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1 – V GP CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Para uma curta temporada no Brasil composta por três corridas, chegaram ao nosso país o campeão do 

Mundo Juan Manuel Fangio, o terceiro colocado Froilan Gonzalez e os italianos Felice Bonetto e Nello Pagani. 

Junto com eles vieram diversos carros de corrida, principalmente algumas Maserati trazidas por Arialdo 

Ruggeri, sócio de Chico Landi e Armando Borghi na Escuderia Bandeirante, que foram revendidos a pilotos 

brasileiros. 

A primeira corrida do programa foi o GP Cidade de São Paulo, no autódromo paulistano de Interlagos, no dia 

13 de janeiro. O programa constava de mais duas corridas além do Grande Prêmio, uma para carros da 

categoria Esporte Internacional e outra para a categoria Esporte até 2.000 cc. Essas duas corridas e a prova 

de classificação foram realizadas no sábado, dia 12 de janeiro. 

 

 
A largada do GP Cidade de São Paulo e a chegada vitoriosa de Juan Manuel Fangio 

 

Os pilotos argentinos Fangio e Gonzalez, trouxeram para o Brasil três carros: duas Ferrari 166, com seus 

motores de 2.000 cc equipados com compressor e, como carro reserva, a antiga Alfa Romeo 308, equipada 

com motor de 3.800 cc. Fangio testou tanto a Ferrari como a Alfa Romeo e decidiu correr na Ferrari. 

Os italianos trouxeram duas novas Maserati, uma modelo A6GCM para o campeão de motociclismo Nelo 

Pagani e uma 4CLT/50, desenvolvida por Enrico Platé, para Felice Bonetto. 

Entre os brasileiros, como não podia deixar de ser, o destaque era Chico Landi na sua Ferrari 125C de dois 

litros. A Escuderia Bandeirante, criada por Arialdo Ruggeri, passou a ser constituída pelos pilotos: Francisco 

Marques, Gino Bianco, Benedicto Lopes, Francisco Credentino e Jaime da Neves, deveria correr com as 

Maserati trazidas para o Brasil pelo próprio Ruggeri, mas como os carros não foram desembaraçados a 

tempo, os pilotos tiveram que correr com os seus carros antigos: Marques com a sua Maserati 4CL, Bianco 

na 8CM, assim como Credentino, e Benedicto Lopes na Maserati de Armando Borghi que vinha sendo 

utilizada nos anos anteriores. Com isso, Jaime das Neves ficou sem carro, assim como Luiz Mário Polo que 

havia sido inscrito no antigo carro de Gino Bianco. A lista dos inscritos foi completada por Annuar de Góes ao 

volante da Maserati 4CL de Aldo Boltellini, Godofredo Viana Filho na Maserati 8C 2500 e João Scaffidi na Alfa 

Romeo P3 que chegou ao Brasil em 1937, para Manuel de Teffé e que tinha comprado de Antônio Parra. 

As provas preliminares acabaram se fundindo em apenas uma, com a classificação sendo feita 

separadamente por categoria. Isso porque apenas três carros se inscreveram na categoria Esporte 

Internacional e quatro em Esporte até 2.000 cc. 

E a corrida não despertou grandes emoções, com Pedro Romero assumindo a liderança com seu Allard 

Cadillac, seguido por Francisco Azevedo na Maserati A6GCS. O terceiro carro da categoria Esporte 

Internacional, a Alfa Romeo 2500 de Hans Ravache abandonou depois de completar a segunda volta, 



enquanto na categoria Esporte até 2.000 cc, mais uma vez Cláudio Daniel Rodrigues não teve dificuldades 

em se manter na liderança com seu MG-TC muito bem-preparado por Enzo Brizzi. 

Ver RESULTADOS 1952/1 

 

Em seguida foi disputada a prova de classificação, com Fangio registrando o melhor tempo, com o grid 

ficando assim constituído: 
 

6 
Juan Manuel Fangio 

Ferrari 166 FL 
3m43s6 

 18 
Gino Bianco 

Maserati 8CM 
3m51s4 

 2 
Chico Landi 

Ferrari 125 C 
3m52s4 

 10 
Froilan Gonzalez 

Ferrari 166 FL 
3m54s2 

 

 12 
Francisco Credentino 

Maserati 8CM 
4m03s5 

 8 
Francisco Marques 

Maserati 4CL 
4m05s1 

 22 
Nello Pagani 

Maserati A6GCM 
4m29s1 

 

 

30 
Godofredo Viana Fº 

Maserati 8C2500 
4m34s7 

 20 
Felice Bonetto 

Maserati 4CLT/50 

 14 
João Scaffidi 

Alfa Romeo P3 
(NL) 

 16 
Benedicto Lopes 

Maserati 4CLT/48 
 

 

 26 
Annuar de Góes 

Maserati 4CL 
 

     

 

 

Os carros passando pela curva do Pinheirinho: Froilan Gonzalez na primeira foto e Francisco Credentino e Annuar de 

Góes na segunda 
 

Perante um público calculado em 30.000 pessoas, a corrida foi iniciada as 16 horas e 25 minutos e, para 

surpresa geral, Froilan Gonzalez assumiu a dianteira, seguido por Fangio e Landi. 

Mas a liderança de Gonzalez durou pouco e, quando os carros completaram a primeira volta, Fangio era o 

ponteiro, seguido por Gonzalez e Landi, situação que foi mantida até o início da quarta volta, quando Chico 

Landi entrou nos boxes acusando problemas na bomba de gasolina, só retornando à corrida quando os três 

primeiros, que eram Fangio, Gonzalez e Bianco completavam a quinta volta. 

O italiano Felice Bonetto abandonou a corrida na terceira volta, com o compressor da sua Maserati quebrado 

e na sétima volta o outro italiano, Nelo Pagani, abandonou a corrida com o mesmo problema do seu 

conterrâneo. 

Duas voltas depois foi a vez de Francisco Credentino se retirar da prova, que tinha Fangio em primeiro, 

Gonzalez em segundo, Bianco em terceiro e Marques na quarta posição. 



Somente na décima volta as posições se modificaram, quando Gino Bianco derrapou e foi de encontro ao 

barrando, ficando impossibilitado de continuar na prova. 

A partir de então, Fangio e Gonzalez passaram a se revezar na liderança, seguidos por Francisco Marques, 

que assumiu a liderança na 18ª volta, quando Fangio e Gonzalez foram para o boxe, ao mesmo tempo, 

reabastecer seus carros. Fangio retornou em seguida, mas Gonzalez perdeu muito tempo na operação, o que 

foi fatal para suas pretensões na corrida. 

A liderança de Marques durou até à 23ª volta, quando foi superado por Fangio que recebeu a bandeirada da 

vitória com onze segundos de vantagem para Marques, o segundo e mais de dois minutos para Gonzalez, o 

terceiro. 

Apenas seis carros receberam a bandeirada de chegada, sendo que apenas os três primeiros completam as 

vinte e cinco voltas regulamentares. 

Ver RESULTADOS 1952-2 

 

 
À esquerda, Juan Manuel Fangio após receber o troféu de vencedor do Coronel Santa Rosa e à direita, Francisco 

Marques vencedor entre os pilotos nacionais. 

 

2 – XI GP CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Depois de um intervalo de quase dois anos, voltou a ser disputada mais importante corrida sul-americana 

daquela época, o GP Cidade do Rio de Janeiro, ou Circuito da Gávea. 

Na sua 11ª edição, o Grande Prêmio, foi realizado no dia 20 de janeiro, reunindo pilotos nacionais, argentinos 

e italianos. 

Os pilotos argentinos, vitoriosos na corrida disputada na semana anterior em Interlagos, levaram para a 

Gávea as duas Ferrari 166, originariamente da Fórmula dois, mas com seus motores de 2 litros equipados 

com compressor, e a Alfa Romeo 308 equipada com motor de 3,8 litros. Froilan Gonzalez se inscreveu com a 

Ferrari de chassi 011-F, enquanto Fangio poderia escolher entre a Ferrari de chassi 013-F e a Alfa Romeo, 

com o piloto treinando com os dois carros, para definir com qual deveria correr. 

Os italianos trouxeram os dois carros que correram em Interlagos, a Maserati 4CLT/50, carro aperfeiçoado 

por Enrico Platé para Felice Bonetto e a A6GCM de Fórmula 2, que seria pilotada pelo campeão de 

motociclismo Nelo Pagani. 

Entre os brasileiros, o maior destaque era, naturalmente, Chico Landi com sua Ferrari de Fórmula 1, modelo 

125-C, com 2 litros, mas sem compressor. Com carro 1,5 litros com compressor estava inscrito Rubem 

Abrunhosa, nesse carro que pertencia a Pinheiro Pires, que por sua vez se inscreveu com a Talbot Lago de 

Fórmula 1, com motor 4,5 litros, que pertencera a Jean Achard. Esses carros de propriedade de Pinheiro 



Pires, quase deixaram de participar da corrida, devido a um mau entendimento no que se refere à premiação, 

porém a atuação do coronel Santa Rosa, presidente do ACB, fez com que Pinheiro confirmasse a participação 

de seus carros. 

 

 
Os carros alinhados para a largada, com Chico Landi e Juan Manuel Fangio na primeira fila 

 

Ainda sem poderem contar com os carros importados por Arialdo Ruggeri, Francisco Credentino e Gino 

Bianco, tiveram que se contentar em correr com suas antigas Maserati 8CM. 

O luso-brasileiro Mário Valentim inscreveu sua Maserati A6GCS, “monofaro” com motor 2 litros, sem 

compressor. 

Annuar de Góes pretendia correr com a Maserati 4CL de Aldo Boltellini com a qual havia corrido em Interlagos 

e, com isso, ceder a sua antiga Maserati 6CM para Oldemar Ramos, mas acabou frustrado quando o 

empresário paulista cedeu o seu carro para Rosalvo Mansur e, com isso, Oldemar não pode correr. 

Benedicto Lopes se inscreveu com a Maserati 4CL de Armando Borghi, o petropolitano Antônio Lordeiro com 

a antiga Maserati 4CM e João Scaffidi na Maserati P3. 

Francisco Marques, piloto nascido em Portugal, mas radicado em São Paulo, se inscreveu com a sua antiga 

Maserati 4CL, enquanto não recebia a nova 4CLT da Scuderia Bandeirantes, mas acabou se desentendendo 

com a diretoria do Automóvel Clube do Brasil, que a princípio havia negado a entrega da “Taça Eva Peron” 

ao piloto, como melhor brasileiro classificado na corrida de Interlagos, sob a alegação de que ele não era 

brasileiro. Marques ficou revoltado e vendeu a sua Maserati 4CL, anunciando que abandonaria o 

automobilismo, o que acabou não acontecendo, mais uma vez devido à intervenção do coronel Santa Rosa 

que desfez o mal-entendido. Porém, como Marques não tinha recebido a 4CLT, embora esta já estivesse no 

Brasil, o promissor piloto não teve como participar da corrida. 

Desde os treinos livres, a superioridade dos argentinos e de Chico Landi era marcante e o resultado foi obtido 

na prova de classificação, quando o campeão mundial registrou o espetacular tempo de 7m03s0, média de 

91,711 km/h, com a Ferrari 116 FL. Chico Landi ficou com o segundo tempo: 7m18s8, nada menos que 15,8 



segundos inferior ao tempo do argentino. O terceiro tempo também foi de Fangio, com a Alfa Romeo, 

registrando 7m19s8. Froilan Gonzalez foi o quarto, com 7m25s0, ficando assim definido o grid de largada: 
 

6 
Juan Manuel Fangio 

Ferrari 166 FL 
7m03s0 

 2 
Chico Landi 

Ferrari 125 C 
7m18s8 

 

10 
Froilan Gonzalez 

Ferrari 166 FL 
7m25s0 

 34 
Mário Valentim 
Maserati A6GCS 

7m39s2 

 

12 
Francisco Credentino 

Maserati 8CM 
7m55s0 

 40 
Rubem Abrunhosa 

Ferrari 125 C 
8m06s5 

 

20 
Felice Bonetto 

Maserati 4CLT/50 
8m08s1 

 22 
Nello Pagani 

Maserati A6GCM 
9m11s4 

 

26 
Annuar de Góes 
Maserati 6CM 

9m58s8 

 14 
Jo9ão Scaffidi 
Alfa Romeo P3 

10m01s6 

 

42 
Antônio Lordeiro 

Maserati 6CM 
10m04s5 

 38 
Rosalvo Mansur 

Maserati 4CL 
10m08s4 

 

16 
Benedicto Lopes 

Maserati 4CLT/48 
 

 18 
Gino Bianco 

Maserati 8CM 

 

4 
Pinheiro Pires 

Talbot Lago T26 
 

  

 

 

 

Da esquerda para a direita: Annuar Góes na sua Maserati 6CM; Juan Manuel Fangio treinando na Alfa Romeo 308; 

Francisco Credentino com Maserati 8CM 

 

Contando com a presença do Sr. presidente da República, Getúlio Vargas, do ministro Segadas Viana, do 

embaixador da Argentina e do General Ciro Cardoso, entre outras autoridades, a corrida teve início às 9 horas 

de manhã, com Juan Manuel Fangio assumindo a ponta, seguido por Chico Landi, Froilan Gonzalez e os 

demais. 



A primeira volta foi completada com Fangio em primeiro, Landi em segundo, Gonzalez em terceiro, já bem 

distanciados dos demais que eram pela ordem: Bonetto, Credentino, Abrunhosa, Pagani, Annuar, Mansur, 

Scaffidi, Benedicto e Gino Bianco. 

Antônio Lordeiro não conseguiu largar, embora estivesse na linha de partida, porque seu carro apresentou 

quebra do suporte do tanque de combustível e o carro foi empurrado para os boxes. 

Mário Valentim, que tinha surpreendido a todos ao conquistar a quarta posição no grid de largada, não 

chegou a completar a primeira volta, pois o seu carro bateu no meio-fio na serra e teve uma roda quebrada, 

abandonando a prova. Gino Bianco, que largou na penúltima fila, teve problemas nessa volta e ficou ainda 

mais atrasado. 

 

 
Passando pela Av. Niemeyer: João Scaffidi (Alfa Romeo 8C2300 Monza); Chico Landi (Ferrari 125C); e Rubem 

Abrunhosa (Ferrari 125C) 

 

A segunda volta foi completada, para delírio dos presentes, com Chico Landi na liderança, levando 7,3 

segundos de vantagem para Gonzalez, o segundo. Fangio teve o diferencial da sua Ferrari quebrado, ficando 

parado na serra. Nessa volta Gino Bianco se dirigiu aos boxes, abandonando a prova com seu carro 

completamente sem freios. 

A luta pela liderança continuava muito forte, com Landi, em primeiro e Gonzalez em segundo com a diferença 

entre os dois variando, sem passar da casa dos sete segundos. 

Na segunda volta João Scaffidi entrou no boxe com problemas no magneto da sua Alfa Romeo, perdeu quatro 

minutos, retornou mas desistiu em seguida. 

 

 
À esquerda a luta entre Chico Landi e Froilan Gonzalez na serra e, à direita, Mário Valentim passando pela Avenida 

Niemeyer com sua Maserati A6GCS. 

 

Na sexta volta Landi registrou a melhor volta da corrida, com o tempo de 7m11s6, média de 98,091 km/h, 

enquanto Gonzalez fez a sua melhor volta com o tempo de 7m12s4, tempo que repetiria na volta seguinte. 

Desde a terceira volta, Bonetto tinha desistido com o câmbio da sua Maserati quebrado e na sexta volta, foi 

a vez de Annuar de Góes recorrer aos boxes, para abandonar com problemas no motor do seu carro. 



Com isso restavam apenas oito carros na corrida, que tinha Landi em primeiro, Gonzalez em segundo, 

Benedicto Lopes, em grande atuação em terceiro, Credentino em quarto, Abrunhosa em quinto, Pagani em 

sexto, Pinheiro Pires em sétimo e Mansur em oitavo. 

Na oitava volta Chico Landi parou para reabastecer seu carro, perdendo a liderança, mas retornando em 

segundo, completando a volta seguinte a uma distância de 39,8 segundos do novo líder que era Gonzalez. 

Na décima volta foi a vez de Benedicto reabastecer seu carro, retornou em seguida, para abandonar a corrida 

duas voltas depois com a quebra da bomba de combustível. 

A corrida parecia estar sob controle, com o público aguardando a vez de Gonzalez parar para reabastecer sua 

Ferrari, quando Landi teria a chance de recuperar a liderança. 

E isso ocorreu na 14ª volta. Landi tinha 38,9 segundos de desvantagem quanto Gonzalez parou para 

reabastecer seu carro, e Landi reassumiu a liderança, e quando retornou à prova, estava 47,2 segundos 

afastado de Landi, o novo líder. 

Parecia que a corrida estava decidida a favor do brasileiro, porém a sua liderança não durou mais que uma 

volta, pois no alto da serra, ao tentar passar pelo retardatário Pagani, esse bateu no carro do líder, que tocou 

o meio-fio e teve uma roda quebrada. Landi entrou nos boxes, trocou a roda, mas quando retornou à corrida, 

estava 1 minuto, 28,8 segundos atrás de Gonzalez. 

Pagani que além do acidente com Landi, já tinha se envolvido em outro com Rosalvo Mansur, também foi 

para os boxes, com o piloto sendo substituído por Felice Bonetto. Talvez se a mudança ocorresse antes, Chico 

Landi pudesse vencer a prova. 

A partir de então, com seu carro perdendo rendimento, Landi teve que se contentar com o segundo lugar, 

com Gonzalez recebendo a bandeirada de chegada depois de 2h27m28s4. Landi ficou em segundo, a 2m11s7 

de distância, sendo os únicos que completaram as 20 voltas de corrida. 

Ver RESULTADOS 1952/3 

 

 
Froilan Gonzalez o vencedor da prova 

 

 

 

 



3 – VII CIRCUITO DA QUINTA DA BOA VISTA 

 

A terceira prova da temporada internacional foi realizada graças ao empenho do corredor Annuar de Góes, 

que bancou a vinda e estadia dos pilotos argentinos para participarem do VII Circuito da Quinta da Boa Vista 

no dia 3 de fevereiro. Annuar apostava na arrecadação da corrida e teve êxito, a prova foi muito boa, apesar 

de alguns contratempos, como o tempo instável e a arrecadação acabou dando lucro. Annuar pode ser 

considerado como o segundo promotor de evento automobilístico do Brasil tendo em vista que 

anteriormente o industrial Sabbado D’Ângelo havia financiado a realização de corridas na Gávea e em São 

Paulo (Jardim América) nos anos 1930. 

A prova tinha como maior atração a presença dos dois pilotos argentinos, nada menos que o campeão 

mundial e o terceiro colocado no mesmo campeonato. Fangio e Gonzalez correriam nas Ferrari com as quais 

tinham ganhado as corridas anteriores da temporada, Fangio em Interlagos e Gonzalez na Gávea. A eles se 

somou o brasileiro Manuel de Teffé, que retornou às pistas pilotando a Alfa Romeo 3.800 que tinha vindo 

para o Brasil com a equipe argentina. 

 

 
A largada da prova com Fangio, Gonzalez e Landi na primeira fila e passagem de Francisco Marques, com Fangio e 

Landi logo atrás, debaixo da chuva. 

 

Como não poderia deixar de ser, Chico Landi era o grande desafiador da equipe argentina, na sua Ferrari 166, 

assim como Francisco Marques, que fora segundo em Interlagos e que estrava a Maserati 4CLT/48, da 

Scuderia Bandeirante, carro bem mais moderno que o anteriormente utilizado. 

Nessa prova sentiu-se a ausência de Felice Bonetto, estando presente apenas o italiano Nello Pagani, que 

como campeão mundial de motociclismo, correria tanto a corrida de automóveis como a de motocicletas 

que seria realizada como preliminar, aliás, eram duas essas provas de motocicletas. 

A equipe de Pinheiro Pires estava também presente, com Rubem Abrunhosa, então bem mais familiarizado 

com a Ferrari 125 e o próprio Pinheiro Pires no Talbot. 

