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1 - PROVA RECREIO DOS BANDEIRANTES 

 

Em 12 de fevereiro de 1933, foi organizada uma interessante prova, na distância de 18 quilômetros, entre a 

Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, por trechos acidentados. O evento foi promovido pela firma 

“Recreio dos Bandeirantes”, responsável pelo loteamento da área, com supervisão do Automóvel Clube de 

Brasil. O “mote” da prova era a animação e a preparação dos competidores para as futuras provas 

automobilísticas programadas para o mês de julho. 

Os doze participantes se reuniram à frente da sede do Automóvel Clube do Brasil, na Rua do Passeio, e 

seguiram às 10,10 horas para a Barra a Tijuca. 

O percurso a partir da Barra da Tijuca era dos mais difíceis, tendo a areia fofa da praia de um lado e um 

declive, do outro, na direção da Lagoa de Marapendi. Com uma simples derrapagem poderia provocar 

incidente em que os carros cedessem por qualquer dos declives laterais, tornando-se difícil vencer as 

adversidades. O terreno era favorável apenas aos carros mais altos e equipados com pneus do tipo “balão”. 

Foi assim que se atrasaram muitos concorrentes. Dentro do tempo estabelecido, de duas horas, apenas 

quatro dos doze concorrentes conseguiram classificação, embora outros dois chegassem à meta final, 

porém fora desse tempo. 

O vencedor foi Nino Crespi, no seu Ford que gastou o tempo de 26m30s. Em segundo lugar ficou Harvey 

Villela (Ford) com o tempo de 44m30s; em terceiro Alfredo Schiappacassa (Ford), 1h12m30s; e em quarto 

Hans Stoffen (Ford), 1h16m30s. 

José Corrêa Filho, com o tempo de 2h32m, e Primo Fioresi com 2h43m30s, chegaram depois do tempo 

regulamentar. 

 

 
Nino Crespi venceu a prova pilotando o Ford Modelo “A”. 

 

 

 



PROVA: Circuito do Recreio dos Bandeirantes 
LOCAL: Da Barra da Tijuca ao Recreio dos Bandeirantes - RJ 
DATA: 12/02/1933 
DISTÂNCIA: 18,000 km 
TEMPO: 26m30s0 
MÉDIA: 40,755 km/h 
LARGADA: 12 carros 

P PILOTO PAÍS CARRO Nº CC CAT CCAT TEMPO MÉDIA 

1º Nino Crespi RJ Ford A 10 3.285 C 1º 26m30s 40,755 

2º Harvey Villela RJ Ford A 4 3.285 T 1º 44m30s 24,270 

3º Alfredo Schiappacassa RJ Fiat 519 12 4.766 T 2º 1h12m30s 14,897 

4º Hans Stoffen RJ Ford A Roadster 9 3.285 C 2º 1h16m30s 14,118 

5º José Corrêa Lopes RJ Oldsmobile F32 3 3.490 T 3º 2h32m00s 7,105 

6º Primo Fioresi RJ Ford A Roadster 1 3.285 C 3º 2h43m30s 6,606 

AB Joaquim Sant'anna RJ Fiat 519 Adaptado 2 4.766 C AB     

AB Volta Franco RJ Chevrolet Superior 5 2.802 T AB     

AB João Baptista Martins RJ Ford A 6 3.285 T AB     

AB Álvaro Cavalcanti RJ Ford A 7 3.285 T AB     

AB Alberto da Silva RJ Willys Inglis 8 2.199 T AB     

AB Nicolino Guerrera RJ Chrysler 70-Six 11 3.582 C AB     

INS Vicente Fortes SP Ford A   3.285 T INS     

INS Nelson Giannini RJ Chrysler 70-Six   3.582 T INS     

INS Mário Bianchi RJ Ford A   3.285 T INS     

 

2 - A ALFA ROMEO DE MANUEL DE TEFFÉ 

 

Segundo Manuel de Teffé, sua vinda ao Brasil não previa a participação em corridas de automóvel e, por 

esse motivo, vendeu a Alfa Romeo com a qual corria na Itália. 

Entretanto, com a realização da Quinzena do Automobilismo, prevista para julho de 1933, resolveu 

competir e, nesse sentido, adquirir uma Alfa Romeo 8C 2300 Monza. Porém, esbarrou num problema: para 

trazer esse carro ao Brasil, precisava de autorização cambial do Banco do Brasil, uma vez que a compra em 

dólar no câmbio negro necessitaria desembolsar quase o dobro do valor original. 

Com a demora da autorização, já estava desistindo de competir, quando um amigo seu, de São Paulo 

forneceu-lhe uma Alfa Romeo 6C 1750, carro não tão potente quanto o que queria, mas em condições de 

ser competitivo nas referidas provas. 

