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1 – RAID RIO DE JANEIRO-BUENOS AIRES 
 
Em março de 1940 foram iniciadas as negociações para a realização de um Raid Internacional, com início na 
cidade do Rio de Janeiro e término em Buenos Aires, num total de 3.360 quilômetros. Os organizadores 
previam um tempo de 90 horas para a prova, que deveria ter a largada dos carros no mês de abril. Entretanto, 
as negociações não chegaram a bom termo e com isso a prova deixou de ser realizada. 
 

2 – CHICO LANDI DE MASERATI E GERALDO AVELLAR DE ALFA ROMEO 
 
Em abril chegou ao porto de Santos no novo carro de Chico Landi. Tratava-se de uma Maserati 8CM, com 
motor de 8 cilindros e 2.991 cc. Com a chegada desse carro, Quirino Landi passou a ocupar o lugar de Chico 
na Alfa Romeo P3 de 3.165 cc. Na mesma época o carioca Geraldo Avellar comprou a Alfa Romeo P3 que 
pertencia a Nascimento Júnior. 
 

3 – ACIDENTE FATAL NA ESTRADA DE INTERLAGOS A SANTO AMARO 
 
No dia 9 de maio, quando retornavam dos treinos realizados no Autódromo de Interlagos, que seria 
inaugurado do dia 12, os pilotos Nicola Corvino e Francisco Mendes Castro sofreram grave acidente 
automobilístico que custou a vida de Francisco. Corvino foi internado num hospital com graves ferimentos, 
onde acabou se recuperando. 
 

4 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS 
 
Finalmente no dia 12 de maio foi inaugurado o autódromo de Interlagos. O texto publicado no jornal “O 
Estado de S. Paulo” no dia 12 de maio reflete bem o que à época representava a inauguração do autódromo: 
- “O autódromo de Interlagos fica situado entre a antiga represa da Light & Power, em Santo Amaro e 
denominada Guarapiranga, e a represa nova, posição que inteiramente justifica seu expressivo nome. Sua 
pista, inteiramente revestida de concreto asfáltico está traçada numa grande depressão do terreno, espécie 
de bacia, o que lhe dá dupla vantagem de proporcionar o máximo de segurança aos espectadores, localizados 
nos taludes que dominam a bacia ao mesmo tempo permitir ao público uma visibilidade quase total. Olhando 
de cima para baixo, a assistência está sempre bem protegida e não perde um pormenor das competições que 
se desenvolvem nas retas e nas curvas especialmente desenhadas e construídas para lutas de veículos 
automotores. 
 

 