Gino Bianco, o tricampeão carioca de subidas de montanha se fez presente na sua antiga Maserati 8CM de 

1932, carro antigo, mas que vinha sendo bastante efetivo nas corridas nacionais. 

Completavam a lista de inscritos, Benedicto Lopes (Maserati 4CL), Rosalvo Mansur (carro idêntico), Gerd 

Stoltenberg (idem) e Oldemar Ramos, que retornava às pistas com a Maserati 6CM de Annuar de Góes. 

Annuar, uma vez que atuava como promotor resolveu não correr, para poder atuar diretamente na 

organização da prova. 



Os treinos e a prova de classificação demonstraram equilíbrio entre os três favoritos: Fangio, Gonzalez e 

Chico Landi que ficaram com os melhores tempos, enquanto Gino Bianco, em mais uma soberba atuação, 

ficava com a quarta e última posição da primeira fila na sua veterana Maserati, com o grid de largada ficando 

assim constituído: 
 

18 
Gino Bianco 

Maserati 8CM 
1m18s0 

 2 
Chico Landi 

Ferrari 125-C 
1m15s8 

 10 
Froilan Gonzalez 

Ferrari 166 FL 
1m14s1 

 6 
Juan Manuel Fangio 

Ferrari 166 FL 
1m12s7 

 

 22 
Nello Pagani 

Maserati A6GCM 
1m20s1 

 40 
Rubem Abrunhosa 

Ferrari 25-C 
1m19s7 

 38 
Rosalvo Mansur 

Maserati 4CL 
1m19s0 

 

 

4 
Pinheiro Pires 

Talbot Lago T26C 
1m27s7 

 14 
Oldemar Ramos 
Maserati 6CM 

1m24s0 

 28 
Manuel de Teffé 
Alfa Romeo 308 

1m21s3 

 8 
Francisco Marques 
Maserati 4CLT/48 

1m21s0 

 

     20 
Gerd Stoltenberg 

Maserati 4CL 
1m25s0 

 

 

Benedicto Lopes, muito gripado desistiu de correr, reduzindo o pelotão de largada para doze carros, que 

ficaria ainda mais “magro” com a desistência de Gerd Stoltenberg. Porém, Annuar de Góes, considerando 

que as “coisas” estavam bem encaminhadas para a realização da prova, resolveu de última hora substituir 

Gerd e alinhar no seu carro. 

 

 
Mecânico abrindo sulco nos pneus; o carro acidentado de Gino Bianco; e Manuel de Teffé na Alfa Romeo 308 

 

O domingo amanheceu com o tempo nublado, mas como a corrida seria à tarde, o público, corredores e 

promotores esperavam que o tempo melhorasse. 

No início da tarde, caia sobre a pista uma fraca garoa, suficiente para manter a pista escorregadia, mas o 

público era muito bom, fazendo com que não se tivesse prejuízo com a corrida. 

A primeira corrida, para motocicletas, teve um mau presságio, quando o piloto estreante Giancarlo Zanoloni, 

caiu com sua moto quando “aquecia” sua máquina, bateu num poste e desacordado foi levado para o 

hospital, onde acabou falecendo. Mas a corrida foi realizada e vencida por Ralf Hunter Werner. 

A segunda corrida de motos, a mais esperada dessa categoria, pois contava com a presença do campeão 

mundial, o italiano Nello Pagani, que venceu para delírio do público presente. 



O VII Circuito da Gávea deveria ser iniciado às 16:00 horas, porém os contratempos fizeram com que a largada 

somente pudesse ocorrer às 17:00 horas, e assim deveria terminar apenas com luz artificial. 

Preocupados com esse fato, os organizadores decidiram reduzir a distância de corrida de 100 voltas (200 

quilômetros), para 75 voltas (150 quilômetros), o que foi bem recebido por todos. 

Como a pista estava molhada, cenas nunca imagináveis nos dias de hoje ocorreram, com mecânicos abrindo 

sulcos nos pneus dos carros de corrida, através de serrotes. 

Dada a largada, assumiu a ponta Froilan Gonzalez, seguido por Fangio e Landi, mas Fangio, na sua “tocada” 

magistral, assumiria a ponta na terceira volta, deixando Gonzalez em segundo e Landi em terceiro. A corrida 

pela vitória estava, portanto reduzidas aos três pilotos. 

Na sexta volta ocorreu a primeira desistência, quando Rosalvo Mansur entrou nos boxes pedindo uns óculos 

de corrida, pois não conseguia ver nada. Como ninguém tinha, o piloto resolveu abandonar a correr o risco 

de sofrer um acidente. 

Na sétima volta Chico Landi, para delírio do público, passou por Gonzalez, partindo em perseguição a Fangio 

que liderava a corrida. Gonzalez passou então a enfrentar problemas no seu carro parou nos boxes, retornou, 

mas acabou abandonando com problemas no diferencial. 

Na vigésima sexta volta, foi a vez de Oldemar Ramos desistir, depois de correr muito tempo com sua Maserati 

falhando muito. 

Quem tinha problemas e visitava muito os boxes era Manuel de Teffé. Um pouco “enferrujado” o piloto não 

conseguia se acertar com o carro que por sua vez vinha falhando, sendo preciso trocar diversas vezes as velas 

do motor. 

Na 43ª volta Chico Landi, se aproveitando de uma rateada no motor do carro de Fangio, assumiu a liderança. 

Fangio deu a entender que iria para os boxes, mas logo o carro começou a funcionar normalmente e o 

argentino iniciou a perseguição ao brasileiro. 

 

 
Francisco Marques (Maserati 4CLT) e Nello Pagani (Maserati A6GCM) 

 

Na altura da 50ª volta com os dois carros duas voltas atrasados, Gino Bianco tentou ultrapassar Pinheiro 

Pires, na proximidade do portão da Avenida Pedro II. Pinheiro estava em quinto e Bianco em sexto lugar. 

Bianco conseguiu passar, mas o seu carro derrapou na pista escorregadia e rodou. Pinheiro Pires tentou 

desviar, mas não conseguiu, atingindo a roda traseira do carro de Bianco, que saiu do mesmo com eixo e 

tudo. O carro de Pinheiro, desgovernado, atingiu o público, provocando a morte do Sr. Raul Vieira Rangel que 

assistia à corrida. Os fiscais correram para o local, acenando o perigo, com bandeira vermelha (à época era a 

bandeira de aviso e não a amarela como nos dias de hoje) enquanto a corrida prosseguia. 



E na volta 53, Fangio novamente passou por Chico Landi, com os dois se mantendo muito próximos até a 

bandeirada final, quando o argentino tinha apenas 4,3 segundos para o brasileiro. 

Ver RESULTADOS 1952/4 

 

 
Juan Manuel Fangio foi o vencedor de Chico Landi ficou em segundo lugar 

 

4 – TORNEIO INTERNACIONAL 

 

Não houve pontuação para as três provas do Torneio Internacional disputado no Brasil em 1952, mas fizemos 

um “ranking”, com base na contagem de pontos utilizada para o mundial da época, que deu o seguinte 

resultado: 

 

COL PILOTO PAÍS CARRO 
13/01/1952 
Interlagos 

20/01/1952 
Gávea 

03/02/2952 
Quinta 

TOTAL 

1º Juan Manuel Fangio ARG Ferrari 166 FL 9 - 9 18 

2º Chico Landi BRA Ferrari 125-C 2 6 6 14 

3º Froilan Gonzalez ARG Ferrari 166 FL 4 9 - 13 

4º Francisco Marques BRA Maserati 4CL 6 - 2 8 

5º Nello Pagani ITA Maserati A6GCM - 3 4 7 

6º Rubem Abrunhosa BRA Ferrari 125-C - 2 3 5 

7º Francisco Credentino BRA Maserati 8CM - 4 - 4 

8º Annuar de Góes BRA Maserati 6CM 3 - 1 4 

9º Felice Bonetto ITA Maserati A6GCM - 3 - 3 

10º Benedicto Lopes BRA Maserati 4CL 1 - - 1 

 Pinheiro Pires BRA Talbot Lago T26C - 1 - 1 

 

 
Os vencedores da temporada: Juan Manuel Fangio, Chico Landi e Froilan Gonzalez 

 

 

 

 



5 – I GINCANA SANTISTA 

 

Na tarde de sábado, 16 de fevereiro, na Ponta da Praia, em 

Santos, foi disputada a I Gincana Santista, promovida pelo 

Clube Internacional de Regatas e pela Seção de São Paulo do 

Automóvel Clube do Brasil. Os paulistanos Egon Macedo e 

Emília Figueiredo formaram a dupla campeã. 

O resultado final foi o seguinte: 1º - Egon Alves Macedo/Emília 

Figueiredo – 3m46s2; 2º - Aldo Ribeiro/Helena C. Negreiros – 

3m51s9; 3º - Valter Ambra Castro/Lenita Stamaro – 4m02s8; 4º 

- Luís Álvaro Junqueira/Marina Souza Leite – 4m02s8; 5º - 

Roberval Roche Moreira Filho/Ieda Reis – 4m12s5. 

Alexandre Lodigensly cumprindo uma etapa 

 

6 – CIRCUITO DAS PRAIAS DO ATLÂNTICO 

 

Em 17 de fevereiro foi realizado o Circuito da Praias do Atlântico, pelas estradas gaúchas entre Caxias do Sul-

Novo Hamburgo-Sapucaia do Sul-Capão da Canoa, que foi a primeira corrida válida para o I Campeonato 

Gaúcho de Automobilismo, que por sua vez foi dividido pelas categorias Força Livre e Turismo Melhorado. 

Os carros da categoria Força Livre deveriam percorrer três vezes o circuito de 93 quilômetros, totalizando 

279, enquanto os da Turismo Melhorado deveriam percorrer apenas uma vez os 93 quilômetros. 

A corrida estava sendo desenvolvida de forma tranquila, com Antoninho Burlamaque à frente, até que ao 

passar pela praia de Santa Teresinha, o piloto perdeu o controle do seu carro e capotou. Removido para o 

hospital em Porto Alegre, Burlamaque faleceu no dia seguinte. 

O vencedor da Turismo Força Livre foi Diogo Ellwanger, seguido por Catharino Andreatta e Aido Finardi e, na  

Turismo Melhorado, o vencedor foi Adalberto Moraes. 

Ver RESULTADOS 1952/5 e 6 

 

 
Antoninho Burlamaque pouco antes de sofrer o acidente fatal 

 



7 – UMA FERRARI PARA CHICO LANDI 

 

Em solenidade realizada no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, o presidente da República Sr. Getúlio Vargas 

fez a entrega simbólica de uma Ferrari 375 de Fórmula 1, com 4.500 cc para o piloto Chico Landi. Essa história 

começou esse ano, depois que Vargas perguntou a Landi porque não tinha conseguido vencer a prova da 

Gávea e este lhe informou não ser possível em função da superioridade dos carros dos pilotos argentinos. 

Em seguida Getúlio Vargas determinou ao ministro Segadas Viana que resolvesse o problema, conseguindo 

um carro para Landi. Determinou ainda que o Automóvel Clube do Brasil providenciasse a compra, que o 

Governo o reembolsaria. A ideia era que Landi corresse com esse carro na temporada internacional da 

Argentina, mas o carro só acabou estreando no final de março no Uruguai. Essa história ainda daria muito 

assunto, depois que o Governo Vargas passou a receber forte oposição anos mais tarde. 

 

 
Chico Landi correndo na Ferrari 375 durante prova Daily Mail na Inglaterra 

 

8 – CORRIDA EM INTERLAGOS 

 

Curiosamente, no dia 2 de março, as corridas automobilísticas, disputadas em Interlagos, foram preliminar 

de uma corrida de motocicletas, o Prêmio Rádio Panamericana. 

A corrida de motocicletas tinha “status” de internacional e foi vencida pelo campeão mundial Nello Pagani, 

seguido pelo também italiano Alfredo Milani. 

O resultado foi o seguinte: 1º Nello Pagani (ITA) – Gilera; 2º Alfredo Milani (ITA) – Gilera; 3º Oswaldo Salatino 

(ARG) – Triumph; 4º Armando Poggi (ARG) – Norton; 5º - Francisco Berri Neto (BRA); 6º Felipe Carmona (BRA). 

Nesse dia foram disputadas duas corridas de automóveis, uma para a categoria Sport, com classificação em 

separado para as classes Sport Força Livre e até 2.000 cc e a outra para carros de Turismo, também com 

classificação em separado para as classes até 1.100 cc e de 1.101 a 2.000 cc. 

A corrida de carros de Turismo, contou com a participação de 7 carros, 3 da classe até 1.100 cc e 4 na acima. 

Bernard Hornett, com um Citroen 11 Legere venceu com facilidades na classificação geral e na classe acima 

de 1.100 cc, enquanto Leone Bracalli venceu a classe até 1.100 cc. 

Ver RESULTADOS 1952/7 

 



A prova de carros Sport teve menos participantes, sendo dois na classe Força Livre e três até 2.000 cc. 

Francisco Azevedo, com a Maserati A6GCS venceu com facilidade, pois acabou correndo sozinho na sua classe 

uma vez que Pedro Romero Fº não pode largar com seu Allard Cadillac. 

Na classe até 2.000 cc, Cláudio Daniel Rodrigues liderou as três primeiras voltas, quando foi obrigado a 

abandonar e com isso Ico Ferreira acabou vencendo. 

Nessa prova Luiz Vergueiro estabeleceu novo recorde volta para a categoria Sport até 2.000 cc, com o tempo 

de 4m16s8. 

Ver RESULTADOS 1952/8 

 

9 – INAUGURAÇÃO DO AUTÓDROMO DE BUENOS AIRES 

 

No dia 9 de março foi inaugurado o Autódromo 17 de Outubro, atual “Autódromo de Buenos Aires Oscar e 

Juan Gálvez”, obra monumental do Governo Juan Peron, em Buenos Aires. A principal inovação, era que o 

traçado da pista podia ser modificado de diversas formas, de acordo com a quantidade de participantes, tipo 

de carro, etc. A sua inauguração estava inicialmente prevista para o dia 2 de março, mas acabou sendo adiada 

para o dia 9. Isso gerou conflito com a Federação Internacional, que de forma nada convencional, resolveu 

punir o Automóvel Clube Argentino por ter efetuado a mudança de data sem a prévia autorização da entidade 

máxima internacional. Como se o Automóvel Coube tivesse gestão quanto ao andamento das obras enquanto 

a FIA exercia o seu poder “cartorial”, o fator mais marcante nesse tipo de órgão. 

O Circuito escolhido foi o número 4, com 4.707 metros de extensão e se inscreveram para a prova os 

brasileiros: Chico Landi (Ferrari 125C); Pinheiro Pires (Talbot Lago T26C); Francisco Marques (Maserati 

4CLT/48); e Rubem Abrunhosa (Ferrari 125C). 

 

 
Chico Landi na Ferrari 125C 

 

Aqui vale destacar a participação de Pinheiro Pires. O piloto brasileiro, embora conste no resultado de 

diversos sites, como tendo participado da corrida, completando 6 voltas e largado na décima posição, não 

participou dessa corrida, nem sequer estava na Argentina nesse dia, assim como o seu carro não foi levado 

para aquele país, tendo em vista não ter sido reparado depois do forte acidente sofrido no Circuito da Quinta 

da Boa Vista em 17 de fevereiro. Portanto, tais informações estão completamente equivocadas. 



Os favoritos, assim como tinha ocorrido no Brasil, eram as duas Ferrari 166 equipadas com duplo compressor, 

que novamente seriam pilotadas pelos astros argentinos Fangio e Gonzalez. Diversas Maserati estavam 

inscritas, como sendo 4CLT/48, para Jorge Daponte, Carlos Menditeguy, Asdrubal Bayardo (uruguaio) e 

Alfredo Pián, além de 4CL para Eitel Cantoni (uruguaio) e Rodrigues Larreta. Também com Maserati, mas da 

Fórmula 2 que correu no Brasil, modelo A6GCM estava inscrito o campeão de motociclismo Nello Pagani. A 

equipe Gordini, de Amédée Gordini, resolveu trazer dois dos seus carros para testes, os modelos T15, com 

motor 1.500 para serem pilotados pelos franceses André Simon e Roberto Manzon. Foi trazido também um 

Talbot Lago T26C, para a condução de Alberto Crespo. Completavam a relação de inscritos diversas Alfa 

Romeo de antes da Guerra, sendo a mais potente, a 12C37, de 4.500 cc de Clemar Bucci, que pertencera a 

Achille Varzi. As outras Alfa Romeo eram a 8C 2900-A de Hector Niemitz e a 308 com motor de 3.800 cc de 

Adolpho Schwelm Cruz, que esteve no Brasil pilotada por Manuel de Teffé na Quinta da Boa Vista 

A prova de classificação demonstrou a superioridade das Ferrari argentinas, com Fangio ficando com o 

melhor tempo, com 2m25s e Gonzalez em segundo com 2m28s3. Chico Landi não conseguiu bom tempo 

devido a problemas com a mistura do seu combustível, uma vez que o álcool argentino era diferente do 

brasileiro e por isso, Landi teve que buscar uma solução para adequar a mistura ao motor do seu carro. Em 

terceiro lugar ficou Roberto Manzon (2m30s7) em quarto Clemar Bucci com o mesmo tempo. 

 

 
Largada da prova, compondo a primeira fila, da esquerda para a direita: Juan Manuel Fangio (Ferrari); Froilan 

Gonzalez (Ferrari); Robert Manzon (Gordini); e Clemar Bucci (Alfa Romeo) 

 

No dia da corrida, foram disputadas provas entre corredores locais e uma prova de motocicletas, mais uma 

vez vencida por Nello Pagani. 

A largada da corrida foi dada às 17h16m, com o presidente Peron dando a bandeirada. Fangio tomou a 

liderança, seguido por Gonzalez, Cruz e Landi. Cruz em seguida abandonou e assim, a três Ferrari 

comandaram a corrida até o final, com os argentinos trocando de posição enquanto o brasileiro sempre 

permaneceu em terceiro. 

Francisco Marques não conseguiu percorrer mais que 200 metros, parando com o diferencial da sua Maserati 

quebrado enquanto Rubem Abrunhosa completou a primeira volta na 17ª posição. 



Na segunda volta delírio na imensa torcida, calculada em mais de 150.000 pessoas, quando Froilan Gonzalez 

passou à frente de Fangio. Com Landi em terceiro, firmava-se em quarto Alfredo Pián, em quinto Jorge 

Daponte e em sexto Eitel Cantoni. 

Na terceira volta, o líder voltou a ser Fangio, enquanto Rubem Abrunhosa avançou para a 14ª posição. 

Na 9ª volta, Fangio liderava com Gonzalez colado nele em segundo e Chico Landi em terceiro a 22 segundos 

do líder. Abrunhosa nessa altura era o 11º. 

 

 
Clemar Bucci na sua antiga Alfa Romeo 12C37 

 

Na 12ª volta, Gonzalez assumiu a liderança que manteve até a 21ª. 

Na volta 18, as posições se mantinham: 1º Fangio; 2º Gonzalez; 3º Landi (a 1m09s do líder); 4º Pián; 5º 

Daponte; 6º Cantoni. Abrunhosa era o nono. 

Na volta seguinte Alfredo Pián abandonou a corrida 

Na 22 volta Fangio recuperou a liderança, para perdê-la duas voltas depois, e finalmente assumir a ponta na 

27 para mantê-la até o final da corrida. 

 

 
Fangio e Gonzalez depois da corrida 



10 – GP EVA MARIA DUARTE PERON 

 

Como complemento das festividades de inauguração do Autódromo de Buenos Aires, foi realizado no dia 16 

de março o GP Eva Maria Duarte Peron, tratado por muitos sites como GP Cidade de Buenos Aires II.  

Basicamente estavam inscritos os mesmos carros da prova anterior. 

Entre os brasileiros, Chico Landi tinha dois carros à sua disposição: a recém importada Ferrari 375 e a 125-C. 