 

 
A Alfa Romeo 6C 1750 adquirida por Manuel de Teffé 



3 - TOURING CLUBE DE BELO HORIZONTE 

 

Em junho foi fundada, em Belo Horizonte, a filial do Touring Clube do Brasil, cuja diretoria ficou assim 

constituída: Presidente: P. B. Cerqueira Lima; 1º Vice-presidente, Linneu Silva; 2º vice-presidente, Antônio 

Mourão Guimarães; 1º secretário, Ildefonso Mascarenhas da Silva; 2º secretário, Leopoldo Laborne do 

Valle; 1º tesoureiro, Christiano Guimarães; 2º tesoureiro, José Oswaldo de Araújo; Conselho técnico – 

Publicidade, Affonso Arinos de Mello Franco, Sandoval Campos e Alberto Deodato; Turismo, Arthur Vianna, 

Alcindo Vieira e Annibal Mattos; Assistência judiciaria, Lincoln Prates, Américo Gasparini e Theophilo 

Ribeiro Costa Cruz; Assistência, Abastecimento e Estacionamento, Ildeu Ramos de Lima, Lincoln 

Continentino e Marcelé Costa; Urbanismo, Washington Azevedo, Anger Murgel e Luiz Siugnoreli; 

Automobilismo, F. D. Sant’Anna, Luiz Haas e Francisco Gonçalves Couto; Rodovias, Benedicto dos Santos, 

Soares de Mattos e David Mourão; Expansão econômica, Jonas Barccelos, Dr. Leal da Costa e Sr. Américo 

Scotti; Assistência médica, A. Balena, Samuel Libânio e Júlio Soares. 

 

4 - O CARRO DE JÚLIO DE MORAES 

 

Para as provas organizadas pelo Automóvel Clube do Brasil na Estrada Rio-Petrópolis em 1933, o piloto 

Júlio de Moraes criou um carro próprio: adaptou um chassi de automóvel Fiat com um motor também Fiat, 

porém de aviação, tipo A-15, com 12 cilindros, 300 HP e mais de 20 litros de cilindrada, sendo a versão 

brasileira do lendário Fiat S76, construído em 1911 com vistas ao estabelecimento do recorde mundial de 

velocidade. Com esse carro Júlio pretendia bater o recorde estabelecido pelo barão Von Stuck no ano 

anterior, que na ocasião pilotou um Mercedes Benz SSK. Segundo as previsões de Moraes, o carro tinha 

capacidade de alcançar até 230 km/h. 

 

 
 

5 - O QUILÔMETRO LANÇADO DA ESTRADA RIO-PETRÓPOLIS 

 

Em janeiro de 1933, o Automóvel Cube do Brasil anunciou a realização de uma “Quinzena Automobilística 

Internacional”, a ser disputada em julho, contando com três competições divididas em dois dias. No dia 16 

de julho, seriam disputadas duas provas: o “Quilômetro Lançado” e o “GP Cidade de Petrópolis”, essa uma 



prova de “Subida de Montanha”; e no dia 23, a prova “GP Cidade do Rio de Janeiro”, no circuito 

abrangendo a Avenida Niemeyer e o Alto da Gávea. 

Para as primeiras provas, seriam admitidos automóveis das categorias “corrida”, “esporte” e “turismo”, e 

motocicletas. 

Tão logo foi anunciada a realização das provas, o Automóvel Clube do Brasil expediu correspondência aos 

órgãos de automobilismo internacionais, informando da realização das mesmas, com vistas à participação 

de pilotos estrangeiros no evento. 

Em junho, foi anunciada a transferência das provas para o mês de outubro, sob a alegação de que o 

Automóvel Clube estaria encontrando dificuldade para acertar a contratação de “seguro de vida” para os 

envolvidos no evento. Face às dificuldades, chegou a ser proposta a criação de uma lei em defesa e garantia 

dos mesmos. 

Em comunicado, o Automóvel Clube informou aos interessados, que as provas da “Quinzena 

Automobilística Internacional” estavam marcadas para os dias 17 e 24 de setembro, apesar de não ter sido 

obtida a lei que desobrigava o Automóvel Clube e sua comissão esportiva da responsabilidade civil por 

qualquer acidente que pudesse haver, durante as provas. 

Em setembro ocorreria nova transferência de data para a realização das provas, uma vez que ocorreu uma 

solicitação diplomática nesse sentido, pois o presidente da República Argentina, Sr. Augustin Justo viria ao 

Brasil, ficando decidido que o “GP Cidade do Rio de Janeiro” deveria coincidir com a presença do mesmo e 

dessa forma, as provas foram transferidas para os dias 24 de setembro e 8 de outubro. 

Para o dia 24 foram programadas as provas do “Quilômetro Lançado” com início previsto às 8 horas da 

manhã e da “Subida da Montanha”, às 14 horas. 

A primeira prova acabou se atrasando por motivos diversos, entre eles, a montagem da cronometragem 

que deveria ter sido feita com antecedência. Com isso as provas somente começaram às 10 horas, 

provocando o atraso na segunda prova a “Subida da Montanha”. Essa prova acabou não sendo realizada, 

pois às 16 horas a neblina tomou conta da estrada, tornando impossível a sua realização. 