 
A pista de Interlagos consta de duas partes que, conquanto ligadas, apresentam características bem distintas, 
tanto no relativo à estrutura como no tocante ao objetivo técnico. A pista externa destina-se à consecução 
de altas velocidades e a outra, envolvida pela primeira, está reservada a pelejas nas quais a perícia dos 
automobilistas, bem mais do que a simples rapidez que possam atingir, constitui critério dominante para a 
sua classificação. 
A pista externa mede 3 quilômetros de contorno. Comporta seis retas e cinco curvas. Das retas a mais extensa 
está no quilômetro 2, entre as segunda e terceira curvas, medindo 1.025 metros. Das curvas a mais fechada 
tem 70 metros de raio, ficando localizada no fim da grande reta, mas em compensação está superelevada na 
razão de 33% e suficientemente alargada. Superelevadas e alargadas estão também as curvas da pista 
externa, com raios de 120 metros (duas) e 183 e 243, de modo que, sem perda sensível de velocidade, os 
“volantes” podem fazê-la com segurança e facilidade. 
O alargamento das curvas é considerável, pois nelas a largura da pista que é de 8 metros nas retas, tem mais 
15 metros, permitindo que passando por elas cada disputante encontre espaço mais do que bastante para 
sem atropelo ou risco tomar a dianteira dos seus competidores. 
A pista interna, envolvida pela externa e como que muitas vezes dobrada sobre si mesmo, mede a oito 
quilômetros de contorno, contendo 15 curvas e 16 retas. Em vez de 8 metros de largura normal nas retas, 
como a outra comporta 15 metros e mais 3 metros nas curvas, que conquanto mais fechadas já não 
apresentam o mesmo grau de superelevação. Fez-se isto de propósito, a fim de dificultar o percurso, exercício 
da perícia dos pilotos do que ao livre desenvolvimento das altas velocidades dos carros. Deste modo a menor 
das curvas mede apenas 23 metros de raio, como também a menor das retas não vai além de 35 metros e 
meio. As curvas nº 13 e 14, primeira 40 metros de raio e segunda 46 metros. Presta-se especialmente a pista 
interna, assim, a interessantes e instrutivas disputas nas quais o fator “homem” assume importância bem 
maior que o fator “carro”. 
Como diferença de nível o autódromo Interlagos não apresenta dificuldades particulares aos corredores, 
embora ao sair de algumas das curvas mais fechadas vejam-se eles forçados a subir rampas apreciáveis. De 
todos os aclives e declives o mais importante, numericamente, está pouco antes da grande reta de saída e de 
chegada, entre as curvas 18 e 19. Sua inclinação é de 10 por cento, isto na pista externa. 
Em sua cota mais baixa o autódromo Interlagos não desce a menos de 730 metros, como na mais alta não 
vai além de 780. Todas as localidades para o público estão francamente acima dessa cota mais alta – 
dominando-a – o que explica o fato de ser a pista no seu conjunto – externa e interna – a mais segura e visível 
do mundo, do ponto de vista do público. 
As duas pistas são intercomunicantes, podendo ser facilmente isoladas e utilizadas independentemente, 
como também em comunicação, dando qualquer destas duas combinações: 
1ª – Completa – 2 quilômetros da pista externa e 5 de pista interna, no total de 8 quilômetros – Para 
competições em que devem reunir-se a alta velocidade e a extrema perícia. 
2ª – Parcial – 3 quilômetros de pista externa – Só para competições de alta velocidade”. 
O autódromo tinha as seguintes características: 
1) BOXES E FAIXA DE LARGADA - Os boxes, que à época não passavam de um cercado de madeira e a faixa 
de largada ficavam situados no trecho hoje conhecido como “subida dos boxes”, pouco depois da atual “curva 
do café”, bem no local em que foi feita uma “chicana” para uma corrida internacional de motos. 
2) RETA DAS ARQUIBANCADAS – Logo depois da faixa de largada, os carros faziam uma curva de 30⁰ graus à 
esquerda, entrando na reta das arquibancadas, com aproximadamente 550 metros. 
3) CURVA “1” – Curva à esquerda com 90⁰ graus, seguida por pequena reta de uns 200 metros. 
4) CURVA “2” – Também à esquerda, com 60⁰ graus, dava acesso ao retão. 
5) RETÃO – Com seus 1.025 metros era, naturalmente, o local em que se atingia as maiores velocidades. 
6) CURVA 3 – Curva que acoplada à “Curva 4”, atingia 180⁰ e dava acesso ao “miolo” do circuito. 
7) CURVA 4 – Era o complemento da “Curva 3”, dando acesso a um trecho com leve curvatura à direita, de 
aproximadamente 600 metros até a “Curva da Ferradura”. 
8) CURVA DA FERRADURA – Curva em 180⁰ à esquerda, de baixa velocidade, no formato de uma “ferradura”, 
daí o seu nome, seguida pela “Subida do Lago”. 
9) SUBIDA DO LAGO – Pequena reta de aproximadamente 300 metros, em subida, até à “Curva do Lago”. 



