uma escolha sempre 
elegante: o padrão Pepita, composto por um axadrezado 
conectado por faixas diagonais.

O padrão Pepita ficou disponível pela primeira vez, como um 
equipamento oficial, em 1965 no 911. Existiam 3 versões 
distintas para decorar o interior: Preto-Vermelho-Branco, 
Preto-Branco, Preto-Castanho-Branco.

O padrão regressou em 2013, ao fazer parte do modelo especial 
para a celebração dos 50 anos do 911. Os centros dos bancos 
em tecido representaram, pela primeira vez na era moderna, 
o regresso ao histórico padrão Pepita. E desde 2019, o padrão 
clássico também passou a fazer parte do Pacote Sport de peso 
reduzido do Cayenne Coupé. 

O padrão Pepita original também teve uma aparição especial  
no interior do 911 n.º 1 000 000 – um one-off produzido 
especialmente para celebrar o marco histórico. 

É óbvio que o padrão tão característico da década de 1960 
encontrará um novo lar no 911 Sport Classic. O visual é baseado no 
original, mas em termos de qualidade foi desenvolvido de acordo 
com os requisitos de conforto e segurança atuais. O tecido adorna 
os painéis das portas e os centros dos bancos.* Em combinação 
com o elegante interior em Pele, é um destaque absoluto, tanto 
ao nível do toque como visual.

*  Os elementos em Pepita não estão disponíveis em combinação com os bancos 
ventilados opcionais. 
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São os inúmeros detalhes que tornam o 911 Sport Classic único. 
Uma homenagem à indiferença automóvel, um conceito que 
continua no interior. As referências ao desporto motorizado 
representam o “best of” de uma era. A madeira de poros abertos 
utilizada nos frisos decorativos faz lembrar os clássicos de 
meados do século passado. E juntamente com o padrão Pepita, 
oferece ao interior um toque elegante dos anos 60. 

De Eames a Le Mans: se desviar o olhar do pacote interior Paldao 
escuro com poros abertos para o teto, verá que o revestimento 
é em Race-Tex perfurado. Um detalhe de design já utilizado no 
911 Targa 4S Heritage Design Edition. É também uma homenagem 
ao interior dos automóveis de corrida em que Steve McQueen, no 
seu papel de Michael Delaney, e outros indivíduos espetaculares 
lutaram pela vitória em Sarthe. Na Porsche, claro, o mundo das 
corridas sempre fez parte da produção em série: o revestimento 
do teto perfurado já era utilizado como um elemento de design 
especial no 356 A. Naquela época, ainda era feito de imitação 
de pele em cinzento, bege ou, para quem tem dificuldade em 
decidir, nos dois tons bege/cinzento.

É claro que a inspiração para o 911 Sport Classic veio de uma época 
cheia de ícones. Um olhar na na consola central mostra que o 
próprio veículo vem de um lugar onde não há limites para os 
desejos individuais. O compartimento de armazenamento exibe, 
com orgulho, a inscrição “PORSCHE Exclusive Manufaktur” gravada 
em Pele. 

Uma referência à unidade de produção de Stuttgart-
Zuffenhausen. A placa de edição limitada em dourado com a 
inscrição “911”, designação do modelo e número pessoal de 
edição limitada, situa-se numa posição de destaque, no friso 
decorativo do tablier. A assinatura numa obra-prima. E outro 
detalhe que confirma que, no 911 Sport Classic, estamos 
sentados em algo especial. Num dos apenas 1.250 exemplares 
lançados no mundo a partir do PORSCHE Exclusive Manufaktur.

A LINGUAGEM  
DO DESIGN VIVE 
DE REFERÊNCIAS 
ESTILÍSTICAS. 

1)  Placa de edição limitada em dourado, Pacote Interior Paldao escuro 
com poros abertos

2)  Tampa do compartimento de arrumação na consola central gravada 
com a inscrição “PORSCHE Exclusive Manufaktur”

3)  Revestimento perfurado do teto
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Calças à boca de sino. Tons pastel e cores vivas. O facto das 
misturas de estilo funcionarem bem não só é evidente na moda, 
como também no painel de instrumentos ultramoderno. Equipado 
com 2 ecrãs de alta resolução de 7 polegadas, e um conta-
rotações analógico com ponteiro clássico e inscrição “Sport 
Classic”, prova que analógico e moderno não têm de ser opostos 
irreconciliáveis. Muito pelo contrário. 