Depois de tanto atraso, mais um inconveniente viria agravar a situação. Os primeiros a largarem foram as 

motocicletas e, o piloto português Manoel Machado, teve que repetir a sua prova, pois um cronometrista 

havia desligado os cronômetros quando o piloto registrava seu tempo. Felizmente, o piloto luso conseguiu 

registrar o melhor tempo, o que de certa forma escondeu o problema, que seria de maiores proporções, 

caso enfrentasse algum problema ou fosse batido por outro piloto. 

Os resultados das motos, por ordem de largada foi o seguinte: 

Vicente Azzariti (Rudge) – 32s4 – 111,111 km/h; José Brito (Harley Davidson) – 27s6 – 130,415 km/h; 

Orestes Teixeira (Harley Davidson) – 32s2 – 111,801 km/h; Manoel Machado (Norton) – 24s2 – 148,760 

km/h; Sérgio Salles Rosa (Indian) – não completou a prova. 

Em seguida foi a vez dos automóveis, começando pela categoria “Turismo”. O primeiro a largar foi o 

espetacular “Voisin” do jornalista Sr. Roberto Marinho, que registrou o ótimo tempo de 25s, à média de 

144 km/h. Em seguida correram Rubem Abrunhosa (Reo) com o tempo de 33s8 - 106,509 km/h; e 

Domingos Lopes (Essex Autoplano) com 24s8 - 138,535 km/h. A categoria “Sport” teve cinco concorrentes, 

saindo vencedor José Santiago com um Ford V-8. Os tempos por ordem de largada foram os seguintes: 

Nino Crespi (Ford-4) 27s8 - 139,496 km/h; Gentil Filho (Graham Paige) 28s – 128,571 km/h; José Santiago 

(Ford V-8) – 26s2 – 137,405 km/h; Júlio de Santis (Ford-4) – 27s9 – 129,928 km/h; e Henrique Casini (Ford-

4) – 33s – 109,091 km;/h. 

O ponto alto da prova foi a categoria de carros de corrida. O primeiro a largar foi a Bugatti Grand Prix, já um 

pouco desgastada, que registrou o tempo de 25s, média de 144 km/h, decepcionante, pois foi igual ao 

tempo de Roberto Marinho que competia na categoria “turismo”. O segundo foi Mário Costa Martins, que 



competiu com um antigo Alfa Romeo RL. O carro não estava bem preparado e falhou durante todo 

percurso, ficando com o pior tempo do dia: 34s4, média de 104,049 km/h. Finalmente foi a vez de Júlio de 

Moraes, com seu carro com 300 HP de potência. E o resultado não poderia ser mais positivo. Júlio registrou 

o incrível tempo de 17s3, média de 208,091 km/h, batendo o recorde que havia sido estabelecido pelo 

piloto austríaco Hans Von Stuck no ano anterior, que era de 17s8, média de 206,897 km/h, que passou a ser 

considerado o recorde nacional de velocidade. 

 
PROVA: Quilômetro Lançado Rio - Petrópolis (Recreio dos Bandeirantes) 
LOCAL: Estrada Rio Petrópolis (Meriti) – RJ 
DATA: 24/09/1933 
DISTÂNCIA:  1,000 km 
TEMPO: 17s3 
MÉDIA: 208,092 km/h (novo recorde nacional) 
LARGADA: 11 carros 
CHEGADA: 11 carros 

P PILOTO PAÍS CARRO Nº CC CAT CCAT TEMPO MÉDIA LARG 

1º Júlio de Moraes RJ Fiat De Moraes 28 20.300 C 1º 17s3 208,092 10 

2º José Santiago RJ Bugatti T35 24 1.991 C 2º 25s0 144,000 9 

3º Roberto Marinho RJ Voisin C20 8 4.885 T 1º 25s0 144,000 3 

4º Domingos Lopes RJ Essex Autoplano 8 6 4.162 T 2º 25s8 139,535 2 

5º José Santiago RJ Ford V-8 Roadster 14 3.622 S 1º 26s2 137,405 5 

6º Nino Crespi RJ Ford Adaptado/A 20 3.285 S 2º 27s8 129,496 8 

7º Júlio de Santis RJ Ford Adaptado/A 16 3.285 S 3º 27s9 129,032 6 

8º Gentil Filho RJ Graham Paige 835 18 5.279 S 4º 28s0 128,571 7 

9º Henrique Casini RJ Ford A Roadster 10 3.285 S 5º 33s0 109,091 4 

10º Rubem Abrunhosa RJ Reo Wolverine 2 5.868 T 3º 33s8 106,509 1 

11º Mário Martins RJ Alfa Romeo RL 30 2.994 C 3º 34s4 104,651 11 

 

 
Júlio de Moraes foi o vencedor da Quilômetro de Arrancada de Petrópolis 

 

6 - O ESPETACULAR VOISIN DE ROBERTO MARINHO 

 

O jornalista Roberto Marinho, que à época já dirigia o jornal O Globo e que, mais tarde se transformaria na 

poderosa Rede Globo, era um apaixonado por automóveis e, nas corridas da Estrada Rio-Petrópolis, se 

apresentou com um Voisin C-20, um carro muito sofisticado em relação aos que normalmente eram 

fabricados à época. 