Landi testou as duas, mas não considerou a 375 confiável, preferindo correr na 125. Francisco Marques mais 

uma vez se fez presente na Maserati 4CLT/48, Rubem Abrunhosa não estava presente, tendo regressado ao 

Brasil. Pinheiro Pires chegou a Buenos Aires no sábado, véspera da corrida, treinou na sua Ferrari 125C, mas 

sentiu-se inseguro e a cedeu o carro para que o piloto argentino Carlos Menditeguy corresse. Com isso, surgiu 

a oportunidade de Benedicto Campos correr na Maserati de Menditeguy. Nello Pagani participou com uma 

Maserati 4CLT/48. 

Na prova de classificação, Gonzalez foi o mais rápido com o tempo de 2m27s5. Em segundo ficou um 

surpreendente André Simon, com um Simca Gordini, com o tempo de 2m27s7 e em terceiro Fangio, com 

2m29s9. 

Foram disputadas três provas preliminares: uma para Mecânica Nacional, vencida por Alberto Crespo, uma 

para motocicletas, vencida por Nello Pagani e uma interessante demonstração de motos conduzidas por 

mulheres. 

 

 
Largada da prova, vendo-se na primeira fila, da esquerda para a direita: Froilan Gonzalez (Ferrari); André Simon 

(Gordini); Juan Manuel Fangio (Ferrari); e Clemar Bucci (Alfa Romeo). 

 

A corrida principal parecia a reprise da disputada dias antes, só que dessa vez, Fangio se manteve em primeiro 

e Gonzalez em segundo, sem troca de posições. Com dez voltas percorridas a diferença entre os dois era de 

cerca de 10 segundos, distância que foi mantida na 20ª volta. 

Na 24ª volta, porém, Gonzalez teve que abandonar a prova que assim foi vencida facilmente por Fangio. 



A luta pelo terceiro lugar foi mantida entre o argentino Menditeguy e o brasileiro Chico Landi. Menditeguy 

acabou em segundo, a 2m15s2 de Fangio, com Landi ficando uma volta atrás, pois Fangio havia colocado 

uma volta de vantagem sobre o brasileiro ao faltarem duas para o final e estava muito próximo de fazer o 

mesmo com Menditeguy. 

Ver RESULTADOS 1952-10 

 

 
Juan Manuel Fangio vencedor da prova 

 

11 – I GP DO URUGUAI 

 

Nova inauguração de autódromo ocorreu no dia 23 de março, dessa vez na cidade balneária de Piriápolis, na 

Região de Punta Fria, no Uruguai. Piriápolis fica a 97 quilômetros de Montevidéu, e foi fundada pelo Dr. 

Francisco Piria, tendo atualmente uma população fixa de 8.900 pessoas, com população flutuante. A pista do 

novo autódromo tinha uma extensão de 2,3477 km e a corrida foi disputada em 65 voltas, totalizando pouco 

mais de 152 km. 

 

 
Os carros perfilados nos boxes 

 



A principal equipe era a do Automóvel Clube Argentino, que contava com as duas Ferrari 166, a Alfa Romeo 

308 e uma Maserati 4CLT/48. Fangio correu em uma das Ferrari, enquanto Gonzalez optou, pelas 

características da pista pela Maserati, ficando a Alfa Romeo destinada a Carlos Menditeguy. 

Entre os brasileiros, a grande atração era a estreia da Ferrari 375 de 4.500 cc, de Chico Landi. Para a sua 

Ferrari 125-C, foi inscrito Francisco Marques e para a Ferrari de Pinheiro Pires Onofre Marimon, que 

entretanto não correu. Assim como na Argentina, estavam inscritos as dois Simca Gordini de Robert Manzon 

e André Simon. A Ecurie Rosier inscreveu uma Ferrari 375 para o dono da equipe Louis Rosier e um Talbot 

Lago T26C para Maurice Trintignant. Príncipe Bira, com uma Maserati 4CLT/48 com motor Osca e Nello Pagani 

com a Maserati A6GCM e Yves Giraud-Cabantous com um Talbot Lago T26C, completavam o quadro de 

europeus. O argentino Alberto Crespo (Alfa Romeo Monza) e os uruguaios Asdrubal Bayard, Eitel Cantoni e 

Danton Bazet, todos com Maserati completavam o quadro de inscritos. 

Na prova de classificação Fangio fez o melhor tempo: 2m17s4, ficando em segundo Landi, 1m20s2, e em 

terceiro Carlos Menditeguy, 1m20s8. 

A prova foi amplamente dominada por Juan Manuel Fangio que até à metade da corrida foi muito ameaçado 

por Chico Landi, mas depois conseguiu se distanciar para vencer com 45,1 segundos de vantagem. Robert 

Manzon, se aproveitando da boa dirigibilidade do seu carro terminou em terceiro e Menditeguy ficou em 

quarto, depois de ter parado nos boxes para reparos. 

Ver RESULTADOS 1952/11 

 

 
Os carros alinhados para a largada 

 

11 – I CIRCUITO DA ENCOSTA DA SERRA 

 

A segunda prova do Campeonato Gaúcho de Automobilismo, foi o Circuito Encosta da Serra, disputado no 

dia 23 de março, num percurso de 280 quilômetros que se tornou um dos mais empolgantes dessa época 

sendo nele realizadas 11 edições consecutivas. Nessa primeira edição, a largada ocorreu em Taquara, 

passando por São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, São Leopoldo, 

Canoas e retornando a Taquara, num percurso com muitas dificuldades.  

A largada dos 19 participantes obedeceu a ordem de chegada da primeira etapa do campeonato e, com isso, 

Diogo Ellwanger largou na frente, seguido por Catharino Andreatta e Aido Finardi. Bertuol, que iniciou na 8ª 

posição, logo alcançou os líderes da prova e chegou a liderar a competição, travando um acirrado duelo com 



Diogo, Catharino e Aido no trecho da serra, mas foi Diogo Ellwanger quem venceu no tempo de 2h40min07s, 

com a velocidade média de 104,4 km/h, ampliando vantagem na liderança do campeonato., ficando em 

segundo lugar Aristides Bertuol. 

Ver RESULTADOS 1952/12 

 

12 – I GP DE MONTEVIDÉU 

 

No domingo 30 de março foi disputada nova corrida no Autódromo de Piriápolis, completando o programa 

denominado “Festival Automobilístico de Piriápolis”, que recebeu o título de “GP de Montevidéu”. 

Os carros eram basicamente os mesmos da prova anterior, apenas com Gonzalez voltando a correr na sua 

Ferrari 166C, e com Onofre Marimon correndo com a Ferrari 125C de Pinheiro Pires.  

Na prova de classificação, Fangio mais uma vez “cravou” a pole-position com o tempo de 1m16s5, ficando 

em segundo Gonzalez, com 1m19s1 e em terceiro Chico Landi com 1m19s3. 

Na hora da corrida chovia muito, mesmo assim os carros largaram para uma corrida de 65 voltas ou 152,601 

quilômetros. 

 

 
Francisco Marques ao volante da Ferrari 125C de Chico Landi 

 

A primeira volta foi completada com Gonzalez na frente, mas logo Fangio assumiu a liderança, com os pilotos 

tomando todo cuidado para se manter na pista e o tempo foi piorando até que na 20ª volta as autoridades 

resolveram suspender a corrida por causa da falta de segurança, sendo declarado vencedor Juan Manuel 

Fangio. 

Ver RESULTADOS 1952/13 

 

 

 

 

 

 



 
Cartaz do evento e vista aérea do circuito de Piriápolis 

 

13 – WILLYS OVERLAND DO BRASIL 

 

Foi fundada em 26 de abril a Willys Overland do Brasil, com capital inicial de 50 milhões de cruzeiros, com 

instalações em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. 

 

 
O Jeep Universal foi o primeiro carro montado no Brasil pela Willys, em 1954 

 

 

 

 



14 – VEMAG 

 

A Distribuidora de Automóveis Studebaker, que atuava desde 1945 no Brasil, montando automóveis 

Studebaker, Tratores Massey Harris e Ferguson e caminhões Scania Vabis e Kenworth, alterou sua razão 

social para Vemag S/A – Veículos e Máquinas Agrícolas. 

 

 
Galpão de Vemag/Studebaker no bairro do Ipiranga em São Paulo 

 

15 – CIRCUITO DO LITORAL 

 

A terceira etapa do campeonato gaúcho de Turismo Força Livre ocorreu no dia 27 de abril, com a realização 

do “I Circuito do Litoral”, prova de estrada, disputada em duas etapas, a primeira de Pelotas até Guaíba e a 

segunda de retorno a Pelotas. Essa prova de quase 600 quilômetros de extensão, passava por São Lourenço, 

Camaquã, Tapes, Barra do Ribeiro. 

A largada da corrida ocorreu às nove horas da manhã, no local onde atualmente se encontra a BR-116, com 

a participação de 20 carros, que largaram de acordo com a colocação no campeonato, com intervalo de dois 

minutos entre eles. O líder do campeonato, Diogo Ellwanger saiu na frente, seguido por Catharino Andreatta, 

Júlio Andreatta, Aristides Bertuol e os demais. 

O irmãos Andreatta, correndo em equipe pela Escuderia Galgos Brancos, imprimiram desde a largada um 

ritmo muito forte e foi justamente o líder do campeonato, Diogo Ellwanger que sucumbir à velocidade 

elevada ficando parado nas proximidades de Barra do Ribeiro, com o motor do seu carro fundido. 

Com isso, Catharino foi o primeiro em Guaíba, seguido por Júlio, Bertuol, Oscar Bay e Aido Finardi. 

O retorno a Pelotas se iniciou às 12 horas, com os carros largando, novamente com intervalo de dois minutos, 

obedecendo a ordem de chegada a Guaíba. Nova vítima entre os líderes ocorreu nessa fase da corrida, 

quando Aristides Bertuol abandonou nas proximidades de Tapes. Catharino venceu a prova, com seu irmão 

Júlio em segundo. 

Ver RESULTADOS 1952/14 

 



16 – CORRIDAS DE MIDGET NO RIO DE JANEIRO 

 

No mês de maio de 1952, vieram para o Rio de Janeiro, 

pilotos estrangeiros, para participarem de um torneio a 

ser disputado no Estádio do Vasco da Gama, em São 

Januário, em carros chamados “Midget”, que eram 

carros pouco maiores que os atuais “karts”, com 

suspensão e carenados, protegidos por uma gaiola. 

Vieram participar do torneio disputado em quatro 

etapas, os seguintes pilotos: 3 – José Sabin (Argentina) – 

Midget Ford; 6 – Francisco Passavanti (Espanha) – 

Midget Pura Pinta; 15 – Nicolas Propato (Argentina) – 

Midget Rubby; 24 – Alberto Saldaña (Uruguai) – Midget 

60HP; 25 – Juan Carlos Álvarez (Argentina) – Midget Special; 27 – Clavito (Argentina) – Midget Mogilia; 28 – 

José Rodrigo Juliá (Argentina) – Midget Juliá Especial; 35 – Anibal Obietá (Espanha) – Midget Terraplane; 38 

– Ítalo Nardelli (Itália) – Medget Bigode; 40 – Carlos Rosendo (Chile) – Midget 60HP; 42 – Antônio Spadoni 

(Itália) – Midget 60HP; 43 – Edward Steffich (Estados Unidos) – Midget Special. 

Além desses pilotos estrangeiros, foram convidados a participar do evento pilotos brasileiros, José Aloísio 

Fontenelle, Hélio Bueno, Romeu Pimentel e Gilberto Machado, sendo que apenas os três últimos acabaram 

participando apenas da última etapa. 

As provas foram disputadas na pista de atletismo que circundava o Estádio de São Januário, com baterias 

eliminatórias, para a disputa da bateria final com seis concorrentes. 

A primeira etapa foi disputada no dia 17/05 e teve o seguinte resultado: 1º Sabin; 2º Rosendo; 3º Clavito; 4º 

Steffich; 5º Álvares; e 6º Juliá. 

A segunda, dia 20 de maio, teve o seguinte resultado: 1º Álvarez; 2º Steffich; 3º Sabin; 4º Clavito; 5º 

Passavanti. 

A terceira, disputada em 25 de maio teve este resultado: 1º Álvares; 2º Passavanti; 3º Prosato; 4º Steffich; 

5º Saldaña; 6º Juliá. 

A prova final, dia 31 de maio, teve a participação dos brasileiros Gilberto Machado, Romeu Pimentel e Hélio 

Bueno. Apenas Machado teve boa classificação, enquanto os dois outros se acidentaram. 

O resultado dessa etapa foi a seguinte: 1º Juliá; 2º Rosendo; 3º Álvaez; 4º Prosato; 5º Gilberto Machado; 6º 

Sabin. 

O Torneio teve o seguinte resultado final: 1º Juan Carlo Álvarez (Argentina) – 71 pontos; 2º José Sabin 

(Argentina) – 41 pontos; 3º Carlos Rosendo (Chile) – 32,5 pontos; 4º José Rodrigo Juliá (Argentina) – 39 

pontos; 5º Clavito (Argentina) – 31 pontos; 6º Edward Steffich (Estados Unidos) – 30 pontos; 7º Francisco 

Passavanti (Espanha) – 27 pontos; 8º Nicolas Propato (Argentina) – 25.5 pontos. 

 

17 – GP DE ALBI 

 

A estreia de Chico Landi na temporada europeia de 1952 ocorreu em Albi, na França onde foi disputada a 14ª 

edição do tradicional GP de Albi. A Ferrari 4.500 do campeão brasileiro tinha passado por uma revisão na 

fábrica da Ferrari em Maranello e estrava em “ponto de bala” para uma boa atuação nessa corrida destinada 

aos carros de Fórmula 1. 

A grande atração da prova era a participação dos carros da BRM, equipados com motor de 16 cilindros e 

pilotados, nada menos do que pelo campeão mundial Juan Manuel Fangio e pelo terceiro colocado no 



campeonato de 1951, Froilan Gonzalez. Eram carros muito velozes, bem adaptados ao rápido circuito de Albi, 

porém eram também pouco confiáveis o que permitia aos demais participantes em aspirarem à vitória. 

Além dos carros da BRM, os carros com maiores chances de vitórias eram as Ferrari 375 de Chico Landi e 

Louis Rosier, que teriam também como adversários, uma legião de Talbot Lago T26C, não muito velozes, mas 

muito confiáveis. O restante dos participantes eram antigas Ferrari, pouco potentes Gordini e Maserati. 

O brasileiro Gino Bianco foi inscrito com uma Maserati F2, mas acabou não se apresentando para a corrida. 

A prova de classificação, reforçou o quanto eram rápidas das BRM, com Fangio ficando com a melhor volta e 

Gonzalez com o segundo tempo. Em terceiro ficou Rosier e Chico Landi acabou não participando dessa prova, 

tendo que largar na última posição. 

O Grid e largada ficou assim formado:  
 

8 
Louis Rosier 
Ferrari 375 

3m06s2 

 4 
Froilan Gonzalez 

BRM P15 
3m02s4 

 2 
Juan Manuel Fangio 

BRM P15 
2m55s1 

 

 
 

22 
Yves Giraud-Cabantous 

Talbot Lago T26C 
3m09s8 

 10 
Maurice Trintignant 

Talbot Lago T26C 
3m08s8 

 

 

28 
Rudi Fischer 
Ferrari 212 

3m13s6 

 16 
Príncipe Bira 

Simca Gordini T15 
3m13s1 

 18 
Philippe Etancelin 
Talbot Lago T26C 

3m10s4 

 

 
 

32 
Harry Schell 

Simca Gordini T15 
3m16s2 

 14 
Jean Behra 

Gordini T16/20 
3m16s2 

 

 

12 
Alberto Crespo 

Talbot Lago T26C 
3m23s6 

 20 
Georges Grignard 
Talbot Lago T26C 

3m20s3 

 26 
Peter Whitehead 

Ferrari 125 C 
3m16s4 

 

 
 

36 
André Pilette 

Talbot Lago T26C 

 24 
Franco Comotti 

Ferrari 166 
3m26s6 

 

 

  6 
Chico Landi 
Ferrari 375 

 

 30 
Steve Watson 

Maserati 4CLT/48 
(NL) 

 

A largada da prova foi dada às 15,20 horas, com 16 participantes uma vez que Steve Watson não alinhou seu 

carro, com Fangio assumindo a dianteira, seguido de Rosier, enquanto Gonzalez se atrasava, caindo para as 

últimas posições. 

A primeira volta teve Fangio na liderança, seguido por Rosier, Landi, numa largada espetacular, depois de 

partir na última fila, Trintignant, Schell e Behra, com Gonzalez aparecendo apenas na oitava posição. 

Mas a superioridade dos BRM era tal, que Gonzalez passou na segunda volta na quarta posição, registrando 

a melhor volta da prova, com o tempo de 3m06s0, média de 171,964 km/h, estando atrás apenas de Fangio, 

Rosier e Landi que lideravam a prova. 

Na terceira volta, Gonzalez já ocupava a segunda colocação, logo atrás do seu companheiro de equipe e 

nacionalidade, seguidos pelas Ferrari de Landi, em terceiro e Rosier em quarto. 



Na quinta volta, o carro de Gonzalez surgiu soltando muita fumaça. O motor tinha superaquecido e o 

argentino teve que abandonar a corrida. 

Nessa altura, Landi tinha sido superado por Rosier e Behra, mas em seguida recuperou o terceiro lugar, 

ultrapassando o novato piloto francês. O quarto colocado era Yves Giraud-Cabantous, no Talbot mais bem 

classificado. 

 

 
Chico Landi recebendo a bandeirada de chegada em segundo lugar 

 

Nessa altura da prova, já tinham sido registrados os abandonos de cinco carros: Philippe Etancelin, com 

problemas no magneto do seu Talbot; André Pilette que saiu da pista; Harry Schell, sem embreagem; Georges 

Grignard, que se acidentou; e Gonzalez por superaquecimento do motor. 

Ao ser completada a 10ª volta, Fangio liderava com folga, seguido por Rosier, a 37 segundos, Landi a 32, 

Behra, a 6 segundos e Cabantous. 

Porém, depois de completar a 14ª volta, Fangio entrou nos boxes, retornando em seguida para desistir logo 

em seguida, deixando a liderança para Louis Rosier, seguido por Chico Landi, Behra, Cabantous e Whitehead. 

Na 23ª volta, apenas 5 carros estavam na mesma volta: Rosier, Landi, Behra, Cabantous e o argentino Alberto 

Crespo que fazia uma corrida à base da regularidade no seu Talbot Lago. 

Em seguida, Behra, que vinha fazendo uma bela corrida, acompanhando de perto Chico Landi, abandonou 

com quebra da transmissão. 

Nada de mais importante aconteceu até o final da corrida que foi vencida por Rosier com 17,6 segundos de 

vantagem para Chico Landi. 

Ver RESULTADOS 1952/15 

 



 
A chegada vitoriosa de Louis Rosier no GP de Albi 

 

18 – GP DO AUTÓDROMO DE MONZA 

 

Uma semana depois de Albi, no dia 8 de junho, a equipe brasileira estreava nas provas de Fórmula 2, com os 

carros que competiam nas provas do campeonato mundial, que em 1952 e 1953 foi disputado por esses 

carros. 