10) CURVA DO LAGO – Em quase 180⁰ à direita, entrando pela “Reta Oposta”. 
11) RETA OPOSTA – Com aproximadamente 600 metros, terminava na “Curva do Sol” contornada à direita. 
12) CURVA DO SOL – Curva de 180⁰, mas com raio muito aberto, passou a ter esse nome, por causa do sol 
poente que atrapalhava a visão do piloto quando nela entrava. Era seguida de pequena reta de uns 250 
metros. 
13) CURVA DO SARGENTO – Contornada à esquerda, em 180⁰, recebeu esse nome devido ao fato de um 
sargento da força pública que estava em serviço num dia de corrida no autódromo, resolveu entrar na pista 
com sua viatura, perdendo controle e rodando nessa curva por mais de uma vez. 
14) CURVA DO LARANJINHA – Curva à esquerda, de raio aberto, com 90⁰, aproximadamente, foi batizada de 
“laranjinha” em homenagem aos pilotos novatos (laranjas) que podiam errar a sua tangência, pois era uma 
curva que ficava “escondida” do público da arquibancada. 
15) CURVA DO “S” – À direita, dava início de uma série de curvas nos dois sentidos que tinha sequência com 
a “curva do pinheirinho”. 
16) CURVA DO PINHEIRINHO – Curva à esquerda com pouco mais de 90⁰, tinha na sua parte interna uma 
“araucária”, daí ter recebido o nome de “Curva do Pinheirinho”. 
17) CURVA DO BICO DE PATO – Depois do “pinheirinho” a pista seguia por uma reta de aproximadamente 
200 metros, até chegar à “Curva do Bico de Pato”, contornada à direita, que recebeu esse nome pelo seu 
formato. 
18) CURVA DA JUNÇÃO – De raio aberto à esquerda, dava entrada ao anel externo. No traçado atual foi 
modificada e passou a se chamar de “Curva do Mergulho”. 
19) SUBIDA DOS BOXES – Trecho em suave curva à esquerda, até chegar aos boxes. Atualmente este trecho 
é chamado de “Café”, que dizem ter esse nome em função de que os jornalistas que cobriam as corridas 
preparavam e bebiam café nesse ponto do circuito. 
Tinha uma distância total de 8.000 metros, enquanto que o anel externo de velocidade media pouco mais de 
3.000 metros. Deve-se salientar que o anel externo somente começou a ser utilizado em corridas no final de 
1955, depois de primeira reforma ocorrida no circuito do autódromo. 
A S/A Auto Estradas, que construiu o autódromo, apresentou a seguinte planilha relativa à obra: 
• Movimentação de Terra – meio milhão de metros cúbicos (500.000 m3); 
• Pedra britada para lastro da pista – 7.200 metros cúbicos; 
• Asfalto para revestimento da pista – 475 toneladas; 
• Arame farpado para cercas – 135 quilômetros; 
• Tubos de concreto para drenagens – 800 metros; 
• Madeira – 470 metros cúbicos. 
O autódromo ocupava uma área de 1.068.493 m2 (um milhão, sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e 
três metros quadrados). 
 

5 – GP SÃO PAULO 
 
Finalmente o Autódromo de Interlagos foi inaugurado com um evento contando com duas provas: uma 
preliminar de motocicletas força livre e o GP São Paulo para carros de corrida. 
O evento foi organizado pelo “Automóvel Clube de São Paulo”, entidade fundada em 1908 que teve a honra 
de organizar a primeira corrida da América Latina, o “Circuito de Itapecerica” no ano de sua fundação. 
Vale destacar um fato: diversos autores chamam a prova de inauguração do Autódromo de Interlagos, como 
sendo o “II GP Cidade de São Paulo”, mas isso não é correto, por um fato simples: quem organizou o “I GP 
Cidade de São Paulo”, disputado em 1936, no Jardim América, foi o Automóvel Clube do Estado de São Paulo 
– ACESP e, como esse novo evento foi organizado pelo “Automóvel Clube de São Paulo”, este não pôde 
utilizar o título anterior. 
A premiação para as provas era a seguinte: 
1 – Motocicletas: 1º colocado: 6:000$ e Taça ofertada pelo Automóvel Clube de São Paulo; 2º colocado: 
3:000$; 3º colocado: 1:500$; 4º colocado: 1:000$; 5º colocado: 500$. 
2 – Automóveis: 1º colocado: 60:000$, 5:000$ oferecido pela viúva do Comendador Sabbado D’Ângelo e uma 
Taça ofertada pelo Automóvel Clube do Brasil; 2º colocado: 30:000$ e Taça ofertada pelo Automóvel Clube 