Esse carro foi obra de Gabriel Voisin, um arquiteto francês que tinha paixão por aventura, por invenção e 

por todas as coisas motorizadas. Juntamente com seu irmão Charles, que faleceu num acidente aéreo em 

1912, fabricou automóveis e aviões no início do século XX. 



Ao final da Primeira Grande Guerra, Gabriel tinha acumulado um grande império que foi determinante na 

reconstrução da Europa pós-guerra. Em 1931, a fábrica Voisin lançou o C-20, movido por um potente motor 

V-12 de 4,9 litros e 115 HP, com uma caixa de câmbio de 4 velocidades. No total foram produzidos 159 

exemplares. Com sua carroceria “Demi-Beline” era um carro que chamava a atenção e que estava muito à 

frente do seu tempo. 

Roberto Marinho na prova do “Quilômetro Lançado” ficou atrás apenas do carro de Júlio de Moraes que 

tinha 300 HP de potência, tendo batido os demais participantes das categorias consideradas superiores a 

do seu carro, “corrida” e “esporte”, vencendo com tranquilidade a sua categoria “turismo”. 

 

 
O Voisin C20 de Roberto Marinho 

 

7 - SUBIDA DA MONTANHA – GP CIDADE DE PETRÓPOLIS 

 

Após passar por um adiamento, essa prova foi realizada no dia 1º de outubro, contando com a inscrição de 

14 carros e 8 motos. A largada ocorreu sem percalços às 9h50, com a largada da primeira moto, com Luiz 

Azariti pilotando uma Harley Davidson, que registrou o tempo de 45m23s. Em seguida largou Claudionor 

Pacheco, que representava a Inspetoria de Tráfego e a cronometragem apresentou como resultado o 

tempo de 32m16s2/5; Vicente Azariti foi o terceiro a largar com sua moto Harley Davidson, que 

infelizmente não chegou à linha de chegada, pois sofreu um acidente quando um pneu de sua moto se 

soltou. Azariti foi atirado à distância ficando desacordado. Socorrido, felizmente ficou constado que seus 

ferimentos não eram graves. Em seguida foi a vez do campeão português Manoel Alves Machado com sua 

Norton, com a qual venceu o Quilômetro de Arrancada disputado no dia 24 de setembro, também na 

Estrada Rio-Petrópolis. Fez um excelente tempo de 28m25s e, após cruzar a linha de chegada, foi 

efusivamente cumprimentado pelo diretor da prova, Sr. Reynaldo Aragão, que já o considerava vencedor. 



Diego Sérgio Rosa, em Harley Davidson foi o próximo. Apesar de ter derrapado quando passava por Pilares, 

foi atirado fora da moto, mas embora com ferimentos nas mãos, se levantou e prosseguiu, cruzando a linha 

de chegada com o tempo de 30m01s. A seguir Orestes Teixeira (Harley Davidson), com o tempo de 

35m01s1/10. Manoel Guerra não terminou o percurso com problemas mecânicos e finalmente José Britto 

(Harley Davidson) foi o último registrando o tempo de 35m01s. 

 

 
Manuel de Teffé foi o segundo colocado ficando apenas 4 décimos atrás do vencedor 

 

Terminado o evento, houve uma reunião entre os comissários e o diretor de prova, Sr. Reynaldo Aragão, na 

qual foi retificado o tempo de Claudionor Pacheco, passando de 32m16s2/5, para 27m16s2/5, contrariando 

o tempo apurado pela cronometragem. Segundo todos os presentes, e a cronometragem oficial, esse novo 

tempo estava errado e, pode-se verificar que a diferença era de exatamente 5 minutos, coincidentemente 

o intervalo de tempo entre os concorrentes. Certamente esse novo tempo foi um equívoco do Sr. Reynaldo 

Aragão, mas apesar dos protestos, acabou sendo mantido, no que foi à época, considerado um absurdo. 