A escala e os ponteiros brancos no painel de instrumentos e o 
cronómetro Sport Chrono garantem o máximo contraste; – os 
dígitos em verde prestam homenagem ao lendário Porsche 356. 
Mas não é só aqui que voltamos atrás na história da Porsche. 
Tal como o histórico conta-rotações, o 911 Sport Classic também 
apresenta uma requintada gravação nos mostradores do painel 
de instrumentos e cronómetro Sport Chrono. 

QUASE 
COMO 
CONDUZIR 
ATRAVÉS 
DO TEMPO.
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1)  Volante desportivo GT, aquecido, com histórico escudo Porsche 
2)  Palas para o sol em Pele, saídas de ar e lamelas em Pele, revestimento da coluna de 

direção em Pele, moldura do espelho retrovisor interior em Pele, tampa da caixa de 
fusíveis em Pele, tampa do suporte para bebidas em Pele 

3)  Chave do veículo pintada com bolsa em Pele
4)  Proteções das soleiras das portas em Prata Claro com inscrição “911 Sport Classic” 

iluminada
5)  Bancos desportivos adaptativos Plus com o histórico escudo Porsche nos  encostos 

de cabeça
6)  Pasta de documentos em Pele
7)  Tapetes Heritage Design

Os melhores lugares para viver uma época: bancos desportivos 
adaptativos Plus, 18 vias e elétricos, para o melhor apoio lateral 
e um conforto contemporâneo. O histórico escudo Porsche 
gravado nos encostos de cabeça cria uma ligação ao nosso 
passado. As proteções das soleiras das portas em Prata Claro, 
com a inscrição “911 Sport Classic” iluminada, são mais um 
detalhe exclusivo que se integra da melhor forma no conceito 
geral.

O 911 Sport Classic é uma homenagem ao nosso passado. 
Mas isso não significa que estamos a descansar. Ou até que 
tenha de se prescindir de alguma coisa. Pelo contrário. Os 
equipamentos cuidadosamente selecionados e os detalhes 
exclusivos criam a simbiose perfeita entre o passado e o 
presente. A história ao seu alcance: o volante desportivo GT, 
aquecido, é adornado com o histórico escudo Porsche de 
1963. Mais informações sobre os seus antecedentes na 
página 58.

Do que se recorda quando pensa num Porsche? É óbvio: 
desempenho de condução, performance, design. Mas os 
entusiastas pensam em algo mais: o acabamento exclusivo 
da Pele. E isso deve-se ao facto de confiarmos no nosso 
próprio material. Alcançar resultados únicos e realizar 
desejos especiais. Por exemplo, a Pele com uma espessura 
de apenas 0,4 mm. O que significa que podemos utilizar 
Pele até mesmo nos componentes mais pequenos. Estamos 
felizes por mostrar isso, principalmente num veículo como 
o novo 911 Sport Classic, que tem, de série, vários elementos 
revestidos em Pele.

COMO 
ANTIGAMENTE. 
MAS 
CONTEMPORÂNEO.
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O ESPÍRITO DOS ANOS 60.
NO PULSO.

Design no mostrador e no disco dos segundos tem também 
a inscrição em dourado. As 4 braceletes em Pele genuína 
da Porsche em Preto e Cognac Clássico, incluídas no âmbito 
da entrega, são derivadas do interior do 911 Sport Classic. 
O número de edição limitada, que está gravado na parte de trás, 
que corresponde ao número de edição limitada do veículo, 
completa o icónico Chronograph. E acrescenta outro destaque  
ao seu carácter individual. 

Apesar de todas as referências históricas, o relógio é 
tecnicamente muito atual. No interior, o calibre de cronógrafo 
mecânico Porsche Design, WERK 01.200, trabalha com função 
Flyback, que foi certificada pelo COSC pela sua elevada 
precisão. O rotor com enrolamento de 360 graus é derivado 
do design das opções de jantes do 911 Sport Classic. 
O cronómetro é fabricado na fábrica de relógios da Porsche, 
a Porsche Design Timepieces AG em Solothurn, na Suíça. 
Em resumo, o Chronograph 911 Sport Classic reaviva o estilo  
do passado, enquanto conduz em direção ao futuro.