Mas o que mais chamou a atenção desse “GP do Autódromo de Monza” foi o terrível acidente sofrido por 

Juan Manuel Fangio, que o deixou fora do restante da temporada. Com a saída da Alfa Romeo do campeonato 

mundial, Fangio assinou contrato para correr pela BRM nas provas de Fórmula 1, pela Alfa Romeo nas provas 

de carros Sport e com a Maserati, nas provas de Fórmula 2, e com essa defender o seu título de campeão do 

mundo. A BRM tinha apresentado as suas novas P15 com motor de 16 cilindros, que correram em Albi e no 

sábado, 7 de junho, deveria correr o “Ulster Trophy” na cidade de Dundrod, na Irlanda do Norte. Como Fangio 

estava inscrito pela Maserati para correr o GP do Autódromo de Monza, este precisava fazer uma engenharia 

de rota, para sair da corrida da Irlanda e se dirigir para Monza, em condições de participar da corrida do dia 

seguinte. Nesse sentido, Fangio fez um acordo com o piloto milionário Príncipe Bira, para que os dois 

seguissem no avião do soberano tailandês, para a Itália, porém, durante a corrida de Dundrod, Fangio tocou 

no carro de Bira, quando esta liderava a corrida, fazendo com que o piloto saísse da pista. Muito irritado, Bira 

saiu do autódromo, pegou seu avião e seguiu viagem, sem Fangio. Sem opção, Fangio seguiu para Londres 

em avião de carreira, trocou de avião e partiu para Paris. Chegando à capital francesa, observou que, em face 

do mau tempo, não havia voos para Milão ou qualquer outro local da Itália, que permitisse sua chegada antes 

do início da corrida. Seu amigo Louis Rosier, se ofereceu em leva-lo de carro até Lion, na França, onde deveria 

haver voos para a Itália. Chegando em Lion, para sua decepção, verificou que não havia tais voos. Assim, 

Fangio seguiu de carro para Milão, tendo que percorrer 480 quilômetros em estradas sinuosas, de carro para 

chegar a tempo na corrida. 



Fangio chegou ao autódromo faltando uma hora para a largada da corrida e lhe foi permitido largar na última 

posição, por deferência dos organizadores, que levaram em conta a sua condição de campeão do mundo. 

Tremendamente cansado, o resultado não poderia ser outro senão um acidente, que a seguir é contado pelo 

próprio Fangio no livro sobre a vida do corredor argentino, escrito por Stirling Moss:  

“Estava à frente de seis carros na volta inicial e rodando muito bem na segunda. Entretanto na segunda curva 

de Lesmo, tracei mal e rocei o guard-rail interior, o carro começou a derrapar e no lugar de corrigi-lo desde 

o início minha reação foi deixar que derrapasse, seguro de que poderia consertá-lo mais tarde, no lado 

esquerdo da pista. Porém por causa do cansaço esta reação instantânea foi equivocada”. 

“Eu colidi com a última de uma série de fardos de palha no exterior daquela curva. Os fardos tinham 

permanecido lá durante anos e com a chuva e o sol tinham ficado duros como pedra. Quando a Maserati 

chocou fiquei atônito porque ela saltou para o ar instantaneamente. Recordo-me ter agarrado ao volante e 

quando as minhas mãos se soltaram saí voando pelos ares até às árvores. Lembro-me do cheiro de mato e 

logo fiquei inconsciente. Levava um capacete de proteção, tal como exigiam as novas regras daquele ano, e 

depois o encontrei com um grande arranhão cruzando toda a sua lateral e a viseira danificada. Estava claro 

que me tinha salvado a vida”. 

 

 
Chico Landi (Maserati A6GCM) em luta com Ken Wharton (Frazer Nash 48) 

 

Mas Fangio tinha sofrido sérias lesões, com a fratura de várias vértebras e feridas no polegar esquerdo. 

Durante algum tempo, Fangio reclamava de terríveis dores de cabeça depois de cada corrida. O médico 

milanês que o examinou, tirou uma radiografia da sua nuca e encontrou uma grave lesão num nervo, 

provavelmente ocorrido no acidente que sofreu em 1948 em corrida no Peru com sua Carretera Chevrolet. 

Com a sequela, tinha perdido parte dos movimentos com o pescoço o que passou a lhe obrigar a girar o 

ombro para virar a cabeça, mas em compensação não teve mais as dores de cabeça. Seu retorno às pistas 

somente ocorreu em 1953. 

O GP do Autódromo de Monza teve a participação de 29 carros, com o grid de largada ficando assim 

constituído: 

 
 



26 
Luigi Villoresi 

Ferrari 500 

 14 
Froilan Gonzalez 
Maserati A6GCM 

 20 
Giuseppe Farina 

Ferrari 500 

 22 
Alberto Ascari 

Ferrari 500 
 

48 
Peter Walker 
Ferrari 166 

 30 
Rudi Fischer 
Ferrari 500 

 16 
Felice Bonetto 

Maserati A6GCM 

 24 
André Simon 
Ferrari 500 

 

52 
Tony Gaze 

HWM 51/52 Alta 

 52 
Duncan Hamilton 

HWM 52 Alta 

 38 
Eric Brandon 

Cooper T20 Bristol 

 54 
Ken Wharton 

Frazer Nash FN48 
 

12 
Franco Comotti 

Ferrari 166 

 38 
Johnny Claes 

HWM 51/52 Alta 

 42 
Peter Whitehead 

Alfa F2 

 10 
Piero Carini 
Ferrari 166 

 

36 
Alan Brown 

Cooper T20 Bristol 

 2 
Chico Landi 

Maserati A6GCM 

 44 
Toni Ulmen 

Veritas Meteor 

 18 
M. Charrington 

Aston Buttenworth 
 

4 
Gino Bianco 

Maserati A6GCM 

 40 
Giovanni Rocco 

Monaci 8C  

 6 
Bill Aston 

Aston Buttenworth 

 28 
Peter Hirt 

Ferrari 166 
 

60 
Giuseppe Ruggeri 
Maserati A6GCM 

 50 
Giampiero Bianchetti 

Ferrari 166 

 58 
Charles de Tornaco 

Ferrari 500 

 46 
Ottorino Volonterio 

Ferrari 166 
 

   
 

   18 
Juan Manuel Fangio 

Maserati A6GCM 

 

A prova foi dividida em duas baterias, com o resultado final apurado com a soma da distância percorrida e 

dos tempos das duas baterias. 

 

 
Alberto Ascari (Ferrari 500) e o a Maserati A6GCM de Fangio acidentada 

 

A equipe Ferrari, com suas Ferrari 500 parecia imbatível, uma vez que a Maserati com suas A6GCM ainda 

estava em fase de desenvolvimento. 

E a corrida foi desenrolada dentro dessa lógica. Com Fangio fora na segunda volta e Gonzalez na 27ª da 

primeira bateria. As Ferrari reinaram soberanas, com Ascari vencendo a primeira bateria, com o tempo de 

1h15m12s0, seguido por seus companheiros de equipe Farina e Simon. O quarto carro da equipe, pilotado 



por Villoresi enfrentou problemas de motor terminado a bateria em 8º lugar e não alinhando para a segunda 

bateria. 

Chico Landi foi outro que embora tendo terminado a bateria não largou para a segunda, enquanto Gino 

Bianco nem terminou a primeira bateria, que teve o seguinte resultado: 
 

P PILOTO PAÍS Nº CARRO VTS TEMPO MÉDIA 

1º Alberto Ascari ITA 22 Ferrari 500 35 1h15m12s0 175,931 

2º Giuseppe Farina ITA 20 Ferrari 500 35 1h16m16s6 173,448 

3º André Simon FRA 24 Ferrari 500 34 1h15m25s2 170,406 

4º Felice Bonetto ITA 16 Maserati A6GCM 34 1h15m55s4 169,276 

5º Rudi Fischer SUI 30 Ferrari 500 33 1h16m19s8 163,422 

6º Peter Walker ING 48 Ferrari 166 33 1h17m13s0 161,545 

7º Peter Whitehead ING 42 Alta F2 32 1h16m12s4 158,726 

8º Luigi Villoresi ITA 26 Ferrari 500 32 1h16m25s0 158,290 

9º Ken Wharton ING 54 Frazer Nash F48 32 1h16m26s6 158,235 

10º Eric Brandon ING 38 Cooper T20 Bristol 32 1h16m54s4 157,282 

11º Piero Carini ITA 10 Ferrari 166 32 1h17m21s4 156,367 

12º Montgomerie-Charrington ING 8 Aston Butterworth 32 1h17m33s2 155,970 

13º Alan Brown ING 36 Cooper T20 Bristol 31 1h15m15s0 155,721 

14º Johnny Claes BEL 32 HWM Alta 31 1h15m16s0 155,686 

15º Chico Landi BRA 2 Maserati A6GCM 31 1h16m10s0 153,847 

16º Tony Gaze AUS 52 HWM Alta 30 1h15m18s0 150,598 

17º Gino Bianco BRA 4 Maserati A6GCM 28 AB  
18º Froilan Gonzalez ARG 14 Maserati A6GCM 27 Magneto  
19º Charles de Tornaco BEL 58 Ferrari 500 17 AB  
20º Giovanni Rocco ITA 40 Monaci 8C Bimotore 10 AB  
21º Toni Ulmen ALE 44 Veritas Meteor 9 AB  
22º Duncan Hamilton ING 52 HWM Alta 8 Motor  
23º Franco Comotti ITA 12 Ferrari 166 6 Motor  
24º Ottorino Volontério SUI 56 Ferrari 166 4 AB  
25º Bill Aston ING 6 Aston Butterworth 4 AB  
26º Juan Manuel Fangio ARG 18 Maserati A6GCM 2 Acidente  
27º Giuseppe Ruggiero ITA 60 Maserati A6GCM 1 AB  
28º Giampiero Bianchetti ITA 50 Ferrari 166 1 AB  
29º Peter Hirt SUI 28 Ferrari 166 1 AB  

 

A segunda bateria poderia ser um “repeteco” da primeira, porém quando Ascari teve que abandonar, Farina 

assumiu a liderança, vencendo com facilidade, apenas com seu companheiro de equipe, André Simon na 

mesma volta. 
 

P PILOTO PAÍS Nº CARRO VTS TEMPO MÉDIA 

1º Giuseppe Farina ITA 20 Ferrari 500 35 1h14m58s4 169,673 

2º André Simon FRA 24 Ferrari 500 35 1h16m27s6 173,032 

3º Rudi Fischer SUI 30 Ferrari 500 33 1h14m06s8 168,310 

4º Peter Walker ING 48 Ferrari 166 33 1h15m27s0 165,328 

5º Alan Brown ING 36 Cooper T20 Bristol 33 1h16m49s4 162,373 

6º Eric Brandon ING 38 Cooper T20 Bristol 33 1h17m12s6 161,559 

7º Johnny Claes BEL 32 HWM Alta 32 1h16m00s2 159,151 

8º Tony Gaze AUS 52 HWM Alta 31 1h15m36s6 154,980 

9º Felice Bonetto ITA 16 Maserati A6GCM 30 1h16m56s6 147,381 

10º Montgomerie-Charrington ING 8 Aston Butterworth 20   
11º Alberto Ascari ITA 22 Ferrari 500 14 Motor  
12º Piero Carini ITA 10 Ferrari 166 13 AB  
13º Peter Whitehead ING 42 Alta F2 5 AB  

 

Na soma de tempos venceu Giuseppe Farina, com André Simon em segundo e Rudi Fischer em terceiro, todos 

pilotando Ferrari 166F2. O quarto foi Peter Walker que também pilotou uma Ferrari, mas modelo 166F2. 

Ver RESULTADOS 1952/16 



 
Chico Landi (Maserati A6GCM) 

 

 
Peter Whitehead (Ferrari 500) 

 

19 – “QUILÔMETRO DE ARRANQUE” EM RECIFE 

 

Pela segunda vez foi disputada uma prova de Quilômetro de Arrancada na Praia da Boa Viagem em Recife. 

Dessa vez, nada menos que 32 carros compareceram à competição que viu a vitória de José Carriço no seu 

polêmico protótipo. Só que dessa vez o luso-recifense trocou o problemático motor Buick por um Ford V-8 

para registrar o melhor tempo, com 35s03, média de 102,769 km/h. 

Os carros foram distribuídos nas 8 classes admitidas, sendo que apenas 6 delas contaram com participantes. 

Ver RESULTADOS 1952/17 



 
O curioso protótipo de José Carriço 

 

20 – “QUILÔMETRO LANÇADO” EM PORTO ALEGRE 

 

Essa prova foi disputada no dia 29 de junho na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, sendo vencida por Júlio 

Andreatta (Ford) com o tempo de 21s2, média de 169,811 km/h. Em segundo lugar ficou Catharino Andreatta 

(Ford) com 22s0, e em terceiro José Rimoli (Ford) com 24s0. 

Ver RESULTADOS 1952/18 

 

 

21 – DAILY EXPRESS FORMULE LIBRE TROPHY 

 

No dia 19 de julho juntamente com o GP da Inglaterra, prova válida com quinta etapa do Campeonato do 

Mundo, foi disputado o “Daily Express Trophy”, que recebeu os carros da antiga Fórmula 1, contando com a 

participação de Chico Landi ao volante da Ferrari 375 de 4,5 litros. 

Essa prova teve a participação de 19 carros, sendo os carros que tinham condições de vitória, as duas BRM 

P15, que na ausência de Juan Manuel Fangio seriam conduzidas por Froilan Gonzalez e Ken Wharton, a Ferrari 

375 de fábrica com Luigi Villoresi, as Ferrari 375 particulares de Chico Landi e Louis Rosier e a Ferrari 375 

“Thin Wall”, preparada por Vandervell pilotada por Piero Taruffi. 

E foi Taruffi que comandou a corrida de ponta a ponta, vencendo com uma volta de vantagem sobre Villoresi, 

com Chico Landi terminando na 3ª posição. 



 
Chico Landi (Ferrari 375) 

 

As duas BRM ficaram pelo caminho. Gonzalez chegou a acompanhar a Ferrari de Taruffi no início da corrida, 

mas acabou saindo da pista depois de 8 voltas. O piloto então assumiu a direção da outra BRM, mas também 

teve que abandonar quando ocupava a quarta colocação, depois de 33 voltas, com quebra do câmbio. Rosier 

enfrentou muito problemas e não conseguiu fazer uma boa corrida. 

Ver RESULTADOS 1952/19 

 

 
Piero Taruffi venceu a prova nessa Ferrari 375 Thin Wall 



22 – GP DA INGLATERRA 

 

A quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Inglaterra teve a participação de 

31 carros, entre eles Gino Bianco com a Maserati A6GCM da Escuderia Bandeirante. Chico Landi, por ter 

corrido a prova de Fórmula Livre resolveu não participar, cedendo seu lugar na equipe ao uruguaio Eitel 

Cantoni. 

A ordem de largada foi a seguinte: 
 

24 
Robert Manzon 

Gordini T16 
1m55s0 

 17 
Piero Taruffi 
Ferrari 500 

1m53s0 

 15 
Alberto Ascari 

Ferrari 500 
1m50s0 

 16 
Giuseppe Farina 

Ferrari 500 
1m50s0 

 

 9 
Mike Hawthorn 

Cooper T20 Bristol 
1m56s0 

 8 
Reg Parnell 

Cooper T20 Bristol 
1m56s0 

 4 
Ken Downing 

Connaugth A Lea Francis 
1m56s0 

 

 

30 
Duncan Hamilton 

HWM Alta 
1m57s0 

 26 
Príncipe Bira 
Gordini T16 

1m57s0 

 5 
Eric Thompson 

Connaught A Lea Francis 
1m57s0 

 6 
Denis Poore 

Connaught A Lea Francis 
1m56s0 

 

 29 
Peter Collins 
HWM Alta 

1m58s0 

 11 
Alan Brown 

Cooper T20 Bristol 
1m58s0 

 1 
Graham Whitehead 

Alta F2 
1m58s0 

 

 

10 
Eric Brandon 

Cooper T20 Bristol 
2m00s0 

 3 
Kenneth McAlpine 

Connaught A Lea Francis 
2m00s0 

 12 
Stirling Moss 
ERA G Bristol 

1m59s0 

 19 
Rudolf Fischer 

Ferrari 500 
1m58s0 

 

 25 
Maurice Trintignant 

Gordini T16 
2m00s0 

 21 
Peter Whitehead 

Ferrari 125 
2m00s0 

 14 
Roy Salvadori 

Ferrari 500 
2m00s0 

 

 

23 
Anthony Crook 

Frazer Nash 421 BMW 
2m03s0 

 20 
Peter Hirt 

Ferrari 212 
2m03s0 

 27 
Johnny Claes 

Simca Gordini T15 
2m02s0 

 7 
David Murray 

Cooper T20 Bristol 
2m02s0 

 

 34 
Gino Bianco 

Maserati A6GCM 
2m07s0 

 35 
Heitel Cantoni 

Maserati A6GCM 
2m06s0 

 28 
Tony Gaze 
HWM Alta 

2m05s0 

 

 

32 
Harry Schell 

Maserati 4CLT/48 

 32 
Emanuel De Graffenried 

Maserati 4CLT/48 

 2 
William Aston 

Aston Butterworth 
2m03s28 (NL) 

 31 
Lance Macklin 

HWM Alta 
2m08s0 

 

A corrida foi mais um passeio de Alberto Ascari e sua Ferrari 500, vencendo de ponta a ponta, chegando à 

bandeirada final uma volta à frente do seu companheiro de equipe Piero Taruffi. O terceiro carro da equipe 

Ferrari teve problemas mecânicos durante a corrida ficando na sexta posição. 

Gino Banco enfrentou muitos problemas e só completou 77 voltas, ficando na 18ª posição e Cantoni 

abandonou ainda na primeira volta. 

Ver RESULTADOS 1952/20 

 



 
Gino Bianco (Maserati A6GCM) 

 

 
Alberto Ascari o vencedor da prova 

 

23 – GP CIDADE DE PORTO ALEGRE 

 

Em 27 de julho foi organizado o “I Grande Prêmio Cidade de Porto Alegre” num circuito improvisado com 

largada na Av. Farrapos, seguindo à esquerda pela Av. Sertorio, ainda à esquerda, Rua Presidente Rooseveld, 

curva à direita na Cairú, para atingir à esquerda na Rua Voluntários da Prata, Rua Ramiro Barcellos, para 

atingir novamente a Av. Farrapos, onde ficava a chegada, num circuito de 6.800 metros. 

Foram organizadas duas provas de carros de turismo, sendo a primeira para a classe “Turismo Melhorado” 

(até 1.200 cc) e a segunda “Turismo Força Livre”, sem limite de cilindrada, as conhecidas “Carreteras”. 

A primeira prova foi disputada em 15 voltas, 102 quilômetros, e foi vencida por Lupicínio Vieira pilotando um 

Simca 8, com o tempo de 1h04m32s0, média de 94,835 km/h. 

Ver RESULTADOS 1952/21 



A 4ª etapa do campeonato gaúcho de carreteras foi disputada em 25 voltas (170 km) e reuniu 16 carros. 

Diogo Ellwanger, que liderava o campeonato, saiu na frente, mas em seguida se chocou com o carro de João 

Galvani, ficando os dois fora da prova. 

Em seguida, Aristides Bertuol assumiu a liderança e começou a abrir distância dos demais, com Júlio 

Andreatta ocupando a segunda colocação. 

Na altura da 16ª volta, quando tudo indicava que venceria a corrida, Bertuol começou a enfrentar problemas 

com a embreagem do seu carro, perdendo desempenho e caindo na tabela de classificação. 

Júlio Andreatta assumiu a liderança e a manteve até o final, ficando Oscar Bay em segundo e Catharino 

Andreatta em terceiro. 

Ver RESULTADOS 1952/22 

 

 
Júlio Andreatta e Aristides Bertuol em luta durante a prova 

 

24 – DAILY MAIL TROPHY 

 

O campeão brasileiro Chico Landi tinha optado por correr as provas de Fórmula 1, ou Livre, onde podia 

inscrever sua Ferrari 375, assim é que deixou de participar de algumas provas válidas para o Campeonato 

Mundial, quando as datas se chocavam 

Foi o que aconteceu no dia 2 de agosto, quando Landi participou do “II Daily Mail Trophy”, prova realizada 

no Circuito de Boreham, na Inglaterra. 

O dia estava muito chuvoso, mesmo assim a corrida foi realizada, embora ficasse prejudicado o desempenho 

de carros e pilotos. 

Foi o que aconteceu com Froilan Gonzalez, que ainda no início da corrida, derrapou e se chocou contra fardos 

de palha que delimitava a pista, sendo forçado a abandonar. 

O vencedor foi Luigi Villoresi pilotando uma Ferrari de fábrica, ficando Chico Landi, com sua Ferrari particular 

em segundo lugar a apenas 10 segundos do vencedor. 