A corrida dos automóveis foi iniciada pela categoria “Turismo”, com o “Reo” de Rubem Abrunhosa, que 

assim como na prova do dia 24 de setembro, não completou o percurso, demonstrando que seu carro não 

estava bem preparado. O segundo a largar Djalma Dupont, com um Ford V-8, registrando fraco tempo de 

28m52s2, média de 89,366 km/h. Então foi a vez de Domingos Lopes, um dos favoritos, que não 

decepcionou, marcando o tempo de 27m06s, média de 95,180 km/h no seu Essex Autoplano 8. O próximo 

seria o “Voisin” de Roberto Marinho que teve uma ótima performance no Quilômetro Lançado e que era o 

franco favorito para a vitória na categoria Turismo. Entretanto esse carro não se apresentou para a largada, 

com o seu condutor alegando “desarranjos mecânicos” para a desistência. A seguir Henrique Casini no seu 

Ford “A” de 4 cilindros que, no quilômetro 30, em frente à igreja dos Pilares, sofreu uma derrapagem, indo 

de encontro ao meio fio e uma pilastra, sendo atirado a grande distância. Ficou constatado que o piloto e 

seu acompanhante, o mecânico Edgar Miranda, estavam bastante feridos. Edgar chegou a tomar a direção 

do carro e parar o motor, evitando assim uma capotagem e estava ferido no braço, enquanto que Casini 

tinha ferimentos contusos no occipital frontal, escoriações generalizadas e luxações. Ele foi levado em 

estado de choque para o Hospital do Pronto Socorro. Depois de 40 minutos recuperou os sentidos, mas 

ficou internado em observação. O primeiro a largar na categoria “Sport” foi o antigo Lorraine Dietrich de 

Hans Stoffen, que acabou registrando o pior tempo do dia, com 29m26s4, média de 87,636 km/h. José 

Santiago, que tinha vencido a categoria na prova do dia 24 foi o próximo e com seu Ford V8, fez o tempo de 

28m37s4, média de 90,136 km/h, seguido por Júlio de Santis, também com Ford V-8, com o tempo de 



28m29s9, média de 90,681 km/h. Gentil Filho, com seu Graham Paige, fez o tempo de 28m55s4, média de 

89,201 km/h. Nino Crespi, que novamente correria com o Ford A, apelidado de Mossoró, do seu irmão 

Luciano Crespi, pois a sua Bugatti não tinha sido reparada para a prova. Com isso, Primo Fioresi, que 

deveria pilotar o carro vencedor da prova do ano anterior, ficou novamente à pé. E Nino não decepcionou 

e, com o tempo de 28m03s4, média de 91,957 km/h, venceu na categoria “Sport”. Finalmente chegou a 

hora da disputa da categoria “Corrida”, a que despertava maior interesse. O primeiro a largar foi Irineu 

Corrêa, com sua Bugatti. O grande campeão vinha fazendo um tempo excepcional, mais rápido do 

registrado por Hans Von Stuck em 1932, porém a sorte não estava do seu lado e o motor do carro quebrou 

tirando-lhe a chance de vitória. O concorrente seguinte seria Adolfo Lo Turco, também com Bugatti, que 

não se apresentou. O seguinte foi Manuel de Teffé que estreava a sua Alfa Romeo 6C 1750. O experiente 

Teffé, apesar da pouca potência do seu carro, registrou o ótimo tempo de 25m09s6, média de 102,544 

km/h. O último a partir foi o veterano Júlio de Moraes no seu “Fiat De Moraes”, recordista nacional de 

velocidade. Apesar de muito potente, o carro era muito grande e pesado, sendo de péssima dirigibilidade, 

mas mesmo assim, Júlio conseguiu bater Teffé pela pequena margem se 4 décimos de segundo, marcando 

o tempo de 25m09s2, média de 102, 571 km/h, ficando longe do recorde estabelecido por Stuck, com 

23m14s4, no ano anterior. 

 
PROVA: II Subida da Montanha (GP Cidade de Petrópolis) 
LOCAL: Estrada Rio-Petrópolis (Meriti - Petrópolis) – RJ 
DATA: 01/10/1933 
DISTÂNCIA:  43,000 km 
TEMPO: 25m09s2 
MÉDIA: 102,571 km/h 
LARGADA: 12 carros 
CHEGADA: 9 carros 

P PILOTO PAÍS CARRO Nº CC CAT CCAT TEMPO MÉDIA LARG 

1º Júlio de Moraes RJ Fiat De Moraes 28 20.300 C 1º 25m09s2 102,571 12 

2º Manuel de Teffé RJ Alfa Romeo 6C 1750 26 1.752 C 2º 25m09s6 102,544 11 

3º Domingos Lopes RJ Essex Autoplano 8 6 4.162 T 1º 27m06s4 95,180 3 

4º Nino Crespi RJ Ford Adaptado/A 20 3.285 S 1º 28m03s4 91,957 9 

5º Júlio de Santis RJ Ford Adaptado/A 16 3.285 S 2º 28m26s9 90,691 7 

6º José Santiago RJ Ford V-8 Roadster 14 3.622 S 3º 28m37s4 90,136 6 

7º Djalma Dupont RJ Ford V-8 4 3.622 T 2º 28m52s2 89,366 2 

8º Gentil Filho RJ Graham Paige 835 18 5.279 S 4º 28m55s4 89,201 8 

9º Hans Stoffen RJ Lorraine Dietrich B3 12 3.445 S 5º 29m26s4 87,636 5 

AB Rubem Abrunhosa RJ Reo Wolverine 2 5.868 T AB     1 

AB Henrique Casini RJ Ford A Roadster 10 3.285 S AB     4 

AB Irineu Corrêa RJ Bugatti T35 22 2.262 C AB     10 

NL Roberto Marinho RJ Voisin C20 8 4.885 T NL       

NL Adolfo Lo Turco RJ Bugatti T35 24 1.991 C NL       

 