de São Paulo; 3º colocado: 15:000$ e medalha de prata ofertada pelo Automóvel Clube de São Paulo; 4º 
colocado: 10:000$ e medalha de bronze ofertada pelo Automóvel Clube de São Paulo; 5º colocado: 5:000$. 
3 – Melhor volta em automóvel – 5:000$, e Taça ofertada pela Prefeitura de São Paulo. 
4 – Automóveis “adaptados” – 1º colocado na categoria: 12:000$; 2º colocado: 8:000$; 3º colocado: 6:000$; 
e 4º colocado: 4:000$. Esses prêmios foram ofertados pela viúva do Comendador Sabbado D’Ângelo, dona 
da Cia. de Cigarros Sultan. 
5 – Para automóveis que utilizassem no mínimo 70% de álcool anidro na mistura do combustível – 1º entre 
esses carros: 5:000$; 2º 3:000$; e 3º 2:000$, prêmios ofertados pelo “Instituto do Açúcar e do Álcool”. 
Um evento desse porte não poderia deixar de atrair grande quantidade de interessados e, dessa maneira, 
nada menos que 47 pilotos e inscreveram para a prova de automóveis e 22 para a de motocicletas. 
A prova de automóveis contou com a participação de dois pilotos estrangeiros: o português Vasco Sameiro, 
que tivera atuação destacada na “Gávea de 1937”, quando terminou em 4º lugar, que se apresentou com 
sua Alfa Romeo 8C 2300 Monza; e o argentino Domingo Ochoteco, com um carro de sua fabricação, 
desenvolvido a partir de um chassi de camionete Ford 1936, no qual instalou a mecânica da Alfa Romeo 8C 
2900 A, com a qual Carlo Pintacuda vencera o GP Cidade de São Paulo de 1936. Muitos autores confundem 
esse carro com a Alfa Romeo original, mas na verdade tratava-se de um carro adaptado na Argentina. 
O carro que mais despertava a atenção era sem dúvida, a Alfa Romeo 8C35 que Nascimento Júnior tinha 
adquirido do argentino Carlos Arzani. Com seu motor de 3.800 cc, despontava como franco favorito, muito 
embora alguns “entendidos” alegassem que se tratava de um carro muito grande, inadequado para a pista 
de Interlagos. Esse prognóstico se mostrou sem sentido, com o desenrolar do evento. 
 

 
Os carros de Nascimento Júnior, Chico Landi e Oldemar Ramos 

 
A equipe de Chico Landi se apresentou reforçada por uma Maserati 8CM, de 3.000 cc, recém chegada da 
Itália, que seria conduzida por Chico, enquanto seu irmão Quirino teria a oportunidade de pilotar a Alfa 
Romeo P3, de 3.200 cc, quer tinha sido trazida para o Brasil, como resultado de um concurso promovido pelo 
Automóvel Clube do Brasil e na ocasião entregue a Manuel de Teffé. 
O Dr. Geraldo Avellar, que muito sucesso havia conquistado pilotando um Ford V-8 “adaptado”, dessa vez se 
fez presente com a potente Alfa Romeo P3 de 2.900 cc, que havia adquirido de Nascimento Júnior. 
Completavam a lista dos “carros de corrida”, todos com grandes chances de sucesso, os seguintes pilotos: 
Francisco Credentino, com sua Maserati 8CM de 3.250 cc; Manuel de Teffé, na pequena Maserati 6CM de 
1.500 cc, com a qual venceu na Gávea em 1939. Benedicto Lopes, com a Alfa Romeo 8C 2300 Monza, 
modificada para carro monoposto, com a qual Chico Landi participou de diversas corridas; Oldemar Ramos, 
na Alfa Romeo 8C 2300 Monza que pertencera à francesa Hellé-Nice; o mineiro Newton Alves Teixeira, com 
a Alfa Romeo 8C 2300 Monza com a qual vinha participando das corrida da Gávea; o novato Ary de Almeida, 
se inscreveu com a Alfa Romeo 8C 2300 Monza que comprara de Nascimento Júnior, sendo o carro que 