Ver RESULTADOS 1952/23 

 

 



 
Chico Landi (Ferrari 375 nº 29) em luta com Mike Hawthorn (Cooper T20 Bristol nº 4) 

 

 
A largada da prova com Chico Landi um pouco à frente de Luigi Villoresi e de Froilan Gonzalez. 

 

25 – GP DA ALEMANHA 

 

Sem Chico Landi que tinha corrido no sábado na Inglaterra, a Escuderia Bandeirante contou com Gino Bianco 

e o uruguaio Eitel Cantoni para conduzirem suas Maserati no GP da Alemanha, em Nürburgring, válido para 

o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. 

Na prova de classificação, Alberto Ascari fez o melhor tempo, com 9m56s0, média de 137,779 para os 22.810 

metros do circuito alemão. O segundo foi Farina, também de Ferrari, o terceiro Trintignant (Gordini), o quarto 

Manzon (Gordini) e o quinto Taruffi (Ferrari). 



Esse resultado demonstrava que os carros Gordini tinham se adaptado muito bem ao sinuoso circuito, 

prometendo que durante a corrida haveria muita luta. 
 

107 
Robert Manzon 

Gordini T16 
10m01s0 

 109 
Maurice Trintignant 

Gordini T16 
9m59s0 

 102 
Giuseppe Farina 

Ferrari 500 
9m58s4 

 101 
Alberto Ascari 

Ferrari 500 
9m56s0 

 

 127 
Paul Pietsch 

Veritas Meteor 
10m05s3 

 117 
Rudolf Fischer 

Ferrari 500 
10m04s0 

 103 
Piero Taruffi 
Ferrari 500 
10m02s5 

 

 

108 
Jean Behra 
Gordini T16 

10m13s8 

 105 
Felice Bonetto 

Maserati A6GCM 
10m12s0 

 123 
Willi Heeks 
AFM BMW 
10m09s9 

 128 
Hans Klenk 

Veritas Meteor 
10m08s5 

 

 120 
Tony Gaze 
HWM Alta 
10m16s7 

 112 
Paul Freré 
HWM Alta 
10m16s0 

 121 
Fritz Riess 

Veritas RS BMW 
10m14s3 

 

 

122 
Theo Helfrich 

Veritas RS BMW 
10m22s0 

 119 
Roger Laurent 

Ferrari 500 
10m21s0 

 115 
Gino Bianco 

Maserati A6GCM 
10m19s0 

 125 
Tony Ulmen 

Veritas Metor BMW 
10m17s9 

 

 114 
William Aston 

Aston Buterworth 
10m25s0 

 129 
Josef Peters 

Veritas RS BMW 
10m24s5 

 126 
Adolf Brudes 

Veritas RS BMW 
10m24s1 

 

 

110 
Marcel Balsa 

BMW 
10m30s4 

 118 
Rudolf Schoeller 

Ferrari 212 
10m29s1 

 136 
Rudolf Krause 
Greifzu BMW 

10m27s6 

 124 
Helmut Niedermayr 

AFM BMW 
10m26s0 

 

 133 
Willi Krakau 
AFM BMW 

(NL) 

 104 
Piero Carini 
Ferrari 166 
10m35s5 

 116 
Heitel Cantoni 

Maserati A6GCM 
10m31s2 

 

 

113 
Johnny Claes 

HWM Alta 
10m41s0 

 117 
Rudolf Fischer 

Ferrari 500 
(NL) 

 130 
Gunther Bechem 
BMW Eigenbau 

10m35s3 

 135 
Ernst Klodwig 

BMW Eigenbau 
10m34s2 

 

   134 
Harry Merkel 

BMW Eingenbau 
(NL) 

 111 
Peter Collins 
HWM Alta 

(NL) 

 

 

Entretanto, durante a corrida, Ascari não teve adversário vencendo de ponta a ponta, sempre seguido por 

seu companheiro de equipe Giuseppe Farina.  

Gino Bianco não passou da primeira volta e Cantoni completou apenas 4 voltas antes de desistir com 

problemas no eixo traseiro do seu carro. 

Ver RESULTADOS 1952/24 

 

 

 

 



 
Gino Bianco no carro e Eitel Cantoni de pé ao seu lado 

 

 
Alberto Ascari (Ferrari 500) vencedor da prova 

 

26 – III PRÊMIO CRÔNICA ESPORTIVA PAULISTA 

 

No dia 3 de agosto foi realizado no autódromo de Interlagos o “III Prêmio Crônica Esportiva Paulista”, para 

carros Especiais de corrida e de Mecânica Nacional.  



O programa estabelecia três provas preliminares, sendo uma para carros de Turismo, com divisão pelas 

classes até 1.100 cc e de 1.101 a 2.000 cc; outra para carros Sport até 2.000 cc; e a terceira para carros 

Turismo Força Livre. 

A primeira corrida realizada contou com a participação de oito concorrentes e foi vencida pelo único carro 

acima de 1.100 cc presente, o Citroen de Reynaldo Villas Boas. Em segundo lugar ficou o Fiat 1100 de 

Waldemar Costa Filho, que tinha se inscrito nas duas categorias, com isso venceu a menor, até 1.100 cc e 

ficou em segundo na maior. 

Ver RESULTADOS 1952/25 

 

A segunda prova, destinada aos carros Sport até 2.000 cc, estava programada para ser disputada em 6 voltas, 

e alinharam apenas três carros. Com a desistência de dois desses carros depois de completarem a primeira 

volta, a prova foi suspensa na segunda, sendo declarado vencedor Cláudio Daniel Rodrigues. 

Ver RESULTADOS 1952/26 

 

A terceira preliminar reuniu cinco carros para a disputa da prova destinada a carros da categoria Turismo 

Força Livre. Com grande disparidade de forças, Godofredo Viana Filho venceu facilmente com sua carreteira 

Ford. Em segundo ficou Reynaldo Villas Boas, que tinha anteriormente vencido a prova de turismo. 

Ver RESULTADOS 1952/27 

 

Dos 14 carros inscritos para a prova principal, doze se apresentaram para a largada no final da tarde de 

domingo, dia 3 de agosto. 

Entre estes, estavam os gaúchos Aristides Bertuol e Catharino Andreatta que iriam correr com carros da 

Escuderia Bandeirantes, sendo Bertuol na Maserati 4CLT/48 e Catharino na 4CL. 

Os participantes foram divididos em duas classes: Corrida (incluindo os carros da categoria Sport) e Mecânica 

Nacional. 

O grid de largada ficou assim formado: 
 

4 
Aristides Bertuol 
Maserati 4CLT/48 

 12 
Francisco Credentino 

Maserati 8CM 

 14 
Catharino Andreatta 

Maserati 4CL 

 16 
João Scaffidi 

Alfa Romeo P3 (NL) 

 

 18 
Rosalvo Mansur 

Maserati 4CL 

 22 
Luiz Valente 
Duchen Ford 

 40 
Pedro Silva 
Cisitália 202 

 

 

46 
Salvador Anselmi 

Alfa Romeo 2500 (NL) 

 80 
Francisco Azevedo 

Maserati A6GCS 

 84 
Pedro Romero Fº 
Allard J2 Cadillac 

 - 
Manuel Paceau 

Ford V-8 

 

 30 
Alberto Rabay 
Rabay De Soto 

 - 
Antônio Crovino Jr. 

Ford V-8 

 - 
José Alonso 
Chevrolet 

 

 

Dada a largada, Francisco Credentino tomou a ponta, completando a primeira volta na liderança, com Pedro 

Romero em segundo, Catharino Andreatta em terceiro, Aristides Bertuol em quarto, Francisco Azevedo em 

quinto e os demais. 

Na segunda volta registrou a passagem de Bertuol para o terceiro lugar, e Rosalvo Mansur que estava em 

quinto abandonou logo depois de completar a volta.  



Aristides Bertuol continuou melhorando o seu desempenho e passou por Pedro Romero para assumir a 

segunda colocação na 4ª volta. Nessa volta, Pedro Silva capotou espetacularmente sua Cisitália, felizmente 

sem consequências físicas para o piloto. 

Credentino perdeu velocidade, abandonando em seguida, e com isso Aristides Bertuol assumiu a ponta da 

corrida na quinta volta, com Romero em segundo, Catharino em terceiro e Azevedo em quarto. 

Pedro Romero, mesmo correndo com um carro Sport, demonstrou suas qualidades e assumiu a liderança na 

volta seguinte, ao mesmo tempo em que Catharino Andreatta se dirigiu aos boxes para abandonar a corrida. 

Bertuol recuperou a liderança na 8ª volta, faltando apenas duas para o término da corrida, passando a correr 

com Romero em segundo, Azevedo em terceiro e Luiz Valente em quarto. 

Bertuol se manteve à frente até receber a bandeirada da vitória, observando-se a queda de rendimento do 

carro de Francisco Azevedo que acabou perdendo a terceira colocação para Luiz Valente. 

Ver RESULTADOS 1952/28 

 

 
Godofredo Viana Fº vencedor da prova de Turismo Força Livre, Cláudio Daniel Rodrigues vencedor da prova de Sport 

até 2.000 cc e Francisco Credentino que liderou a prova de carros de Corrida mas abandonou 

 

27 – XVI GP DE COMMINGES 

 

Os brasileiros se apresentaram novamente em uma prova de Fórmula 2, dessa vez sem valer pontos para o 

campeonato mundial, o GP de Comminges, em 10 de agosto, na França. 

A equipe brasileira Bandeirantes, dessa vez contou com três carros: Chico Landi, o uruguaio Eitel Cantoni e o 

argentino Alberto Crespo. Mais umas vez todos os carros da equipe tiveram problemas e abandonaram a 

prova: Chico Landi por vazamento de combustível, Alberto Crespo por superaquecimento e Eitel Cantoni por 

perder uma roda durante a corrida. 

Com a presença da equipe Ferrari, o GP foi mais um passeio dos carros de Maranello, sendo que dessa vez o 

carro vencedor dividiu a pilotagem entre o francês André Simon e o italiano Alberto Ascari. 

A divisão foi motivada pela desistência de Ascari, que tinha largado na pole-position e liderava a prova, logo 

na terceira volta. No momento do reabastecimento do seu carro, Simon deu lugar ao primeiro piloto da 

equipe que conduziu o carro à vitória nas voltas finais. 

Essa corrida, como muitas disputadas na França, foi encerrada ao serem completadas 3 horas, com o líder 

recebendo a bandeirada e os demais sendo classificados pelo tempo da volta anterior. Por esse motivo, 

Giuseppe Farina, que ficou em segundo, teve consideradas apenas 94 voltas, enquanto a dupla Simon/Ascari 

recebeu 95. A destacar o violento acidente sofrido por Louis Rosier que o obrigou a “ficar de molho” durante 

um bom tempo. 

Ver RESULTADOS 1952/29 

 

 

 

 



 
Alberto Ascari (Ferrari nº 12) passando por Emmanuel de Graffenried (Maserati A6GC nº 16) e sendo perseguido por 

Giuseppe Farina (Ferrari nº 10) 

 

28 – QUILÔMETRO DE ARRANCADA NA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

 

Depois das provas internacionais disputadas no final de fevereiro e início de março, somente em 10 de agosto 

o Automóvel Clube do Brasil voltou a organizar uma competição automobilística no Rio de Janeiro. Foi uma 

prova do tipo Quilômetro de Arrancada, disputada na Av. Epitácio Pessoa, às margens da Lagoa Rodrigo de 

Freitas. 

Participaram da prova 23 competidores, divididos em três categorias: Turismo, Esporte e Corrida. As 

categorias Turismo e Esporte foram, por sua vez, divididas em classes: Turismo em até 900 cc; de 901 a 1.200 

cc, de 1.201 a 2.000 cc e Força Livre e Esporte até 3.000 cc e acima de 3.000 cc. Dessa forma os carros foram 

divididos em 8 classificações diferentes. 

Os jornais da época divulgaram que o vencedor teria sido Fernando Domingues, com um Jaguar XK20, que 

teria registrado o tempo de 20s2, com média de 178,218 km/h, um resultado fantástico, sobretudo obtido 

com um carro que não tinha originariamente desenvolvido para corridas. Porém constatado o tempo 

absurdo, este foi devidamente corrigido, constatando-que o tempo real do piloto foi de 30s2, média de 

119,205 km/h, que se situava dentro dos padrões da época. 

O vencedor da prova foi Rubem Abrunhosa na Ferrari 125-C, de Pinheiro Pires, com o tempo de 23s3, ficando 

em segundo lugar o próprio Pinheiro Pires com 24s0. O terceiro colocado foi Sebastião Casini, com uma 

Maserati 4CL, na qual tinha sido instalado um motor V-8 Cadillac. 

Esse foi o primeiro carro no qual foi processada a modificação, que se tornaria habitual entre os corredores 

brasileiros de trocar o motor original de um carro de corrida europeu, com custo de manutenção elevado, 

por um V-8 norte-americano, cujo custo era mais reduzido. Tal procedimento caracterizou no Brasil a 

categoria Mecânica Nacional, procedimento também largamente utilizado na Argentina e no Uruguai. O 

termo “Mecânica Continental”, utilizada por muitos, ocorreria somente em 1959, quando da disputa do 

“Torneio Triangular Sul-americano”. 

Ver RESULTADOS 1952/30 

 

 



29 – GP DA HOLANDA 

 

A Escuderia Bandeirantes retornou a uma prova do campeonato mundial, em Zandvoort, no dia 17 de agosto, 

para a disputa do GP da Holanda, dessa feita com três os carros para serem pilotados por Chico Landi, Gino 

Bianco e pelo holandês Jan Flinterman. 

O Grande Prêmio contou com a participação de 18 concorrentes, e o mais rápido na prova de classificação 

foi Alberto Ascari, na Ferrari 500, com o tempo de 1m46s5, 141,735 km/h de média, ficando em segundo 

Farina (Ferrari), terceiro Hawthorn (Cooper) e quarto Villoresi (Ferrari). 

Os carros da equipe nacional, mais uma vez decepcionaram, sendo o melhor Gino Bianco, que ficou em 12º 

lugar, com o tempo de 1m58s4, nada menos do que doze segundos pior que o tempo do pole-position. Jan 

Flinterman foi o 15º, com 2m01s1 e Landi o 16º com 2m03s8. 

Esses tempos já demonstram o péssimo trabalho que vinha sendo desenvolvido pela equipe, que não estava 

à altura dos pilotos brasileiros. 

O Grid de largada ficou assim definido:  
 

32 
Mike Hawthorn 

Cooper T20 Bristol 
1m51s6 

 2 
Giuseppe Farina 

Ferrari 500 
1m48s6 

 2 
Alberto Ascari 

Ferrari 500 
1m46s5 

 

 
 

12 
Maurice Trintignant 

Gordini T16/20 
1m54s5 

 6 
Luigi Villoresi 
Ferrari 500 

1m53s0 

 

 

10 
Robert Manzon 
Gordini T16/20 

1m55s2 

 34 
Ken Wharton 

Fraser Nash Bristol 
1m54s8 

 8 
Jean Behra 

Gordini T16/20 
1m54s7 

 

 
 

10 
Duncan Hamilton 

HWM 52 Alta 
1m58s2 

 26 
Lance Macklin 
HWM 52 Alta 

1m55s8 

 

 

22 
Ken Dowling 
Connaught A 

1m59s4 

 18 
Gino Bianco 

Maserati A6GCM 
1m58s4 

 14 
Paul Freré 

Simca Gordini T15 
1m58s2 

 

 
 

20 
Jan Flinterman 

Maserati A6GCM 
2m02s1 

 30 
Dries Van Der Lof 

HWM 52 Alta 
2m01s8 

 

 

36 
Stirling Moss 
ERA G Bristol 

2m04s5 

 24 
Charles de Tornaco 

Ferrari 500 
2m03s7 

 16 
Chico Landi 

Maserati A6GCM 
2m03s8 

 

A corrida foi um verdadeiro desfile das Ferrari, com Ascari, Farina e Villoresi correndo na ponta sem dar a 

menor chance aos demais participantes. 

Na equipe brasileira, Gino Bianco não chegou a completar a quarta volta, com a suspensão da sua Maserati 

quebrada. Jan Flinterman parou depois de seis voltas com superaquecimento no motor do seu carro. 

Chico Landi, bastante desanimado, parou seu carro e o entregou a Flinterman que o levou até o final, 

terminando em nono lugar, à frente apenas de Dries Van Der Lof, entre os que receberam a bandeirada de 

chegada. 



Com sua vitória, Alberto Ascari assegurou, por antecipação o título de campeão do mundo de automobilismo. 

Ver RESULTADOS 1952/31 

 

 
Ascari vencedor do GP da Holanda 

 

30 – I CIRCUITO DO CASTELO 

 

No dia 17 de agosto foi organizada uma série de provas, com o título de “I Circuito do Castelo”. 

Para esse evento foi escolhido um circuito de rua, na “Esplanada do Castelo”, no Centro do Rio de Janeiro, 

com extensão de 1.800 metros, com largada na Avenida Marechal Câmara, seguindo pela Av. Churchill, Av. 

Roosevelt e Av. Virgílio Melo Franco, até retornar à Marechal Câmara. 

O programa original era constituído de uma prova para motos, com distância de 15 voltas, uma para carros 

de Turismo, em 20 voltas, outra para carros Sport e Corrida, em 25 voltas. 

Porém, apesar do grande número de público presente ao evento, a quantidade de concorrentes era pequena 

e o programa acabou sendo modificado, passando a ter uma corrida de motocicletas mantidas as 15 voltas; 

seguida da uma prova para Turismo até 900 cc e até 1.200 cc, em 12 voltas. 

A terceira prova do novo programa foi destinada a carros de Turismo até 1.500 cc e até 2.000 cc, também 

em 12 voltas e a prova de fundo, destinada a carros Sport, Corrida e Mecânica Nacional, em 10 voltas. 

A primeira prova, disputada na manhã de domingo, dia 17 de agosto, foi a das motocicletas, vencida por 

Salvatori Ferri. 

A segunda prova, para carros da categoria Turismo, classes até 900 cc e até 1.200 cc, contou com seis 

concorrentes, um na classe até 900 cc e cinco na de 1.200 cc. O piloto que correu sob o pseudônimo de “De 

Francesco” venceu com facilidade, ficando em segundo Gerd Stoltenberg. 

Ver RESULTADOS 1952/32 

 

A terceira prova do programa, reuniu os carros da categoria turismo, divididos em duas classes: até 1.500 cc 

e até 2.000 cc. 



O piloto “De Francesco”, vencedor da prova anterior resolveu participar também dessa prova, mas acabou 

se dando “mal”, quando capotou o seu carro na sexta volta. 

O vencedor foi Murilo de Carvalho, com Citroen, ficando em segundo Ricardo de Castro (Citroen) e em 

terceiro e primeiro até 1.500 cc, João Luiz Teixeira (MG). 

Ver RESULTADOS 1952/33 

 

A prova que deveria ser a principal atração, acabou se transtornando numa grande decepção para o público 

presente. 

Apenas quatro carros se apresentaram, sendo que o principal deles, a Ferrari 125 de Pinheiro Pires 

apresentou problemas mecânicos pouco antes da largada. Como o diretor de prova não quiz esperar, foi 

autorizada a largada sem a presença de Pires e com pouco mais de 200 metros depois da largada, parou 

Sebastião Casini. Assim, restaram dois carros para completarem 10 voltas, o Allard Cadillac da categoria Sport 

Internacional, de Ciro Cayres, e o Fiat Adaptado de Charles Herba. 

Apesar disso, a disputa foi sensacional, com os carros se revezando e mantendo uma luta intensa que acabou 

sendo vencida por Ciro Cayres que se aproveitou de uma pequena derrapada de Herba, para vencer com 

apenas 6,4 segundos de vantagem. 

Ver RESULTADOS 1952/34 

 

31 – IV SUBIDA DE CANOAS 

 

O “Campeonato Carioca de Subida da Montanha” de 1952, foi iniciado com a realização da quarta edição da 

Subida de Canoas, em São Conrado, no dia 24 de agosto, competição da qual participaram 31 carros. 