8 - I GP CIDADE DO RIO DE JANEIRO – CIRCUITO DA GÁVEA 

 

A primeira edição do GP Cidade do Rio de Janeiro – “Circuito da Gávea”, foi disputada no dia 8 de outubro 

de 1933, contando com a inscrição de 16 participantes, dentre os quais quatro argentinos e um uruguaio, 

cuja vinda ao nosso país foi em parte custeada pelos organizadores. 

O nome mais famoso inscrito era, sem dúvida, o do brasileiro Manuel de Teffé. Filho do embaixador 

brasileiro na Itália, Teffé havia corrido e vencido algumas provas naquele país e por isso vinha cercado de 

grande favoritismo. Ele tentou importar um verdadeiro carro de corrida para participar dessa prova, uma 

Alfa Romeo 8C 2300 Monza, mas como ele mesmo declarou aos jornais da época, foram colocados diversos 

empecilhos pelas autoridades, o que não permitiu a sua concretização. Mas Teffé não desanimou, foi a São 

Paulo onde adquiriu uma Alfa Romeo 6C1750, um carro esporte, que passou por ajustes para se 



transformar em um carro de corridas. Entre os brasileiros, dois outros nomes se destacavam: Júlio de 

Moraes e Irineu Corrêa. Moraes havia, recentemente, vencido as duas provas disputadas em Petrópolis, 

com seu “Fiat De Moraes”, carro com cerca de 300 HP, mas que não se adaptava à sinuosa pista da Gávea. 

Com isso, acabou se inscrevendo com um pequeno Fiat Balilla, passando à condição de coadjuvante, sem 

qualquer chance de vitória. Por sua vez Irineu Corrêa se inscreveu com um Chrysler 72, muito bem 

preparado por ele mesmo nas oficinas da Auto Mercantil Brasileira, firma da qual era sócio. Com Bugatti 

Grand Prix, se inscreveram Nino Crespi e Adolfo Lo Turco. Dois outros brasileiros se destacavam em função 

do excelente desempenho obtido nas provas de Petrópolis: Domingos Lopes no seu Essex Autoplano e 

Primo Fioresi no Ford 4 cilindros, conhecido como “Mossoró”. Completavam a lista de brasileiros, José 

Santiago com Franklin, Joaquin Sant’Anna com Fiat, Major Hobson, com Amílcar e Júlio de Santis com Ford 

4 cilindros. 

Entre os argentinos, o que dispunha de melhor equipamento era Vittorio Coppoli, piloto de origem italiana, 

que anteriormente havia residido no Brasil, e competido em S. Paulo em prova de motocicletas. Ele se 

inscreveu com um Bugatti Grand Prix. Raul Riganti, que já havia competido nas 500 Milhas de Indianápolis, 

se inscreveu com uma antiga Bugatti, equipada com motor Hudson. Ernesto Blanco, que vinha tendo 

grande sucesso nas corridas da Argentina, se inscreveu com um “Reo”, carro bem preparado para as 

corridas do país vizinho, onde as provas se realizavam em pista de terra. O quarto argentino inscrito foi 

Augusto McCarthy, com um De Soto com motor Chrysler preparado por Domingo Bucci. 

O uruguaio, Hector Suppici Sedes, foi mal informado quanto às características do circuito da Gávea e se 

inscreveu com um grande e pesado Lincoln, totalmente inadaptado à pista. 

 

 
A largada – 1ª fila: 2 – Vittorio Coppoli (Bugatti T35); 4 – Primo Fioresi (Ford A); 6 – Nino Crespi (Bugatti 

T35); 8 – Júlio de Moraes (Fiat Balilla) – 2ª fila: 10 – José Santiago (Franklin); 12 – Adolfo Lo Turco 

(Bugatti T35); 14 – Irineu Corrêa (Chrysler); 16 – Ernesto Blanco (REO) – 3ª fila: 18 – Major Robson 

(Amílcar); 20 – Augusto McCarthy (De Soto); 22 – Júlio de Santis (Ford V-8); 24 – Domingos Lopes (Essex). 