O charme emocionante dos anos 60 e do início dos anos 70, um 
pedaço da história da Porsche e, acima de tudo, o espírito clássico 
da época, reinterpretado. O Chronograph 911 Sport Classic leva 
o fascínio da Porsche muito além das fronteiras das estradas. 
Para ser preciso, até ao pulso do proprietário do veículo, que 
tem o direito exclusivo de utilizar este relógio. 

O que chama a atenção, à primeira vista? Os inúmeros  
detalhes de design e nostalgia de inspiração histórica derivam 
diretamente do 911 Sport Classic. Fazem do Chronograph um 
relógio muito especial e, como é habitual na Porsche Design, 
um verdadeiro “automóvel desportivo no pulso”. Por exemplo, 
o mostrador, com dígitos e marcadores em verde,, e o ponteiro  
do cronógrafo branco baseiam-se no conta-rotações Heritage 
Design. Outra característica exclusiva: pela primeira vez, o 
mostrador pode ser personalizado para este modelo de relógio. 
Para além dos mostrador clássico Heritage Design em Preto 
mate, pode escolher entre as icónicas faixas Sport Classic em 
Cinzento Sport claro ou o característico padrão Pepita. Em 
combinação com as inscrições do veículo, o ícone Porsche 
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ESTA É A SENSAÇÃO 
DO PASSADO.

CARACTERÍSTICO PADRÃO PEPITA.
INSCRIÇÕES DA PORSCHE  
EM DOURADO. ESCUDO HISTÓRICO.

Pronto para uma viagem no tempo longe da estrada? Permitam 
apresentar a nova Heritage Collection da Porsche Lifestyle que 
não só traz os anos 60 de volta ao dia-a-dia, mas também ao 
coração dos entusiastas da Porsche. As coleções retro modernas 
provam que as tendências estão sempre a surgir e desaparecer, 
mas o estilo verdadeiro fica para sempre. 

A nova coleção reúne elementos de design selecionados e, 
assim, homenageia 2 ícones: o novo 992 Sport Classic e o seu 
modelo histórico, o 911 Carrera RS 2.7. O lendário padrão Pepita, 
que era presença assídua nos fatos de senhora nos anos 60, 
também apelava aos condutores da Porsche. Para além de ter 
encontrado o caminho para o interior do novo 992 Sport Classic – 
agora também pode ser encontrado em partes selecionadas da 
coleção. 

Mas não é tudo: um fio comum percorre toda a coleção, na forma 
de letras douradas que adornam os conjuntos. E um emblema 
“ICONS OF COOL” (Ícones de estilo) que torna a ligação clara à 
primeira vista. O que também chama a atenção é a cor com que a 
nova coleção está a ser lançada e que faz referência à cor exterior 
do veículo, Cinzento Sport metalizado, mas também a Pele 
utilizada no interior em Cognac Clássico. Em resumo: a nova 
Heritage Collection traz de volta o estilo de vida e o espírito da 
época de uma década passada. E dá uma nova vida aos anos 60. 
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PACOTE HERITAGE 
DESIGN CLASSIC

No Porsche Car Configurator, pode descobrir como uma 
seleção na lista de equipamentos transforma o seu 911 de 
sonho num ícone de estilo. O pacote Heritage Design está 
disponível para vários modelos 911.

          

911 Turbo Cabriolet: WLTP: Consumo de combustível em combinado (em l/100 km): 12,5–12,1; emissões CO₂ em combinado (em g/km): 284–275; status a 04/2022  
911 Sport Classic: WLTP: Consumo de combustível em combinado (em l/100 km): 12,6; emissões CO₂ em combinado (em g/km): 285; status a 04/2022

84  ÍCONES PARA O SEU 911



Os anos 60 estão de volta. E não apenas para os proprietários 
do 911 Sport Classic, mas também para muitos entusiastas 
do 911. Com o Pacote Heritage Design Classic*, disponível 
como opcional para a maioria dos modelos 911, o estilo dos 
anos 60 e início dos anos 70 também surge noutras formas 
de carroçaria – para que os anos 60 estejam sempre a bordo.