Nesse ano, o Troféu de disputa do referido campeonato recebeu o nome de “Geraldo Avellar”, como 

reconhecimento ao ilustre automobilista, que idealizou o referido torneio anos atrás. 

A pontuação era de 8 pontos para o 1º, 6 para o 2º, 4 para o 3º, 3 para o quarto, 2 para o quinto e 1 para o 

sexto, sendo que os tempos registrados abaixo do recorde anterior recebiam um ponto extra de bonificação. 

A prova foi marcada pela ausência do tricampeão Gino Bianco, que por estar correndo na Europa, não pode 

participar do campeonato nesse ano. 

 

 
Pinheiro Pires (Ferrari 125C) vencedor da prova e Charles Herba (CH Fiat) 

 

A prova foi vencida por Pinheiro Pires na Ferrari 125-C, beneficiando-se da ausência do seu companheiro de 

equipe Rubem Abrunhosa, que por ser piloto da Panair do Brasil, estava fora do Rio de Janeiro, a serviço, o 

que impossibilitou sua participação no evento. Com a ausência de Abrunhosa e sem ter nenhum outro 



concorrente à altura do seu carro, Pinheiro Pires pôde se resguardar para vencer com um tempo de 2m48s5, 

bem acima do obtido por Bianco no ano anterior, que foi de 2m27s9. 

Seu único concorrente foi Sebastião Casini, na Maserati com motor Cadillac, que ficou com o segundo e 

terceiro lugares na classificação geral, uma vez que participou tanto da categoria “Corrida” como na 

“Mecânica Nacional”. 

Ver RESULTADOS 1952/35 

 

Foi disputada também uma prova para motocicletas, vencendo na categoria até 350 cc Carlos Araújo Jr., e 

na de 500 cc, Salvadore Ferri. 

 

32 – CORRIDAS EM INTERLAGOS 

 

No 24 de agosto, foram realizadas corridas de automóveis no Autódromo de Interlagos. 

A primeira corrida foi o “Prêmio Alberto Arantes”, destinada aos carros da categoria Turismo classe até 1.500 

cc. Como já tinha feito em recente competição no Circuito do Castelo, no Rio de janeiro, o austríaco residente 

em São Paulo, Erwin De Francesco, demonstrou sua superioridade, completando as cinco voltas que reuniu 

quatro competidores, com muita vantagem, registrando a melhor volta da prova. 

Ver RESULTADOS 1952/36 

 

A segunda prova foi o “Prêmio Auto Estradas” destinado aos carros da categoria Turismo até 3.000 cc. Saiu 

vencedor Leone Bracalli ao volante de um Fiat 1100 equipado com motor de 1.221 cc. 

Ver RESULTADOS 1952/37 

 

A seguir foi disputada a “Prova Automóvel Clube do Brasil”, da categoria Turismo Força Livre, registrando-se 

a vitória de Ângelo Vecchi ao volante de um Jaguar Mk V. O segundo colocado foi Reynaldo Villas Boas que 

pilotando um Citroen 15CV registrou a melhor volta da prova. 

Ver RESULTADOS 1952/38 

 

Os quatro carros da categoria Esporte até 1.500 cc disputaram a “Prova Paulo Machado de Carvalho” que foi 

vencida por Luciano Falzoni ao volante de um Porsche 356. 

Ver RESULTADOS 1952/39 

 

A prova principal foi a “Subprefeitura de Santo Amaro”, destinada aos carros da categoria “Sport 

Internacional”, dividida entre as classes até 1.500 cc, até 2.000 cc e acima, contou com apenas quatro carros 

e o vencedor foi o único carro acima de 2.001 cc pilotado por Pedro Romero Filho, um Allard Cadillac. 

Ver RESULTADOS 1952/40 

 

33 – IV SUBIDA DA GÁVEA 

 

A segunda etapa do “Campeonato Carioca de Subidas de Montanhas” foi realizado no dia 31 de agosto, com 

a quarta edição da “Subida da Gávea”. 

Como não estava viajando a serviço, Rubem Abrunhosa foi a principal presença na prova, assim como 

Pinheiro Pires, o dono da Ferrari 125C. 



E foi Abrunhosa o mais rápido, com o tempo de 1m55s0, média de 56,348 km/h. Surpreendentemente, o 

segundo tempo não foi de Pinheiro Pires, mas sim da Maserati Cadillac de Sebastião Casini, 1m59s3, ficando 

Pinheiro Pires, que deu numa derrapada no percurso, em terceiro com 2m01s6. 

Ver RESULTADOS 1952/41 

 

As provas de motocicletas tiveram como vencedores Carlos Araújo Gondim (até 350 cc) e Salvatori Ferro (500 

cc). 

 

34 – GP DA ITÁLIA 

 

A equipe Bandeirantes esteve presente no GP da Itália, prova final do campeonato do mundo e, dessa vez 

teve uma atuação melhor, em relação às péssimas apresentações das suas Maserati A6GCM nas corridas 

anteriores. É bem verdade que as características da pista de Monza facilitaram o desempenho desses carros, 

se aproveitando do seu menor peso e maior velocidade final que as Ferrari que dominaram amplamente o 

cenário automobilístico do ano. 

E como resultado do bom desempenho das Maserati, essas já demonstravam nos treinos que seriam fortes 

adversárias às Ferrari, apesar do amplo domínio da fábrica de Maranello na prova de classificação que definiu 

o grid de largada, com Ascari na pole-position: 
 

4 
Maurice Trintignant 

Gordini T16 
2m07s2 

 10 
Giuseppe Farina 

Ferrari 500 
2m07s0 

 16 
Luigi Villoresi 
Ferrari 500 

2m06s6 

 12 
Alberto Ascari 

Ferrari 500 
2m05s7 

 

8 
André Simon 
Ferrari 500 

2m09s1 

 2 
Robert Manzon 

Gordini T16 
2m08s2 

 14 
Piero Taruffi 
Ferrari 500 

2m07s8 

 26 
Froilan Gonzalez 
Maserati A6GCM 

2m07s6 

 

42 
Mike Hawthorn 

Cooper T20 Bristol 
2m11s2 

 6 
Jean Behra 
Gordini T16 

2m10s8 

 34 
Elie Bayol 
Osca 20 
2m10s6 

 32 
Stirling Moss 
Connaught A 

2m09s8 

 

24 
Franco Rol 

Maserati A6GCM 
2m12s7 

 40 
Ken Wharton 

Cooper T20 Bristol 
2m12s2 

 18 
Rudi Fischer 
Ferrari 500 

2m11s8 

 22 
Felice Bonetto 

Maserati A6GCM 
2m11s6 

 

36 
Eric Brandon 

Cooper T20 Bristol 
2m14s0 

 30 
Denis Poore 
Connaught A 

2m14s0 

 48 
Chico Landi 

Maserati A6GCM 
2m13s0 

 62 
Louis Rosier 
Ferrari 500 

2m12s7 

 

46 
Gino Bianco 

Maserati A6GCM 
2m17s1 

 50 
Eitel Cantoni 

Maserati A6GCM 
2m15s6 

 28 
Ken McAlpine 
Connaught A 

2m15s1 

 38 
Alan Brown 

Cooper 20 Bristol 
2m15s0 

 

Não obtiveram classificação uma vez que a prova foi limitada a 24 participantes: 

70 – Charles de Tornaco (Ferrari 500) – 2m17s5; 58 - Alberto Crespo (Maserati 4CLT/48 Platé) – 2m17s8; 60 

– Emmanuel de Graffenried (Maserati 4CLT/48 Platé) – 2m18s4; 54 – Peter Collins (HWM 52 Alta) – 2m18s6; 

68 – Peter Whitehead (Ferrari 166) – 2m18s8; 56 - Tony Gaze – (HWM 51/52 Alta) 2m20s3; 64 – Bill Aston 

(Aston Butterworth) – 2m20s7; 52 – Lance Macklin (HWM 52 Alta) – 2m21s0; 20 – Hans Stuck (Ferrari 166) – 

2m22s8. 



 
Chico Landi (Maserati A6GCM) 

 

 
Alberto Ascari (Ferrari 500) vencedor da prova 

 

Iniciada a corrida, não foi uma Ferrari quem apareceu na liderança, mas a Maserati A6GCM de Froilan 

Gonzalez, que numa largada espetacular, foi para a ponta, seguido por Ascari, Villoresi e Farina. 

Gonzalez tinha se beneficiado da maior velocidade e menor peso da Maserati para tal proeza, mas as Ferrari 

também se mantinham numa posição de espera, pois dispunham de um tanque de combustível de 160 litros, 

suficiente para fazer toda a corrida sem uma única parada, enquanto a Maserati tinha tanque de apenas 80 

litros e com isso deveria fazer pelo menos uma parada para reabastecimento de combustível. 

Depois de 20 voltas, a distância de Gonzalez para Ascari e Villoresi que corriam juntos, era de 19s e para o 

segundo grupo, composto por Farina, Manzon e Bonetto, de 35s. 



Na 36ª volta, Gonzalez foi para o boxe reabastecer o tanque de combustível da sua Maserati, caindo para a 

quarta posição, com Ascari assumindo a ponta, seguido por Villoresi e Farina. 

Foi então que Gonzalez se pôs numa corrida espetacular de recuperação. Primeiro passou por Farina, depois 

se beneficiou do fato de Villoresi ter que recorrer ao boxes para fechar a tampa do tanque de combustível 

do seu carro que se encontrava aberto e com isso, conquistar um brilhante segundo lugar, sem que antes 

igualasse o tempo da melhor volta estabelecido por Ascari, com o tempo de 2m06s1. 

Entre os carros da equipe brasileira, Chico Landi terminou em oitavo lugar, Eitel Cantoni em 11º e Gino Bianco 

teve que abandonar depois de 46 voltas, com problemas no motor. 

Ver RESULTADOS 1952/42 

 

35 – GINCANA EM SALVADOR 

 

No dia 8 de setembro, foi disputado no “Parque de Ondina”, em Salvador, Bahia, a “I Gincana Automobilística 

Regis Pacheco”, que contou com a participação de 22 carros e que foi vencida por Antônio Portugal. 

 

36 – GP DE MODENA 

 

A despedida da Escuderia Bandeirantes da Europa em 1952, ocorreu na disputa do GP de Modena, prova 

destinado aos carros de Fórmula 2, no circuito italiano. 

Dessa vez estavam inscritos Chico Landi e Eitel Cantoni, ficando Gino Bianco de fora. 

A prova de classificação mostrou mais uma vez a superioridade dos carros da Ferrari que ficaram com as três 

primeiras colocações, sendo Ascari o pole-position. Porém, o quarto na largada era Gonzalez com a Maserati 

que tão bem se apresentara em Monza e que mais uma vez era o principal desafiador da “Equipe de 

Maranello”.  
 

2 
Alberto Ascari 

Ferrari 500 
1m04s4 

 4 
Luigi Villoresi 
Ferrari 500 

1m05s2 

 

6 
Giuseppe Farina 

Ferrari 500 
1m05s4 

 14 
Froilan Gonzalez 
Maserati A6GCM 

1m06s4 

 

22 
Robert Manzon 
Gordini T16/20 

1m06s4 

 8 
Sérgio Sighinolfi 

Ferrari 500 
1m07s2 

 

6 
Jean Behra 

Gordini T16/20 
1m07s4 

 30 
Elie Bayol 
Osca 20 
1m08s2 

 

34 
Piero Carini 

HWM 51/52 Alta 
1m09s0 

 18 
Rudi Fischer 
Ferrari 500 

1m09s1 

 

20 
Chico Landi 

Maserati A6GCM 
1m09s3 

 14 
Eitel Cantoni 

Maserati A6GCM 
1m12s0 

 



32 
Lance Macklin 
HWM 52 Alta 

1m12s3 

 12 
Hans Stuck 
Ferrari 166 

1m12s1 

 

28 
Roy Salvadori 

Cooper T20 Bristol 
1m12s4 

 26 
Johnny Claes 

Simca Gordini T15 
1m14s3 

 

A prova foi iniciada às 14,35 horas, com Ascari assumindo a liderança, seguido por Villoresi, Gonzalez, 

Manzon e Farina. 

Os carros da equipe brasileira, com Chico Landi e Eitel Cantoni faziam uma corrida regular, no meio do 

pelotão, andando juntos. 

Na décima volta, a primeira baixa importante, com Behra, abandonando com o diferencial do seu Gordini 

quebrado. 

 

 
Eitel Cantoni (Maserati A6GCM) e Giuseppe Farina (Ferrari 500) 

 

Ascari, que vinha liderando a com grande vantagem sobre os demais, entrou nos boxes e abandonou com 

isso Luigi Villoresi assumiu a sua posição, seguido por Farina e Gonzalez. 

Pouco depois, Ascari assumiu o carro de Sérgio Sighinolfi, e iniciou uma boa recuperação, apesar de ter 

poucas chances de retomar a liderança da prova.  

Foi então que começou uma luta sensacional entre Villoresi e Gonzalez, que havia passado por Farina. Depois 

de muitas tentativas, finalmente Gonzalez passou para a ponta, mas essa situação acabou durando pouco, 

pois quando foi colocar volta de vantagem sobre Carini, este o atrapalhou, permitindo que Villoresi 

reassumisse a ponta para não mais perdê-la. Gonzalez ficou em segundo e Sérgio Sighinolfi/Alerto Ascari em 

terceiro e Giuseppe Farina em quarto. 

Tanto Villoresi como Gonzalez fizeram a melhor volta da prova. 

No final da prova, Piero Carini foi multado em 5.000 libras, por atitude antidesportiva com relação a Gonzalez, 

e dias depois suspenso por seis meses. 

Chico Landi abandonou enquanto Cantoni terminou a prova na sétima colocação. 

Ver RESULTADOS 1952/43 

 



 

 
Chico Landi e Luigi Villoresi  

 

37 – SUBIDA DO JOÁ 

 

A terceira etapa do Carioca de Subidas foi disputado no dia 14 de setembro na Ladeira do Joá, em São 

Conrado. 

Nessa corrida ocorreu um fato dos mais esportivos: o carro de Sebastião Casini, quando se dirigia para o local 

da prova, apresentou um grave problema mecânico, deixando o piloto sem condições de competir nas 

categorias Corrida e Mecânica Nacional. Vendo o desânimo do piloto, o concorrente Charles Herba ofereceu 

seu carro para que o piloto competisse na categoria Mecânica Nacional e ao mesmo tempo Pinheiro Pires, 

colocou sua Ferrari à disposição do piloto para a categoria Corrida, apesar de a Ferrari estar inscrita com o 

próprio Pinheiro e com Rubem Abrunhosa. 

 

 
Danilo César (Maserati 4CL); Euclydes de Brito (Ford 1951); e “Longarina” (MG TC) 

 

Casini, assim, conquistou o quarto lugar na “Corrida” e venceu na prova da “Mecânica Nacional”, sendo que 

nessa categoria, Charles Herba teve problemas na sua participação, fazendo um péssimo tempo. 

O vencedor foi Rubem Abrunhosa, seguido por um surpreendente Álvaro Varanda, que estreava a Maserati 

6CM recentemente adquirida de Annuar de Góes. Pinheiro Pires, classificado em terceiro, apresentou 



reclamação contra a cronometragem, afirmando que fizera um tempo melhor que o de Varanda, mas o 

pedido foi indeferido. 

Na prova da categoria Turismo até 900 cc, o piloto Sérgio Costa, filho do ministro do Supremo Tribunal 

Federal Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, sofreu um espetacular capotamento com o Renault 4CV 

pertencente ao piloto Guilherme Eugênio. Felizmente o acidente não teve consequências físicas para Sérgio 

Costa. 

Ver RESULTADOS 1952/44 

 

Nas provas para motocicletas, os vencedores foram: até 350 cc – Carlos Araújo Gondim e na 500 cc, 

empatados, Salvatori Ferri e Joaquim Parreiras. 

Nota: Observem o desempenho dos pilotos que participaram de mais de uma categoria. Primeiro corriam na 

categoria menor, depois na maior. Os tempos obtidos na segunda tentativa foram sempre melhores, 

demonstrando que, caso houvesse treino para a competição, os tempos poderiam ser bem melhores. 

 

38 – CORRIDA NA QUINTA DA BOA VISTA 

 

Como comemoração do “Dia do Radialista” foram realizadas competições de automóveis e de motocicletas 

no Parque da Quinta da Boa Vista, bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. 

O programa foi composto por uma corrida para motocicletas, duas de automóveis e uma Gincana com a 

participação dos radialistas. 

A prova de motocicletas foi vencida por Carlos Gondim na categoria até 350 cc e por Arlindo Carneiro na de 

500 cc. 

A primeira corrida de automóveis reuniu carros de turismo divididos em três classes: até 900, até 1.200 e até 

2.000 cc. Essa prova teve a participação de 10 carros, sendo que, ainda na primeira volta, o piloto De 

Francesco capotou espetacularmente seu Volkswagen na curva a Rua Pedro Ivo. 

A corrida foi muito disputada entre Jean Pierre Baré e Murilo de Carvalho, ambos com carros Citroen. Pedro 

Paulo liderou as 10 primeiras voltas, sendo em seguida ultrapassado por Jean Pierre e, logo depois, na 13 ª 

volta, teve que abandonar com superaquecimento no motor do seu carro. 

Jean Pierre Baré venceu na geral a na classe até 2.000 cc, vencendo Hans Krips na classe até 1.100 cc e Caio 

Graco na classe até 900 cc. 

Ver RESULTADOS 1952/45 

 

A prova para carros da Categoria Esporte foram divididos em duas classes: carros com preparação limitada 

até 1.500 cc e carros com preparação ilimitada com cilindrada até 3.000 cc. 

A prova foi muito interessante, com Cláudio Daniel Rodrigues e Ico Ferreira se revezando na liderança até 

que o primeiro recebeu a bandeirada de chegada com 1,2 segundos de vantagem para o segundo. 

Cláudio Daniel ainda registrou a melhor volta da prova, com o tempo de 1m06s8, 107,784 km/h de média. 

Ver RESULTADOS 1952/46 

 

A Gincana, apresentou o seguinte resultado: 1º Carlos Brasil/Ises de Oliveira – 6m01s9; 2º - Luiz Delfino/Marlene – 

6m19s0; 3º - Lúcio Alves/Doris Monteiro – 7m06s0; 4º - José Grossi/Auréa Dornel – 7m07s3; 5º - Marlene Alves – 

7m33s8; 6º - Armando Louzada/Dirce Belmonte – 7m35s4; 7º - Germano/Ester Abreu – 7m43s9; 8º - Nestor 

Holanda/Gracinha – 7m51s3; 9º - José Renato/Nora Nei – 7m55s1; 10º - Paulo Gracindo/Jacira Gomes – 7m58s0; 11º - 

Iza Barcelos/Carmélia Alves – 8m35s3; 12º - Helena Sangirardi/Lolita França – 9m03s8; 13º - Abelardo “Chacrinha” 

Barbosa/Pato Preto – 15m08s9. 



 
Alguns radialistas que participaram da Gincana: Renato Murce; Herivelto Martins e Chico Anísio 

 

39 – VI GP DE BARI 

 

O campeão brasileiro, Chico Landi, não podia fazer uma temporada passando em “branco” na Europa. É 

verdade que tinha conquistado um segundo e um terceiro lugares em corridas de Fórmula 1, mas sua 

consagração somente viria com uma vitória e foi o aconteceu no GP de Bari, disputado na cidade litorânea 

da Itália em 28 de setembro. 

 

 
A largada da prova 

 

A corrida era destinada a carros da categoria Esporte, e foi oferecido ao brasileiro uma Ferrari 225S, de 2.715 

cc, pela Ecurie Contore. 

Alinharam para a largada 30 carros, subdivididos em duas classes, até e acima de 2.000 cc. 

Chico Landi largou na segunda fila e na 2ª volta ocupava a quarta posição, atrás de Tom Cole, Eugênio 

Castellotti e Roberto Manzon. 

Com a parada de Manzon, Landi passou a ocupar a terceira colocação na nona volta, e passou a segundo na 

volta seguinte, tendo à sua frente Tom Cole e logo atrás Eugênio Castellotti. 