 

 

 

 

 

 



O grid de largada foi definido por sorteio, em filas de quatro carros, que ficou assim definido: 
 

2 
Vittorio Coppoli 

Bugatti 

 4 
Primo Fioresi 

Ford 

 6 
Nino Crespi 

Bugatti 

 8 
Júlio de Moraes 

Fiat 

 

10 
José Santiago 

Franklin 

 12 
Adolfo Lo Turco 

Bugatti 

 14 
Irineu Corrêa 

Chrysler 

 16 
Ernesto Blanco 

Reo 

 

18 
Major Hobson 

Amílcar 

 20 
Augusto McCarthy 

Chrysler 

 22 
Júlio de Santis 

Ford 

 24 
Domingos Lopes 

Essex 

 

26 
J. Sant’Anna 

Fiat 

 28 
Manuel de Teffé 

Alfa Romeo 

 30 
Raul Riganti 

Hudson 

 32 
Hector Suppici 

Lincoln 

 

A corrida foi programada para ser disputada em 20 voltas, totalizando uma distância de 223,200 km, que 

deveria ser completada no tempo máximo de 5 horas. 

O dia 8 de outubro de 1933 amanheceu ensolarado, nas melhores condições climáticas para a realização do 

esperado evento, contando com um público calculado em 40.000 mil pessoas espalhado principalmente ao 

longo da Avenida Niemeyer, calçadas da Rua Marquês de São Vicente, do outro lado do canal da Avenida 

Visconde de Albuquerque e sobre a areia do Leblon. 

A partir das 7 horas começaram a chegar os concorrentes, que iniciaram o reconhecimento da pista e 

procedendo a ajustes nos respectivos carros. 

Diversas autoridades se fizeram presentes, todas no palanque erguido nas proximidades do Hotel Leblon, 

com destaque para o presidente da Argentina: General Agustin Justo e o presidente do Brasil, Sr. Getúlio 

Vargas. 

Às 9 horas, com os carros devidamente alinhados foi dado o sinal de partida, com Vittorio Coppoli, 

aproveitando-se da sua posição de honra, para assumir a ponta. 

Nesse ato registrou-se a primeira baixa: Irineu Corrêa com a transmissão do seu Chrysler quebrada, que 

mal cruzou a linha de largada. 

Pouco mais de 9 minutos e meio depois de autorizada a largada surgiram os competidores: Coppoli 

mantendo a liderança, seguido por Crespi, Blanco, McCarthy e Júlio de Santis. Manuel de Teffé que largara 

em 14º, já ocupava a 7ª posição. 

Ao ser iniciada a segunda volta, na Avenida Niemeyer, a Bugatti de Crespi, que corria em segundo lugar, 

atropelou um fotógrafo que estava no meio da pista, tentando fotografar mais de perto os carros. Carvalho, 

esse era o nome do fotógrafo, quebrou um perna enquanto Crespi, teve que parar, caindo para a 14ª e 

última colocação, uma vez que nessa volta o Ford de Júlio de Santis se retirou com problemas mecânicos, 

parando no início da Estrada da Gávea. 

Coppoli manteve a liderança, seguido por Blanco, McCarthy, Riganti, e Teffé, que já ocupava a quinta 

colocação. 

Na terceira volta, Manuel de Teffé continuava a sua escalada ultrapassando Riganti para ocupar a 4ª 

posição. 

Na volta seguinte registrou-se a recuperação de Nino Crespi que havia subido para a 11ª colocação 

enquanto que as demais posições não sofreram alteração. 

Na quinta volta, com Coppoli e Blanco mantendo as duas primeiras posições, Manuel de Teffé ultrapassou 

McCarthy para assumir a terceira posição, enquanto que Riganti efetuou uma rápida parada no boxe, o 



suficiente para cair para a 7ª posição. Com isso, Primo Fioresi passou a ocupar a 5ª, enquanto que outra 

baixa acontecia, a do Amílcar do Major Hobson com problemas mecânicos. 

A sexta volta foi marcada pelo acidente ocorrido com o “Reo” do argentino Ernesto Blanco que foi de 

encontro a um barranco, quebrando a barra de direção. Com isso Manuel de Teffé passou a ocupar a 2ª 

colocação e a empreender uma aproximação de Coppoli que se mantinha na liderança. 

Nova baixa na volta seguinte, com a saída de Adolpho Lo Turco com problemas mecânicos no seu carro, ao 

mesmo tempo em que Riganti fez nova visita ao boxe, caindo para as últimas posições. 

Nas duas voltas seguintes, poucas alterações foram registradas, apenas a evolução de Nino Crespi, que 

passou a ocupar a 6ª posição e a parada para reabastecimento, de Teffé na 9ª volta, perdendo 1 minuto e 

meio, sem, no entanto, perder a segunda posição. Em seguida Domingos Lopes abandonou a corrida, 

depois de se chocar com o carro de McCarthy, sendo que este permaneceu na prova. 

Tudo aconteceu quando Domingos Lopes rodou e, conforme o mesmo informou o bandeirinha não fez a 

sinalização devida e quando o carro de McCarthy surgiu, não teve como desviar. 

Ao retornar à pista, Teffé começou a descontar a diferença que o separava de Coppoli, ao mesmo tempo 

em que se notava a firme recuperação de Crespi que, na 11ª volta era o quarto colocado. 