No Pacote Heritage Design Classic, o revestimento em Pele 
bicolor em Preto/Cognac Clássico (pele semianilina) ou o reves-
timento em Pele em Preto, são harmoniosamente completados 
com o padrão Pepita. O nostálgico tecido adorna os bancos e os 
painéis das portas como um elemento estilístico. Outros deta-
lhes exclusivos incluem o escudo Porsche em relevo nos encos-
tos de cabeça, a inscrição “ PORSCHE  Exclusive  Manufaktur” 
na tampa do compartimento de arrumação e a placa “911” 
em cor Prata no friso decorativo do tablier.

E se preferir os anos 50 e o início dos anos 60 com o tecido 
de bombazina, o Pacote Heritage Design Pure ainda está 
disponível para muitos modelos 911.

* Apenas disponível a partir de 09/2022

PACOTE 
HERITAGE 
DESIGN 
CLASSIC.
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1)  Painel de instrumentos Heritage Design
2)  Tampa do compartimento de arrumação gravada com a inscrição  

“PORSCHE Exclusive Manufaktur”
3)  Cronómetro Sport Chrono Heritage Design (apenas em combinação  

com o Pacote Sport Chrono)
4)  Tapetes Heritage Design
5)  Placa “911” em cor Prata
6)  Proteções das soleiras das portas em Prata Claro com inscrição “911”

O pacote Heritage Design Classic estará disponível apenas a partir de 09/2022.

O painel de instrumentos e o cronómetro Sport Chrono 
Heritage Design são recordações do passado que 
acrescentam personalidade ao interior do seu Porsche.

Em resumo: vários pequenos detalhes concebidos pelos 
nossos designers para os modelos 911, implementados 
com grande destreza e atenção aos detalhes no PORSCHE 
Exclusive Manufaktur. E colocaram o passado, o presente 
e o futuro em perfeita harmonia.

1

5 6

2 3 4
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SONDERWUNSCH.
Está a pensar se é possível tornar algo especial ainda mais 
único? Nós podemos fazê-lo. Através da personalização e da 
inspiração. Logo desde o início, durante o aconselhamento. 
E concentrados no que é especial: o cliente e os seus desejos.

A personalização do seu automóvel desportivo é uma questão do 
coração. Para si e para nós. É por isso que os nossos especialistas 
de Sonderwunsch anseiam pela sua primeira configuração de 
veículo, desenvolvida em conjunto com o seu assessor de vendas 
no Centro Oficial Porsche. Têm todo o prazer em ajudá-lo com 
todas as suas questões e com a variedade de opções de 
personalização disponíveis.

Pessoalmente, por telefone ou mesmo como reunião digital. 
A nossa equipa de especialistas tem um vasto conhecimento 
de todas as opções e modelos de veículos. Trabalham 
apaixonadamente em personalizações de alta qualidade 
para o seu Porsche.

Onde pode tornar realidade a sua paixão? Na fábrica em 
Zuffenhausen, mesmo no coração da marca. Aqui, vai perceber, 
em primeira mão, a importância que nós damos aos detalhes. 
Também oferecemos-lhe uma coleção global única de materiais 
e amostras de cores, incluíndo várias cores de Pele e pinturas. 
A experiências é completa com o acesso exclusivo aos nossos 
veículos expostos no showroom. O serviço não é limitado a 
Zuffenhausen. Também está disponível em outros centros 
internacionais, como Atlanta ou Los Angeles.

Não importa quão invulgares sejam as suas perguntas ou os 
seus desejos, temos sempre uma coisa em mente: o cliente  
e o seu automóvel de sonho.

Saiba tudo acerca das opções de personalização  
e da configuração de veículos exclusivos em  
www.porsche.com/exclusive-manufaktur.

90 ÍCONES PARA O SEU 911
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2 de 4. O 911 Sport Classic continua o que o 911 Targa 4S 
Heritage Design Edition começou. E é uma perspetiva do que 
continuará a ser implementado consistentemente, no futuro, 
com 2 outros modelos: trazer para o presente o estilo e a 
herança das épocas passadas.