Mais uma volta e Landi assumiu a dianteira que manteve até o final da corrida, sendo ovacionado pelo público 

italiano pela sua segunda vitória naquele Grande Prêmio. 



Se já tinha prestígio, Chico Landi passou a ser idolatrado na cidade italiana da Região da Puglia. 

Ver RESULTADOS 1952/47 

 

 
Chico Landi recebendo a bandeirada da vitória 

 

40 – SUBIDA DE SANTA TERESA 

 

A quarta etapa do Campeonato de Subidas foi realizada no dia 28 de setembro, a “Subida de Santa Teresa”, 

cujo percurso tinha sido modificado, deixando de ser usada a estrada de Águas Férreas a Santa Teresa, 

substituído pela Rua Barão de Petrópolis, entre Santa Teresa e Rio Comprido, com uma extensão de 1.680 

metros. 

O fato mais destacado nessa prova foi a ausência de carros da categoria “Corrida”, assim como o líder da 

categoria “Mecânica Nacional”, Sebastião Casini. 

Assim, Charles Herba, com seu “surrado” Fiat, sagrou-se vencedor da prova, com o tempo de 1m05s0, média 

de 93,046 km/h. 

Como o percurso nunca tinha sido utilizado para corridas de automóveis, os organizadores, para fins de 

pontuação consideraram todos os vencedores de categorias/classes, como recordistas. 

Ver RESULTADOS 1952/48 

 

41 – III CIRCUITO FARROUPILHA 

 

Em 28 de setembro, a Associação dos Volantes do Rio Grande do Sul – AVRO, organizou o III Circuito 

Farroupilha, no “Circuito Redenção”, no Parque Farroupilha, na capital Gaúcha. 

Foram disputadas três provas. A primeira destinada aos carros Turismo Melhorado até 1.010 cc teve como 

vencedor Luiz Lazzarini que pilotou um Renault 4CV. 

Ver RESULTADOS 1952/49 

 



A segunda prova, destinada aos carros Turismo até 1.200 cc, teve como vencedor Lupicínio Vieira, ao volante 

de um Simca 8. 

Ver RESULTADOS 1952/50 

 

 
A chegada de Lupicínio Vieira vencedor da classe até 1.200 cc 

 

A terceira prova do programa foi destinada aos carros da categoria Turismo Melhorado até 2.200 cc, sendo 

vencida por Diogo Ellwanger pilotando um Borgward Hansa. 

Ver RESULTADOS 1952/51 

 

 
Passagem da prova com um carro capotando ao fundo. 

 

42 – IV CIRCUITO AUTOMOBILÍSTICO DO DERBY – RECIFE - PE 

 

A quarta edição do já tradicional “Circuito Automobilístico do Derby”, realizado em Recife, foi disputada no 

dia 28 de setembro, contanto com a participação de 13 concorrentes. 

Estavam presentes, além dos tradicionais pilotos locais, os paulistas Francisco Azevedo com uma Maserati 

A6GCS e Cláudio Daniel Rodrigues com seu “preparadíssimo” MG. 



Grande público compareceu ao evento que foi dominado com grande facilidade por Francisco Azevedo. O 

único carro que tentou acompanhar sua possante Maserati, foi o de Cláudio Daniel Rodrigues, que 

infelizmente acabou abandonando depois da 27ª volta. 

A disputa que mais despertou o interesse do público presente foi pelo segundo lugar, entre João Rigueira e 

Alfredinho Bandeira, ambos com carros Citroen, que foi decidido na bandeirada de chegada, quando os 

carros a cruzaram quase que emparelhados. 

Ver RESULTADOS 1952/52 

 

 
Cláudio Daniel Rodrigues e Francisco Azevedo 

 

 
João Rigueira (Citroen nº 12); Alfredinho Oliveira (Citroen nº 14); e Airton Figueiredo (Renault 4CV) 



 

43 – I CIRCUITO DO ALTO TAQUARI - RS 

 

No dia 5 de outubro foi realizada mais uma etapa do “Campeonato Gaúcho de Automobilismo”, o “I Circuito 

do Alto Taquari”, sendo disputadas duas categorias: Turismo Força Livre e Standard. 

O percurso de estradas para os carros de Turismo Força Livre, as populares carreteras, tinha largada em 

Encantado, seguindo por Arreio do Meio, Lajeado, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Cachoeira 

do Sul, com retorno pelo mesmo percurso, até Encantado, totalizando 472 quilômetros. 

A prova para carros Standard, o percurso era semelhante, com modificação apenas no trecho entre Rio Pardo 

de Cachoeira do Sul, ficando reduzido para 337 quilômetros. 

Foi uma grande festa para os locais pelos quais os carros passaram e o vencedor na Turismo Força Livre foi 

Diogo Ellwanger que, com a vitória, seguia a passos largos para a conquista do primeiro título de “campeão 

gaúcho de automobilismo”. Em segundo lugar ficou Catharino Andreatta e em terceiro José Madrid.  

Júlio Andreatta, um dos principais rivais pela disputa do campeonato não terminou a prova. 

Ver RESULTADOS 1952/53 

 

 
Diogo Ellwanger e Júlio Andreatta 

 

Na classe para carros “Standard”, sem limite de cilindrada, o vencedor foi Oswaldo de Oliveira, de Santa Cruz 

do Sul, no seu Ford 1940, seguido por Leonório Secchi de Encantado, com Ford 1951. 

Ver RESULTADOS 1952/54 

 

 

 

 



 
Oswaldo de Oliveira vencedor da Categoria Standard 

 

44 – VIII SUBIDA DA TIJUCA 

 

A última etapa do Campeonato Carioca de Subida de Montanha foi marcada para o dia 5 de outubro. Com a 

organização, pilotos, carros e públicos presentes à Estrada da Tijuca, quem não compareceu foi a segurança 

pública. Os organizadores aguardaram até às 11 horas, quando tiveram que encerrar as atividades e transferir 

a prova para o próximo final de semana, dia 12 de outubro. 

Na nova data, com o tempo coberto por uma névoa e com pequena garoa, a prova acabou sendo realizada, 

com a participação de 34 pilotos. 

 

 
Rubem Abrunhosa, vencedor da prova e Álvaro Niemeyer, recordista da classe até 1.500 cc 

 

Mais uma vez a vitória ficou com Rubem Abrunhosa que com isso conquistou o título de Campeão Carioca 

de Subida da Montanha, na categoria corridas, substituindo Gino Bianco que havia vencido os três 

campeonatos anteriores. 

A lamentar o acidente que acabou acontecendo no final da prova, quando o carro de Danilo César bateu no 

meio fio e abandonou. Como era o último carro a subir, logo depois a pista foi liberada. Um assistente então, 

parou seu carro para ajudar o piloto e, como a pista foi liberada e, como já é tradicional, diversos “corredores” 



de rua subirem a ladeira em alta velocidade, eis que um desses “Pintacudas” se chocou com o carro que 

prestava socorro a Daniel. O carro de corrida pouco sofreu apenas uma roda empenada durante a corrida, 

porém os “pilotos” de rua ficaram com seus carros bastante danificados. 

Ver RESULTADOS 1952/55 

 

45 – CAMPEONATO CARIOCA DE SUBIDA DE MONTANHA 

 

O campeonato de 1952, mais uma vez foi disputado em cinco etapas. Além dos títulos por categorias e 

classes, nesse ano foi instituída a “Taça Eficiência” que foi vencida por Álvaro Niemeyer, com 5.294 pontos, 

ficando em segundo lugar Gerd Stoltenberg com 2.249 pontos. 

 

1 – Turismo até 900 cc: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Guilherme Eugênio 8 4 8 9 - 29 

2º Ventura - 8 6 6 8 28 

3º Sérgio da Costa - 6 6 6 6 6 

2 – Turismo até 1.200 cc: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Gerd Stoltenberg 9 9 9 9 9 45 

2º Paulo Bretas Filho 4 6 6 6 4 26 

3º Hans Krips 2 2 4 4 2 13 

4º Aglauros Marques 1 - 2 2 3 8 

5º Rafael Rocha 6 1 - - - 7 

6º Armando dos Santos - 4 3 - - 7 

7º Romeu Pimentel - - - - 6 6 

8º Vettori Eugênio 3 3 - - - 6 

9º Jean Valenzuela - - - 3 - 3 

10º Netuno - - - - 2 2 

11º Bub - - - 1 - 1 

3 – Turismo até 1.500 cc: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Álvaro Niemeyer 9 9 9 9 9 45 

2º Gerd Stoltenberg 4 7 7 4 6 28 

3º Flávio Souza Lima 6 4 5 6 4 25 

4º Hans Krips 3 3 3 - - 9 

4 – Turismo até 2.000 cc: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Murilo de Carvalho 9 9 8 9 8 43 

2º Hans Krips - - - 6 6 12 

3º Ricardo de Castro 6 - - - - 6 

5 – Turismo Força Livre: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Euclydes de Brito 6 4 9 9 9 37 

2º Murilo de Carvalho 8 8 4 4 4 28 

3º Arthur Souza Costa - 6 7 6 - 19 

4º L. Kleber 2 2 3 3 3 13 

5º Frederico Forchheimer - - - - 6 6 

6º Bordallo 4 - - - - 4 

7º Carlos Hagé - 3 - - - 3 

 Marcos Maia 3 - - - - 3 

9º Armênio Lobo - - - 2 - 2 

 

 



6 – Sport até 1.500 cc: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Campello 8 9 3 9 3 32 

2º Chico 6 - 8 6 6 26 

3º Aga 3 7 6 4 2 22 

4º Longarina 4 - 4 3 4 15 

5º Marcos Magalhães - - - - 8 8 

6º Mauro Rapouso - - - 2 - 2 

7º Luiz Misael - - - - 1 1 

7 – Sport até 3.000 cc: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Duque Estrada 4 6 6 6 6 28 

2º Luís Lula Brito 3 - 8 9 - 20 

3º Jonas Prochownick 8 9 - - - 17 

4º Toracanjo 6 4 - - - 10 

5º Marcos Magalhães - - - - 8 8 

8 – Sport Internacional: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Galileu Junisch 8 4 4 6 8 30 

2º Luís Lula Brito - 6 8 9 - 23 

3º Duque Estrada - - 6 4 6 16 

4º Arthur Souza Costa - 8 - - - 8 

9 – Mecânica Nacional: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Charles Herba 6 6 6 9 8 35 

2º Sebastião Casini 8 9 8 - - 26 

3º José de Paula Gomes - - - 6 6 12 

10 – Corrida: 

COL PILOTO 
24/08/1952 

Canoas 
31/08/1952 

Gávea 
14/09/1952 

Joá 
28/09/1952 
Sta. Teresa 

12/10/1951 
Tijuca 

Total 

1º Rubem Abrunhosa - 8 8 - 8 24 

2º Pinheiro Pires 8 4 4 - 6 22 

3º Sebastião Casini 6 6 3 - - 15 

4º Álvaro Varanda - - 6 - - 6 

5º Fernando da Hora - - - - 4 4 

6º Danilo César - 2 2 - - 4 

7º Charles Herba - 3 - - - 3 

 

46 – SUBIDA DE TERESÓPOLIS 

 

No dia 26 de outubro foi disputada uma prova de subida de montanha entre Itaipava e Teresópolis, num 

percurso de 35,800 quilômetros. Os principais carros de corrida do Rio de Janeiro não compareceram e a 

vitória ficou com o Ford 1951 de Euclydes de Brito, com o tempo de 19m03s1, média de 112,746 km/h. 

Ver RESULTADOS 1952/56 

 

No dia 15 de novembro foram disputadas quatro corridas de automóveis no autódromo de Interlagos. 

A primeira prova, “Comissão do Quarto Centenário” foi da categoria Turismo, contando com a participação 

de sete carros foi vencida por Alberto Pires Cruz pilotando um Citroen 15CV, fincando em segundo lugar 

Godofredo Viana Filho com um Ford V-8 1951. 

Ver RESULTADOS 1952/57 

 



A segunda prova, “Coronel Vicente Segrees Júnior” também foi destinada aos carros da categoria Turismo, 

mas especificamente para os pilotos com carteira de habilitação profissional. Participaram seis carros e a 

vitória ficou com Luís Ambrósio pilotando um Ford V-8. 

Ver RESULTADOS 1952/58 

 

A terceira prova, “Presidente do Automóvel Clube do Brasil”, reuniu cinco carros da categoria Sport até 1,300 

cc, sendo vencida por Armando Motta que pilotou um Morgan 4/4 Plus. 

Ver RESULTADOS 1952/59 

 

A quarta prova, “Prefeito Municipal de São Paulo”, foi disputada pelos carros das categorias Sport 

Internacional e Mecânica Nacional, sagrando-se vencedor Pedro Romero Filho ao volante de um Allard J2 

Cadillac. 

Ver RESULTADOS 1952/60 

 

48 – I CIRCUITO DE BAGÉ 

 

No dia 16 de novembro foi realizada em Bagé uma competição que recebeu o título de “Circuito de Bagé”. 

Foram duas corridas, uma para carros acima de 1.200 cc e outra até 1.200. 

Os vencedores foram Ulisses Oizarbal e Gastão Bittencourt, respectivamente. 

Ver RESULTADOS 1952/61 e 62 

 

 
Ulisses Oiarzabal 

 

49 – CARRERA PAN-AMERICANA 

 

De 19 a 23 de novembro foi disputada uma das mais longas corridas de automóveis de caráter internacional, 

a Carrera Pan-americana, disputada no México por carros das categorias Sport e Turismo. 

A prova foi disputada em oito etapas e contou com a participação do brasileiro Manuel de Teffé, que atuou 

mais como auxiliar do que como piloto no pequeno Porsche 356 do diplomata, assim como o brasileiro, Paul 

von Metternich, de origem austríaca. 



Não se poderia esperar muito do carro, mas ainda assim conquistou a oitava colocação na categoria Sport e 

a 25ª na classificação geral, lutando contra carros como Ferrari, Mercedes, além dos grandes carros 

americanos Lincoln, Oldsmobile, Hudson, etc. 

Entre os carros participantes, descava-se a equipe Mercedes Benz, que inscreveu para a prova três modelos 

300SL, dois cupê e um Spyder, para os pilotos: Hermann Lang, Karl Kling e John Fitch. 

Seus principais adversários eram os carros da equipe mexicana “Industries 1-2-3”, que foi composta por: 

Giovanni Bracco (Ferrari 250S), Paco Ibarra (Ferrari 212 Export). Alberto Ascari (Ferrari 340 México), Luigi 

Villoresi (Ferrari 340 México) e Luigi Chinetti (Ferrari 340 México). 

 

 
O Porsche 356 de Paul Metternich/Manuel de Teffé 

 

Também estava presente a equipe Gordini, com dois modelos T15S, para Robert Manzon e Jean Behra. 

Completavam a lista dos principais participantes da categoria “Sport”, as Lancia B20, inscritas na condição de 

particulares, mas contando com todo o apoio da fábrica, que tinha como pilotos: Felice Bonetto, Giulio 

Cabianca e Umberto Maglioli. 

Entre os carros da categoria turismo, os mais fortes eram os Lincoln Capri, semioficiais de fábrica, preparados 

por Clay Smith e pilotados por Chuck Steventon, John Mantz e Walt Falkner. 

Nessa categoria foram inscritos 13 OIdsmobile, 10 Hudson, 8 Lincoln, 7 Cadillac, 7 Packard, 2 Ford, 2 Mercury, 

1 Nash, 1 De Soto e 1 Dodge e entre eles, figurava Piero Taruffi, num Oldsmobile. 

A primeira etapas, disputada no dia 19 de novembro, entre Tuxtla Gutierrez e Oaxaca, com 530 quilômetros, 

foi vencida por Jean Behra, seguido por Giovanni Bracco, com a melhor Mercedes apenas na terceira posição, 

com Karl Kling. 

Alberto Ascari, que tinha recentemente conquistado o título de campeão mundial, destruiu a sua Ferrari 

numa saída de pista, felizmente sem maiores consequências para o piloto. 

Tudo indicava que a disputa seria equilibrada, porém durante as demais etapas, esse equilíbrio se desfez. 

O resultado da etapa foi o seguinte: 
1º - Jean Behra – 19 – Gordini T15 (Sport) – 3h41m44s. 

2º - Giovanni Bracco – 8 – Ferrari 250S (Sport) – 3h47m21s. 

3º - Karl Kling – 4 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 3h49m45s. 



4º - Umberto Maglioli – 26 – Lancia B20 (Sport) – 3h54m10s. 

5º - Jack McAfee – 17 – Ferrari 340 América (Sport) – 3h57m55s. 

6º - Luigi Chinetti – 20 – Ferrari 340 América (Sport) – 3h58m47s. 

7º - John Fitch – 6 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 4h00m23s. 

8º - Hermann Lang – 3 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 4h03m00s. 

9º - Phil Hill – 9 – Ferrari 212 Export (Sport) – 4h03m55s. 

10º - Walt Faulkner – 130 – Lincoln Capri (Turismo) – 4h09m49s. 

 

A segunda etapa foi disputada no dia 20 de novembro, entre Oaxaca e Puebla, na distância de 412 

quilômetros e foi vencida por Luigi Villoresi. Jean Behra que liderou a primeira etapa, capotou e o seu carro 

ficou preso nas rochas, com o piloto se salvando pela atuação dos pneus de reserva que levava em cima do 

capô traseiro, que funcionaram como Santo Antônio. 

 

 
A Ferrari 340 América de Luigi Chinetti 

 
1º - Luigi Villoresi – 16 – Ferrari 340 México (Sport) – 3h03m17s. 

2º - John Fitch – 6 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 3h05m55s. 

3º - Karl Kling – 4 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 3h07m29s. 

4º - Giovanni Bracco – 8 – Ferrari 250S (Sport)– 3h08m06s. 

5º - Hermann Lang – 3 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 3h10m21s. 

6º - Luigi Chinetti – 20 – Ferrari 340 América (Sport) – 3h19m17s. 

7º - Jack McAfee – 17 – Ferrari 340 América (Sport) – 3h19m25s. 

8º - Umberto Maglioli – 26 – Lancia B20 (Sport) – 3h19m30s. 

9º - Efrain Ruiz Echeverria – 5 – Ferrari 212 Export (Sport) – 3h24m00s. 

10º - Phil Hill – 9 – Ferrari 212 Export (Sport) – 3h25m03s. 

 

O vencedor da categoria turismo foi Royal Russell, nº 140 – Chrysler Saratoga – 3h30m38s. 

No mesmo dia foi disputada uma etapa muito curta, entre Puebla e Cidade do México, com apenas 130 

quilômetros, que teve o seguinte resultado: 
1º - Luigi Villoresi – 16 – Ferrari 340 México (Sport) – 48m09s. 

2º - Giovanni Bracco – 8 – Ferrari 250S (Sport)– 49m04s. 

3º - Karl Kling – 4 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 50m01s. 

4º - John Fitch – 6 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 50m21s. 

5º - Hermann Lang – 3 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 51m12s. 

6º - Jack McAfee – 17 – Ferrari 340 América (Sport) – 51m39s. 

7º - Luigi Chinetti – 20 – Ferrari 340 América (Sport) – 53m27s. 

8º - Phil Hill – 9 – Ferrari 212 Export (Sport) – 54m18s. 

9º - Umberto Maglioli – 26 – Lancia B20 (Sport) – 55m25s. 

10º - Piero Taruffi – 157 – Oldsmobile 88 (Turismo) – 57m56s. 



A quarta etapa, entre Cidade do México e León, com 430 quilômetros, foi disputada no dia 21 e mais uma 

vez vencida por Luigi Villoresi, que vinha se recuperando de uma má atuação na primeira etapa, quando foi 

apenas o 11º da categoria Sport. 
1º - Luigi Villoresi – 16 – Ferrari 340 México (Sport) – 2h22m06s. 

2º - Giovanni Bracco – 8 – Ferrari 250S (Sport)– 2h26m22s. 

3º - Luigi Chinetti – 20 – Ferrari 340 América (Sport) – 2h29m58s. 

4º - Hermann Lang – 3 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 2h30m34s. 