Ao completar a 12ª volta, Coppoli notou que os pneus do seu carro estavam bastante deteriorados, mas 

temendo perder a liderança, arriscou dar mais uma volta, o que foi fatal para suas pretensões, pois no Alto 

da Gávea um dos pneus furou e com isso, o piloto argentino não teve como evitar a ultrapassagem de 

Manuel de Teffé que assumiu assim a liderança da prova. 

Coppoli trocou os pneus e retornou à prova ainda na segunda colocação, com Fioresi em terceiro, Crespi 

em quarto e Riganti em quinto. 

Na volta 15 ocorreu um duplo abandono: de Júlio de Moraes e Joaquim Sant’Anna, ambos com problemas 

mecânicos em seus carros. 

Quando parecia que as posições estavam definidas, o carro de Coppoli começou a falhar e o piloto foi 

ultrapassado por Fioresi na 18ª volta, e na volta seguinte por Crespi. Mas os problemas do argentino que 

tinha liderado a primeira fase da corrida ainda não tinham acabado. Coppoli ainda teve outro pneu furado, 

cruzando a linha de chegada na quinta posição superado também por McCarthy. 

Outro piloto com pouca sorte foi Raul Riganti que abandonou depois da 16ª volta por quebra da direção do 

seu carro. 

Manuel de Teffé recebeu a bandeirada de chegada com uma volta de vantagem para Fioresi que levou o 

seu “Mossoró” a um brilhante segundo lugar. Nino Crespi foi o terceiro numa sensacional prova de 

recuperação. 

Deve-se registrar que nas corridas disputadas naquela época, a mesma não se encerrava quando o líder 

recebia a bandeirada de chegada, sendo permitido que todos completassem o número de voltas 

programado, apenas se observando nessa prova, o limite de 5 horas. 

Outra ocorrência que merece destaque foi o resultado oficial da melhor volta da prova que foi creditada a 

Vittorio Coppoli, que teria na 8ª volta, registrado o tempo de 8m30s0, o que foi claramente um erro da 

cronometragem, uma vez que somente em 1937, com carros muito mais velozes e com a pista totalmente 

calçada esse tempo foi batido. Registre-se que em 1933 a pista tinha um longo trecho de terra batida, (todo 

o trecho de serra). Dessa forma, tem mais lógica se considerar a volta de Manuel de Teffé com o tempo de 

9m02s5, tempo compatível com a média da prova e com as voltas feitas nos anos seguintes na Gávea.  

 
PROVA: I GP Cidade do Rio de Janeiro 
LOCAL: Circuito da Gávea, Rio de Janeiro – RJ 
DATA: 08/10/1933 
DISTÂNCIA: 20 voltas de 11,160 km = 223,200 km 
TEMPO: 3h19m25s2 



MÉDIA: 67,155 km/h 
POLE POSITION: Victorio Coppoli (Bugatti T35B) – sorteio 
MELHOR VOLTA: Manuel de Teffé (Alfa Romeo 6C1750) - 9m02s5 - 74,057 km/h 
LARGADA: 16 carros 
CHEGADA: 7 carros 

P PILOTO PAÍS CARRO Nº CC VTS TEMPO MÉDIA LARG 

1º Manuel de Teffé RJ Alfa Romeo 6C 1750 28 1.752 20 3h19m25s2 67,155 14 

2º Primo Fioresi RJ Ford Adaptado/A 4 3.285 20 3h31m43s0 63,254 2 

3º Nino Crespi RJ Bugatti T35 6 1.991 20 3h32m08s6 63,127 3 

4º Augusto McCarthy ARG De Sotto ALS Bucci 20 5.073 20 3h34m23s2 62,467 10 

5º Vittorio Coppoli ARG Bugatti T35B 2 2.262 20 3h48m50s0 58,523 1 

6º José Santiago RJ Franklin Adaptado 10 4.490 20 3h51m49s1 57,769 5 

7º Hector Suppici URU Lincoln Adaptado 32 6.306 20 4h03m45s0 54,942 16 

8º Raul Riganti ARG Bugatti Hudson 30 3.503 17     15 

9º Júlio de Moraes RJ Fiat Balilla 8 1.484 15     4 

10º Joaquim Sant'anna RJ Fiat 519 Adaptado 26 4.766 15     13 

11º Domingos Lopes RJ Essex Autoplano 8 24 4.162 9     12 

12º Adolfo Lo Turco RJ Bugatti T35 12 1.991 6     6 

13º Ernesto Blanco ARG Reo Pistero  16 5.868 5     8 

14º Major Hobson RJ Amílcar CGS 18 1.074 5     9 

15º Júlio de Santis RJ Ford Adaptado/A 22 3.622 1     11 

16º Irineu Corrêa RJ Chrysler Adaptado 14 4.398 0     7 

 

 
Manuel de Teffé recebendo a bandeirada de chegada ao vencer a prova. 