TO BE CONTINUED ...911 TARGA 4S HERITAGE DESIGN EDITION 911 SPORT CLASSIC
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OS ÍCONES DIFICILMENTE PODEM SER 
DESCRITOS EM PALAVRAS. APENAS EM 
NÚMEROS.

Motor

N.º de cilindros 6

Cilindrada 3.745 cm3

Potência (DIN)  
Às rpm

405 kW (550 CV)  
6.750 rpm

Binário máx.  
Às rpm

600 Nm  
2.000–6.000 rpm

Transmissão

Tração Tração traseira

Transmissão Transmissão manual de 7 velocidades

Chassis

Eixo dianteiro Eixo independente tipo McPherson

Eixo traseiro Eixo independente, multibraços

Direção Direção assistida eletromecânica  
com desmultiplicação variável e impulso de direção

Diâmetro de viragem 10,9 m

Sistema de travagem Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) em Preto com a inscrição “PORSCHE” 
em Branco
Pinças fixas monobloco de alumínio de 10 pistões à frente e 
Pinças fixas monobloco de alumínio de 4 pistões atrás

Jantes FR: 9,5 J × 20 ET 44 
TR: 12 J × 21 ET 70

Pneus FR: 255/35 ZR 20 
TR: 315/30 ZR 21

Dimensões/valor cw

Comprimento 4.535 mm

Largura (com espelhos retrovisores exteriores) 1.900 mm (2.024 mm)

Altura 1.299 mm

Distância entre eixos 2.450 mm

Volume da bagageira 132 l

Capacidade do depósito 67 l

Coeficiente de resistência aerodinâmica (cw) 0,35

Peso em vazio

DIN 1.570 kg

Segundo a diretiva CE¹⁾+ 1.645 kg

Peso máximo admissível 1.955 kg

 
1) Segundo a Norma Europeia, o peso em vazio dos veículos é calculado com os equipamentos de série. O equipamento especial aumenta este valor. O valor indicado considera 75 kg para o condutor.
2)  Dados medidos em conformidade com o procedimento de ensaios WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Procedimento Mundial Harmonizado para Ensaios de Veículos Ligeiros), um procedimento de  

medição realizado em condições mais estritas e realistas para determinar os dados de consumo e de emissões contaminantes (CO₂), requerido por lei. Os elementos adicionais e os complementos (acessórios, modelos de  
pneumáticos, etc.) podem modificar de forma substancial os parâmetros de um veículo, como, por exemplo, o peso, a resistência ao rolamento e a aerodinâmica e, em conjugação com as condições meteorológicas e de trânsito,  
bem como com a condução individual, podem afetar tanto o consumo de combustível e ou de eletricidade, bem como o nível de emissões de CO₂ e os valores das prestações do veículo.

Prestações

Velocidade máxima 315 km/h

Aceleração 0–100 km/h 4,1 s

Aceleração 0–200 km/h 12,0 s

Consumo e Emissões de CO₂ (WLTP)2)

Consumo de combustível em baixo (intervalo do modelo) (em l/100 km) 21,2

Consumo de combustível em médio (intervalo do modelo) (em l/100 km) 12,9

Consumo de combustível em alto (intervalo do modelo) (em l/100 km) 10,6

Consumo de combustível em extra-alto (intervalo do modelo) (em l/100 km) 10,9

Consumo de combustível em combinado (intervalo do modelo) (em l/100 km) 12,6

Emissões de CO₂ em baixo (intervalo do modelo) (em g/km) 482

Emissões de CO₂ em médio (intervalo do modelo) (em g/km) 292

Emissões de CO₂ em alto (intervalo do modelo) (em g/km) 240

Emissões de CO₂ em extra-alto (intervalo do modelo) (em g/km) 247

Emissões de CO₂ em combinado (intervalo do modelo) (em g/km) 285

911 SPORT CLASSIC
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Nos bastidores: Uma semana na Côte d’Azur. 2 modelos e 4 veículos em destaque.
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Nos bastidores: Uma semana na Côte d’Azur. 2 modelos e 4 veículos em destaque.
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