inicialmente, no Brasil, pertenceu a Manuel de Teffé. Completava a lista dos favoritos, a Bugatti T51 do luso-
brasileiro Domingos Lopes. 
Entre os carros adaptados, se destacava o Lincoln de Amaral Junior, de Bauru, piloto que tivera ótimas 
atuações em Piracicaba e na Gávea de 1939. Com Ford V-8 adaptados, se inscreveram: o campeão gaúcho 
Norberto Jung; João Santo Mauro, o popular “Jaburu”; Ângelo Gonçalves da cidade de Santos; Irineu Ângulo 
de Bauru; Lydio Fernandes no carro de Virgílio Castilho; Arthur Bertoni; José Antunes dos Santos; J. Martins; 
Calil Haddad; Francisco Mendes Castro; Kogan Higa; e Adair Barbosa. Jamil Coury se inscreveu com um 
Renault; Santos Soeiro com o Fiat com o qual Chico Landi venceu no Chapadão em 1935; Tavares de Moraes, 
no Studebaker de Rubem Abrunhosa; Gino Bianco na Bugatti com motor Chrysler, originalmente preparada 
por Júlio de Moraes; o próprio Júlio de Moraes na sua Wanderer; José Zaza, em outra Bugatti com motor 
Chrysler; Cláudio Bianchi em Hudson; Luciano Bonini e Miguel Violante, nas suas Fiat 525 adaptadas; Luiz 
Zappia, em Buick; Waldemar Kein com uma antediluviana Alfa Romeo; Carlo de Rosa na sua Diatto com motor 
Ford V-8; Hélio Bittencourt e Walter Pereira em antigas Bugatti; Paulo Carvalho, Chrysler Imperial; Nicola 
Corvino no Mercedes Benz SSK de Pedro Penteado; Rômulo Comino (Fiat); Armando Sartorelli no Sacre com 
motor Hispano Suiza; José Bertolino (La Salle); Francisco Solano (Stutz); e o espanhol radicado no Rio de 
Janeiro, Felippe Rueda, na Bugatti com motor Willys. 
 

 
Nascimento Júnior 

 
A comissão esportiva do Automóvel Clube de São Paulo, sob o comando do capitão Amadeu Saraiva, 
estabeleceu como tempo limite 5m20s, para classificação para o GP São Paulo. Além disso, os carros 
deveriam ser submetidos ao exame técnico da comissão. 
Duas baixas ocorreram bem antes das eliminatórias: em acidente automobilístico entre Interlagos e Santo 
Amaro, foram vítimas os pilotos Francisco Mendes Castro, que veio a falecer, e Nicola Corvino que ficou 
hospitalizado. 



Não submeteram seus carros à vistoria técnica: Hélio Bittencourt; Walter Pereira; Paulo Carvalho; Calil 
Haddad; Rômulo Comino; José Bertolino; Adair Barbosa; e Francisco Solano. 
Não foram considerados aptos tecnicamente para participarem da prova: a Alfa Romeo de Waldemar Kein; 
Os Ford V-8 de Kogan Higa e de J. Martins; e a Diatto Ford de Carlo De Rosa. 
Com isso, apenas 32 carros estavam presentes para participarem da prova eliminatória que teve o seguinte 
resultados: 
1 – Nascimento Júnior (4m09s5); 2 – Quirino Landi (4m21s5); 3- Geraldo Avellar (4m21s5); 4 – Francisco 
Credentino (4m23s5); 5 – Chico Landi (4m27s5); 6 – Manuel de Teffé (4m31s0); 7 – Domingo Ochoteco 
(4m32s0); 8 – Vasco Sameiro (4m37s0); 9 – João Santo Mauro (4m42s5); 10 – Irineu Ângulo (4m44s0); 11 – 
Amaral Júnior (4m44s0); 12 – Oldemar Ramos (4m44s5); 13 – Cláudio Bianchi (4m49s5); 14 - Norberto Jung 
(4m51s5); 15 - Ary de Almeida (4m53s5); 16 – Newton Teixeira (5m01s0); 17 – Santos Soeiro (5m01s0); 18 - 
José Zaza (5m02s0); 19 – Tavares de Moraes (5m02s5); 20 – Ângelo Gonçalves (5m04s5); 21 – Lydio 
Fernandes (5m02s0); 22 – Gino Bianco (5m09s0); 23 – Miguel Violante (5m09s0); 24 – Jamil Coury (5m10s0); 
25 – Luciano Bonini (5m16s0); 26 – Júlio de Moraes (5m16s0); 27 – Arthur Bertoni (5m16s5); 28 – Luiz Zappia 
(5m18s0); 29 – Armando Sartorelli (5m21s5); e 30 – Felippe Rueda (5m29s5). 
Benedicto Lopes e Domingos Lopes não participaram das eliminatórias, mas foram autorizados pelos 
organizadores, devendo, no entanto, largar nas últimas posições. 
Os pilotos Armando Sartorelli e Felippe Rueda não atingiram o tempo mínimo de 5m20s e com isso foram 
excluídos da largada. 
Muito se reclamou da cronometragem, que não tinha equipamento com medição abaixo de segundo, 
limitando-se apenas a meio segundo, daí verificar-se que os tempos eram cheios, ou acrescidos de meio 
segundo. 
Para a prova contava-se com a chegada do Sr. Alyrio de Mattos do Observatório Nacional, que vinha do Rio 
de Janeiro, trazendo uma cronometragem eletrônica, para resolver o problema. 
Depois de ser disputada a prova para motocicletas que foi vencida pelo campeão nacional, Hans Ravache, os 
carros alinharam para a largada do GP São Paulo, da seguinte forma: 
 