5º - John Fitch – 6 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 2h31m41s. 

6º - Karl Kling – 4 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 2h31m44s. 

7º - Phil Hill – 9 – Ferrari 212 Export (Sport) – 2h40m31s. 

8º - Jack McAfee – 17 – Ferrari 340 América (Sport) – 2h43m19s. 

9º - Umberto Maglioli – 26 – Lancia B20 (Sport) – 2h45m15s. 

10º - Bob Korf – 149 – Lincoln Capri (Turismo) – 2h48m40s. 

 

No mesmo dia foi disputada a quinta etapa entre León e Durango, com 537 quilômetros, que começou a 

definir o resultado da prova, uma vez que Luigi Villoresi que vinha sendo o mais rápido teve que abandonar 

com a quebra da transmissão da sua Ferrari. O vencedor foi Kling, que pela primeira vez impôs a vitória a 

uma das Mercedes. 

 

 
Chuck Stenvenson/Clay Smith foram os vencedores da categoria Turismo nesse Lincoln Capri 

 

1º - Karl Kling – 4 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 2h58m07s 

2º - Giovanni Bracco – 8 – Ferrari 250S (Sport)– 2h59m13s. 

3º - Hermann Lang – 3 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 3h03m13s. 

4º - Luigi Chinetti – 20 – Ferrari 340 América (Sport) – 3h10m26s. 

5º - Umberto Maglioli – 26 – Lancia B20 (Sport) – 3h20m10s. 

6º - Jack McAfee – 17 – Ferrari 340 América (Sport) – 3h21m36s. 

7º - John Fitch – 6 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 3h21m55s. 

8º - Johnny Mantz – 122 – Lincoln Capri (Turismo) – 3h23s48s. 

9º - Reginald McAffe – 155 – Chrysler New Yorker (Turismo) – 3h24s29. 

10º - Chuck Stevenson – 129 Lincoln Capri (Turismo) – 3h25s29. 

 

No dia 22, as atividades foram iniciadas com a disputa da sexta etapa entre Durango e Parral, num percurso 

de 404 quilômetros. Nova vitória de Karl Kling que começava a impor a superioridade das Mercedes, com 

Giovanni Bracco (Ferrari) ficando na quarta posição, outro piloto da Mercedes, Lang ficou em segundo lugar. 
1º - Karl Kling – 4 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 2h21m30s 

2º - Hermann Lang – 3 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 2h23m12s. 



3º - Luigi Chinetti – 20 – Ferrari 340 America (Sport) – 2h23m35s. 

4º - Giovanni Bracco – 8 – Ferrari 250S (Sport)– 2h23m54s. 

5º - John Fitch – 6 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 2h27m25s. 

6º - Umberto Maglioli – 26 – Lancia B20 (Sport) – 3h28m47s. 

7º - Jack McAfee – 17 – Ferrari 340 América (Sport) – 2h29m52s. 

8º - Phil Hill – 9 – Ferrari 212 Export (Sport) – 2h30m21s. 

9º - Duane Carter – 120 – Lincoln Capri (Turismo) – 2h36m00s. 

10º - Chuck Stevenson – 129 Lincoln Capri (Turismo) – 2h36s02. 

 

 
Chegada vitoriosa do Mercedes Benz 300SL de Karl Kling/Hans Klenk 

 

Em seguida foi disputada a sétima etapa, entre Parral e Chihuahua, com 300 quilômetros, novamente vencido 

por Kling, cuja vitória da prova estava cada vez mais próxima, auxiliada pelo abandono de Giovanni Bracco. 
1º - Karl Kling – 4 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 1h28m13s 

2º - Luigi Chinetti – 20 – Ferrari 340 América (Sport) – 1h30m26s. 

3º - Umberto Maglioli – 26 – Lancia B20 (Sport) – 1h35m32s. 

4º - Hermann Lang – 3 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 1h37m12s. 

5º - Phil Hill – 9 – Ferrari 212 Export (Sport) – 1h37m49s. 

6º - Chuck Stevenson – 129 Lincoln Capri (Turismo) – 1m41s48. 

7º - Bob Korf – 149 – Lincoln Capri (Turismo) – 1h41m59s. 

8º - Johnny Mantz – 122 – Lincoln Capri (Turismo) – 1h42s04s. 

9º - Walt Faulkner – 130 – Lincoln Capri (Turismo) – 1h43s34. 

10º - C. D. Evans – 131 – Chrysler New Yorker (Turismo) – 1h43s36 

 

No dia 23 de novembro foi disputada a última e decisiva etapa entre Chuhuahua e Ciudad Juárez, com 370 

quilômetros, quando Kling consolidou a sua vitória. 
1º - Karl Kling – 4 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 1h44m023s 

2º - Luigi Chinetti – 20 – Ferrari 340 América (Sport) – 1h46m49s. 

3º - Hermann Lang – 3 – Mercedes Benz 300SL (Sport) – 1h47m46s. 

4º - Umberto Maglioli – 26 – Lancia B20 (Sport) – 1h52m21s. 

5º - Jack McAfee – 17 – Ferrari 340 América (Sport) – 1h53m48s. 

6º - Phil Hill – 9 – Ferrari 212 Export (Sport) – 1h55m39s. 

7º - Johnny Mantz – 122 – Lincoln Capri (Turismo) – 1h59s34s. 

8º - Chuck Stevenson – 129 Lincoln Capri (Turismo) – 1h59s50. 

9º - Walt Faulkner – 130 – Lincoln Capri (Turismo) – 2h01s35. 

10º - Bob Korf – 149 – Lincoln Capri (Turismo) – 2h01m59s. 

 



O vencedor da prova foi a dupla Karl Kling/Hans Klenk (Mercedes Benz 300SL), ficando em segundo lugar 

Hermann Lang/Edwin Grupp (Mercedes Benz 300SL) e em terceiro Luigi Chinetti/Jean Luca (Ferrari 340 

América). 

Ver RESULTADOS 1952/63 

 

50 – CIRCUITO DE PETRÓPOLIS 

 

Marcado para 23 de novembro, o IV Circuito de Petrópolis (Prêmio Prefeitura de Petrópolis) foi realizado no 

dia 30. Baixo número de participantes compareceu à corrida, que foi disputada em quatro provas. A primeira 

foi de motocicletas, vencida por Arlindo Carvalho. 

A segunda prova foi a de carros da categoria Turismo que juntou todos os presentes em função do pequeno 

número de carros, apenas cinco. Murilo de Carvalho venceu com facilidade, com seu Citroen 11 Legere, carro 

que havia dado ao piloto o título de campeão carioca de subida de montanha. 

Ver RESULTADOS 1952/64 

 

 
Carros alinhados para a largada da prova da categoria Turismo, vendo-se na primeira fila o Citroen de Pedro Paulo 

e o Cadillac de Alfredo Mesa Fernandes e na segunda o Ford de Godofredo Viana Filho 

 

Em seguida foi disputada prova para carros Sport, até 1.500 e até 2.000 cc. Apenas quatro carros 

compareceram à largada e o paulista Fernando Pereira Barreto venceu com facilidade. 

Ver RESULTADOS 1952/65 

 

A prova principal, contou com a participação de oito carros, sendo a maior atração, a estreia da Ferrari 125 

com a qual Chico Landi vinha correndo, que foi vendida pelo Automóvel Clube ao piloto Henrique Casini. 

Destaque também para os dois pilotos gaúchos, Aristides Bertuol e Catharino Andreatta que mais uma vez 

foram inscritos pela Escuderia Bandeirantes. 

Dada a largada, Casini assumiu a liderança seguido por Catharino Andreatta e Pedro Romero. Aristides 

Bertuol largou mal e passou as duas primeiras voltas na quinta colocação, mas em seguida foi recuperando 

terreno, e quando ocupava a segunda colocação, teve que abandonar depois de quatro voltas. 



Casini manteve a liderança até a 10ª volta, quando derrapou, tocou o meio fio e foi superado por Catharino 

Andreatta que passou na volta seguinte com 15 segundos de vantagem. 

Mas Casini, dispondo de um ótimo carro, se recuperou e na 15ª volta se encontrava, novamente, na liderança 

que manteve até o final da prova. 

Boa a atuação de Pedro Romero, que com um carro pesadão e da categoria Sport, terminou num ótimo 

terceiro lugar. 

 

 
Os carros sendo alinhados para a largada da prova principal, vendo-se Catharino Andreatta à frente, Henrique 

Casini (nº 6) e Pinheiro Pires 

 

Pinheiro Pires mais uma vez decepcionou, com seu carro falhando durante toda a corrida. Arthur Souza Costa 

estreou a Maserati A6GCS que tinha recentemente comprado de Rodrigo Miranda. Pouco ambientado com 

o carro e tendo que fazer uma parada nos boxes, ficou em quinto e último entre os que terminaram a corrida. 

Destaque-se ainda o retorno de Aloísio Fontenelle que correu no Talbot de Pinheiro Pires, mas teve que 

abandonar a prova ainda no seu início. 

Ver RESULTADOS 1952/66 

 

51 – CIRCUITO DA METRÓPOLE – CAXIAS DO SUL 

 

No dia 30 de novembro, foram disputadas em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, duas corridas da categoria 

“Turismo Melhorado”, que recebeu o nome de “Circuito da Metrópole”. 

O circuito tinha largada em frente à Catedral, na Rua Sinimbu, seguindo até à Rua Garibaldi, desta à Av. São 

Leopoldo daí pela Rodovia Federal (atual BR-116) até Várzea Michielon, entrando novamente na Sinimbu. 

A primeira prova para a classe até 1.010 cc da categoria Turismo foi vencida por Karl Iwers, fincando em 

segundo lugar Luiz Lazzarini que com o resultado conquistou o campeonato gaúcho da classe. 

Ver RESULTADOS 1952/67 



A prova destinada aos carros Turismo até 1.300 cc foi vencida por Lupicínio Vieira que, com a vitória, 

conquistou o campeonato gaúcho da classe. 

Ver RESULTADOS 1952/68 

 

52 – CIRCUITO DA GÁVEA 

 

O Automóvel Clube do Brasil através do seu presidente, o coronel Sylvio Santa Rosa, tinha decidido 

transformar o “Circuito da Gávea” numa das corridas de automóveis mais famosas do mundo. 

Conseguiu inclui-la no calendário internacional e resolveu promover uma grande prova internacional na 

edição de 1953. 

 

 
A largada da prova, com Aristides Bertuol à frente, sendo atacado por Chico Landi (nº2) e por Henrique Casini (nº6) 

 

Para poder contar com os pilotos que participariam da temporada internacional da Argentina, transferiu a 

data da sua realização para 14 de dezembro. 

Além disso, incluiu na programação uma corrida para carros da categoria Sport, como prova preliminar, que 

deveria ser disputada na sexta-feira anterior à prova, juntamente com a prova de classificação para o GP 

Cidade do Rio de Janeiro. Mas acabou nada dando certo. 

Primeiro, os pilotos que correriam na Argentina pediram muito alto para se deslocarem para a América do 

Sul com tanta antecedência. Assim, apenas o piloto português Vasco Sameiro chegou a vir para o Brasil, mas 

acabou não correndo, alegando que a Maserati que foi colocada à sua disposição pela Escuderia Bandeirante 

não ter bom desempenho. 

Chico Landi, que possuía a famosa Ferrari 4.500 cc, que ganhou com a ajuda do presidente da República 

Getúlio Vargas, deveria ser o favorito, mas como o carro ficou na Europa, o piloto acabou se inscrevendo com 

uma antiga Maserati 4CL. Henrique Casini, por sua vez, foi inscrito com a Ferrari que pertencera a Landi. Os 

dois pilotos gaúchos Aristides Bertuol e Catharino Andreatta, se fizeram presentes nas Maserati da Escuderia 

Bandeirante. No total foram reservadas vinte inscrições, mas dessas apenas a metade se concretizou. 

Para piorar as coisas, no dia da prova de classificação e da corrida dos carros Sport choveu muito. Apenas 

três carros Sport se apresentaram para a corrida que por esse motivo (baixo número de participantes) foi 

cancelada. 



E a prova de classificação, devido à chuva, teve apenas Aristides Bertuol marcando tempo, ficando com a 

pole-position, enquanto os demais participantes tiveram suas posições de largada definida por sorteio. 

Na véspera da prova, o paulista Jair de Mello Viana comprou a Ferrari de Pinheiro Pires. Este por sua vez 

pretendia correr com a Talbot que pertencera a Jean Achard, porém as peças de reposição não chegaram do 

exterior e com isso acabou dividindo a pilotagem da Ferrari com o paulistano. Durante os treinos, Viana 

acabou atropelando um menino, que inadvertidamente entrou na frente do seu carro. O menino foi levado 

para o Hospital no Cadillac particular de Pinheiro Pires, sendo atendido e constatado que teve, além do susto, 

escoriações generalizadas. Com a desistência de Vasco Sameiro, foi convocado Gino Bianco para correr na 

Maserati que tinha sido destinada ao português. 

Assim, diante de tantos imprevistos, os dez carros que deveriam largar ficaram assim posicionados no grid 

de largada:  
 

14 
Aristides Bertuol 
Maserati 4CLT/48 

 6 
Henrique Casini 

Ferrari 125 C 

 

10 
Jair Mello Viana/Pinheiro Pires 

Ferrari 125 C 

 2 
Chico Landi 

Maserati 4CL 

 

8 
Catharino Andreatta 

Maserati 4CL 

 84 
Pedro Romero Fº 
Allard J2 Cadillac 

 

42 
Álvaro Varanda 
Maserati 6CM 

 15 
Arthur Souza Costa 

Maserati A6GCS 

 

16 
Danilo César 

Maserati 4CL (NL) 

 18 
Gino Bianco 

Maserati 4CLT/50 

 

O piloto Daniel César não compareceu à largada e com isso, o coronel Santa Rosa baixou a bandeira de 

largada às 9,20 horas, debaixo de uma garoa, para apenas nove carros. 

 

 
À esquerda os carros acidentados de Catharino Andreatta e de Aristides Bertuol e à direita o carro de Chico Landi 

 

Inicialmente Aristides Bertuol manteve a liderança, mas na serra, Landi assumiu a liderança com os carros 

completaram a primeira volta na seguinte odrm: 1º Chico Landi (8m51s5); 2º Aristides Bertuol (9m21s4); 3º 

Henrique Casini; 4º Pedro Romero Fº; 5º Catharino Andreatta; 6º Gino Bianco; 7º Arthur Souza Costa; 8º 



Álvaro Varanda; e 9º Jair de Mello Vianna. Logo após completar a volta, Varanda se dirigiu ao boxe para não 

retornar mais à corrida. 

Na segunda volta, Chico Landi deu uma forte derrapada na Marquês de São Vicente, mas não chegou a perder 

posição, completando a segunda volta na liderança, com o tempo de 8m49s5, em segundo lugar se manteve 

Aristides Bertuol, em terceiro Henrique Casini. Depois vinham: Gino Bianco; Pedro Romero Fº; Artur Souza 

Costa e Jair Viana. Catharino Andreatta, na Marquês de São Vicente, deslizou seu carro nos trilhos de bonde, 

perdeu a direção e foi de encontro a um poste, no local que fora apelidado de “Garagem dos Argentinos”, 

pelo fato de Arzani ter perdido as chances de lutar pela vitória em 1938, quando saiu da pista nesse local. 

Assim, com duas voltas completadas, apenas sete carros continuavam na pista e as coisas ainda iriam piorar. 

A terceira volta foi completada por Chico Landi no tempo 8m29s, levando 50 segundos de vantagem para 

Casini, o segundo. As demais posições permaneciam inalteradas. 

Na quarta volta, Landi fez a volta em 8m29s2, abrindo pouco mais de um minuto em relação a Casini. Nessa 

volta Gino Bianco passou por Aristides Bertuol e começou a se aproximar de Casini. 

Na quinta volta, Landi registrou a melhor volta da prova com o tempo de 8m27s5 enquanto Casini fazia 

8m42s7, Bertuol recuperou a terceira posição, pois Gino Bianco tinha abandonado a corrida, na altura do 

Hotel Colonial, com um princípio de incêndio no seu carro. O quarto colocado era Pedro Romero Fº, o quinto 

Arthur Souza Costa e o sexto Jair Mello Viana. 

 

 
Arthur Souza Costa (Maserati A6GCS) 

 

Quando todos davam como certa a vitória de Chico Landi, eis que o piloto não passou para completar a sexta 

volta. O acelerador do seu carro tinha travado na altura da “Gruta da Imprensa”, na Avenida Niemeyer. Landi 

entre cair na ribanceira e bater na muralha de pedra, optou pela segunda opção, sofreu apenas um corte no 

queixo, mas o carro ficou bastante danificado e fora da corrida. 

Com isso, corrido apenas um terço do percurso, a prova, esta ficava reduzida a cinco “sobreviventes”, com 

Casini em primeiro, Bertuol em segundo, Romero em terceiro, Jair, que tinha passado por Arthur em quarto 

e este na quinta e última posição. 

Na sétima volta, Casini recorreu ao boxe para trocar uma roda que apresentava defeito, cedendo a liderança 

para o gaúcho Bertuol, retornando à prova na segunda posição. Nessa volta, Jair de Mello Viana também 

parou no boxe sendo substituído por Pinheiro Pires. 



Entretanto, a liderança de Bertuol durou pouco tempo, pois ao atingir o local em que estava parado o carro 

de Catharino Andreatta, desde a primeira volta, Bertuol perdeu a direção quando seu carro deslizou nos 

trilhos do bonde, se chocou com o carro de Catharino, atropelou um colegial de nove anos e um senhor de 

45. Nem piloto, nem assistentes tiveram ferimentos graves, mas a corrida passou a contar com apenas quatro 

carros na metade da sua distância. 

Na 11ª volta, mais uma desistência: Pinheiro Pires teve um semieixo da Ferrari partido. 

Assim a corrida teve um final melancólico com apenas três carros recebendo a bandeirada de chegada, sendo 

que apenas Casini completou as 15 voltas regulamentares. 

Ver RESULTADOS 1952/69 

 

 
A chegada vitoriosa de Henrique Casini 

 

 
Chico Landi (Maserati 4CL) 

 



53 – CIRCUITO DA BOA VIZINHANÇA - RS 

 

A temporada automobilística de 1952 foi encerrada com a realização do “Circuito da Boa Vizinhança”, num 

percurso de 597 quilômetros, com largada em Bento Gonçalves, seguindo para Passo Fundo, Lagoa Vermelha, 

Vacaria, Caxias do Sul, Farroupilha e novamente Bento Gonçalves, perfazendo 597 quilômetros. 

O vencedor foi Diogo Ellwanger, que se beneficiou do abandono de Catharino Andreatta, para conquistar o 

título de primeiro campeão gaúcho de automobilismo de Turismo Força Livre. 

Ver RESULTADOS 1952/70 

 

54 – CAMPEONATO GAÚCHO DE AUTOMOBILISMO 

 

O resultado do Campeonato Gaúcho de Turismo Força Livre foi o seguinte: Campeão – Diogo Ellwanger – 

160,10 pontos; Vice-campeão – Catharino Andreatta – 113,59 pontos; 3º - Oscar Bay (77,51); 4º Júlio 

Andreatta (75,19); 5º Aido Finardi (38,81); 6º Aristides Bertuol (37,20); 7º José Rimoli (17,28); 8º José Madrid 

(14,16); 9º Novaes Filho (10,97); 10º Rosalvo Mansur (7,52); 11º Waldir Rebeschini (5,90); 12º Alcídes 

Schroeder (5,60); 13º José Otero (5,18); 14º Universino Corrêa (4,72); 15º Germano Rigotto (4,07); e 16º João 

Galvani (3,77). 

Também se sagraram campeões gaúchos: Turismo Standard - Oswaldo de Oliveira; Turismo Melhorado até 

1.200 cc – Lupicínio Vieira; e Turismo Melhorado até 1.010 cc – Luiz Lazzarini. 

 

 
Diogo Ellwanger (Ford TC) o primeiro campeão gaúcho de Turismo Força Livre (Carretera) 

 