2 
Nascimento Júnior 
Alfa Romeo 8C35 

4m09s5 

 22 
Quirino Landi 

Alfa Romeo P3 
4m21s5 

 18 
Geraldo Avellar 
Alfa Romeo P3 

4m21s5 

 4 
Francisco Credentino 

Maserati 8CM 
4m23s5 

 

6 
Chico Landi 

Maserati 8CM 
4m27s5 

 8 
Manuel de Teffé 

Maserati 6CM 
4m31s0 

 12 
Domingo Ochoteco 

Ford Alfa Romeo 
4m32s0 

 14 
Vasco Sameiro 

Alfa Romeo Monza 
4m37s0 

 

34 
João Santo Mauro 

Ford Adaptado 
4m42s5 

 48 
Irineu Angulo 

Ford Adaptado 
4m44s0 

 50 
Amaral Júnior 

Lincoln Adaptado 
4m44s0 

 10 
Oldemar Ramos 

Alfa Romeo Monza 
4m44s5 

 

40 
Cláudio Bianchi 

Hudson Adaptado 
4m49s5 

 30 
Norberto Jung 
Ford Adaptado 

4m51s5 

 44 
Ary de Almeida 

Alfa Romeo Monza 
4m53s5 

 52 
Newton Teixeira 

Alfa Romeo Monza 
5m01s0 

 

20 
Santos Soeiro 

Fiat R2 Adaptado 
5m01s0 

 36 
José Zaza 

Bugatti Chrysler 
5m02s0 

 58 
Tavares de Moraes 

Woerdenbag Studebaker 
5m02s5 

 24 
Ângelo Gonçalves 

Ford Adaptado 
5m04s5 

 

54 
Luciano Bonini 

Fiat 525 SS 
5m16s0 

 16 
Júlio de Moraes 

De Moraes Wanderer 
5m16s0 

 32 
Arthur Bertoni 
Ford Adaptado 

5m16s5 

 68 
Luiz Zappia 

Buick Adaptado 
5m18s0 

 

42 
Benedicto Lopes 

Alfa Romeo Monza 
S/tempo 

 26 
Domingos Lopes 

Bugatti T51 
S/tempo 

    



 

 
A largada da prova 

 
Aproximadamente às 15,30 horas, perante um público calculado em 15.000 pessoas, foi dada a largada do 
GP São Paulo. 
Se aproveitando da sua posição de largada e do melhor desempenho do seu carro, Nascimento Júnior logo 
tomou a ponta, seguido por Geraldo Avellar e os demais. 
Ainda na primeira volta, Quirino Landi abandonou com o diferencial da sua Alfa Romeo partido, enquanto, 
no final do retão, Chico Landi passou por Avellar, assumindo a segunda posição. 
Na terceira volta foi a vez de Sameiro se dirigir ao boxe com a bomba d’água do motor do seu carro quebrada, 
sendo obrigado a abandonar. Na volta seguinte abandonou o argentino Domingo Ochoteco, com problemas 
na barra de direção do seu carro. Manuel de Teffé nessa volta iniciou uma série de paradas no boxe, com o 
motor da sua Maserati falhando, que fariam com que ele abandonasse a prova mais adiante. 
Outro que passou a frequentar o boxe foi Oldemar Ramos, com sua Alfa Romeo falhando muito, mas este, 
mesmo muito atrasado, continuou na prova até o seu final. A prova foi se desenrolando com a liderança 
tranquila de Nascimento, seguido por Chico Landi e Geraldo Avellar. 
Um pouco mais distante Francisco Credentino travava uma luta com Benedicto Lopes, que mesmo largando 
na última fila, vinha fazendo ótima prova, lutando pelo quarto lugar. 
O sexto era Domingos Lopes, o sétimo Ary Almeida e o oitavo Amaral Júnior, o primeiro entre os carros 
“Adaptados”. 
Na décima quinta volta, Credentino teve a barra de direção da sua Maserati quebrada fazendo com que 
batesse num barranco e capotasse, felizmente sem maiores consequências para o piloto. 
Teffé já tinha abandonado e pouco depois foi a vez de Amaral Jr. deixar a pista com o motor do seu Lincoln 
fundido. 
Geraldo Avellar chegou a fazer uma parada para trocar uma vela, mas sua vantagem era tanta que não perdeu 
a posição. 
E assim depois de 1h46m44s2, Nascimento Júnior cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, perseguido 
por Chico Landi distante 21 segundos, sendo os únicos a completarem as 25 voltas da prova. 
Em terceiro chegou Geraldo Avellar, seguido por Benedicto Lopes, Domingos Lopes, Ary de Almeida, Santo 
Mauro (vencedor entre os carros adaptados), Oldemar Ramos, Ângelo Gonçalves, Norberto Jung, Jamil Coury 
e Lydio Fernandes, os únicos a receberem a bandeirada de chegada. 
A melhor volta foi registrada por Nascimento Júnior, com o tempo de 4m09s1, média de 115,616 km/hora, 
na 15ª volta. 



Ocorreram muitos protestos por parte dos jornalistas que cobriam a prova, uma vez que os resultados da 
cronometragem não chegavam a eles para divulgação. Prova disso, foi a dificuldade em soltar o resultado 
final da prova, incluindo a colocação dos carros adaptados, que somente foi divulgado às altas horas de noite. 
De acordo com o resultado final da prova, os prêmios ficaram assim distribuído: Nascimento Júnior 
75:000$000; Chico Landi 33:000$000; Geraldo Avellar 17:000$000; Benedicto Lopes 10:000$000; Domingos 
Lopes 5:000$000; Santo Mauro 12:000$000; Ângelo Gonçalves 8:000$000; Norberto Jung 6;000$000; e Jamil 
Coury 4:000$000. 
Depois da prova, o piloto Domingos Lopes entrou, no Automóvel Clube do Brasil, com uma representação 
contra o Automóvel Clube de São Paulo, que se recusava a efetuar o pagamento da premiação que o piloto 
fizera jus. O Automóvel Clube São Paulo queria deduzir dessa premiação, os valores gastos com hospedagem 
do piloto e esse se recusava a se submeter a essa exigência. Depois da ação do Automóvel Clube do Brasil, 
inclusive com a ameaça de desfiliação do Automóvel Clube de São Paulo, este efetuou o pagamento do 
prêmio de 5 contos de réis. 

PROVA: Grande Prêmio São Paulo 

LOCAL: Autódromo de Interlagos, São Paulo - SP 

DATA: 12/05/1940 

DISTÂNCIA: 25 voltas de 8,000 km = 200,000 km 

TEMPO: 1h46m44s2 

MÉDIA: 112,426 

MELHOR VOLTA: Nascimento Júnior (Alfa Romeo 8C35) - 4m09s1 - 115,616 km/h 

POLE-POSITION: Nascimento Júnior (Alfa Romeo 8C35) - 4m09s5 - 115,431 km/h 

LARGADA: 30 carros 

CHEGADA: 12 carros 

P PILOTO UF/PAÍS CARRO Nº CC CAT CCAT VTS TEMPO MÉDIA 

1º Nascimento Júnior SP Alfa Romeo 8C35 2 3.822 C 1º 25 1h46m44s2 112,426 

2º Chico Landi SP Maserati 8CM 6 2.991 C 2º 25 1h47m05s2 112,059 

3º Geraldo Avellar RJ Alfa Romeo P3 18 2.905 C 3º 24 1h48m00s2 106,663 

4º Benedicto Lopes RJ Alfa Romeo 8C 2300 Monza 42 2.336 C 4º 24 1h50m10s5 104,561 

5º Domingos Lopes RJ Bugatti T51 26 2.262 C 5º 24 1h50m13s3 104,517 

6º Ary de Almeida SP Alfa Romeo 8C 2300 Monza 44 2.336 C 6º 23     

7º João Santo Mauro SP Ford Adaptado 34 3.622 AD 1º 22     

8º Oldemar Ramos RJ Alfa Romeo 8C 2300 Monza 10 2.336 C 7º 22     

9º Ângelo Gonçalves SP Ford Adaptado 24 3.622 AD 2º 22     

10º Norberto Jung RS Ford Adaptado 30 3.622 AD 3º 22     

11º Jamil Coury SP Renault Adaptado 76 3.180 AD 4º 22     

12º Lydio Fernandes SP Ford Adaptado 70 3.622 AD 5º 21     

AB Amaral Júnior SP Lincoln Adaptado 50 4.785 AD AB 17     

AB Francisco Credentino SP Maserati 8CM 4 3.250 C AB 15     

AB Manuel de Teffé RJ Maserati 6CM 8 1.493 C AB 13     

AB Júlio de Moraes RJ Wanderer De Moraes 16 1.940 AD AB 7     

AB Domingo Ochoteco ARG Ford Alfa Romeo 12 2.905 AD AB 3     

AB Vasco Sameiro POR Alfa Romeo 8C 2300 Monza 14 2.336 C AB 2     

AB Quirino Landi SP Alfa Romeo P3 22 3.165 C AB 0     

AB José Zaza SP Bugatti Chrysler 36 3.582 AD AB 0     

AB Irineu Ângulo SP Ford Adaptado 48 3.622 AD AB       

AB Cláudio Bianchi SP Hudson Adaptado 40 4.162 AD AB       

AB Newton Teixeira MG Alfa Romeo 8C 2300 Monza 52 2.336 C AB       

AB Santos Soeiro SP Fiat R2 20 3.739 AD AB       

AB Tavares de Moraes RJ Woerdenbag Studebaker 58 5.522 AD AB       

AB Gino Bianco RJ Bugatti T35 Chrysler 62 3.582 AD AB       

AB Miguel Violante SP Fiat 525 28 3.739 C AB       

AB Luciano Bonini SP Fiat 525 54 3.739 AD AB       

AB Arthur Bertoni SP Ford Adaptado 32 3.622 AD AB       

AB Luís Zappia SP Buick Adaptado 68 3.818 AD AB       

NC Armando Sartorelli RJ Sacre 56 5.184 AD NC       

NC Felippe Rueda RJ Bugatti Willys 60 3.161 AD NC       

NC Waldemar Kein SP Alfa Romeo RL 72 2.994 AD NC       

NC Kohan Higa SP Ford Adaptado 74 3.622 AD NC       

NC José Antunes SP Ford Adaptado 76 3.622 AD NC       



NC Carlo de Rosa SP Diatto 26S Ford 78 3.622 AD NC       

NC J. Martins MG Ford Adaptado 66 3.622 AD NC       

INS Hélio Bittencourt SP Bugatti T30 80 1.991 C INS       

INS Walter de Souza SP Bugatti T30 82 1.991 C INS       

INS Paulo Carvalho SP Chrysler Adaptado 46 5.073 AD INS       

INS Calil Haddad SP Ford Adaptado 84 3.622 AD INS       

INS Nicola Corvino SP Mercedes Benz SSKL 38 7.069 AD INS       

INS Rômulo Comino SP Fiat 525 86 3.739 AD INS       

INS José Bertolino SP La Salle Adaptado 88 4.965 AD INS       

INS Francisco Mendes Castro SP Ford Adaptado 84 3.622 AD INS       

INS Adair Barbosa SP Ford Adaptado 92 3.622 AD INS       

INS Francisco Solano RJ Stutz Adaptado 94 5.275 AD INS       

 

 
A chegada vitoriosa de Nascimento Júnior 

 
6 – PRÊMIO BICENTENÁRIO DE PORTO ALEGRE 

 
Em comemoração ao Bicentenário da cidade de Porto Alegre, foi organizada uma prova à época chamada de 
“raid”, mas na verdade uma prova de velocidade, com largada na cidade do Rio de Janeiro e chegada em 
Porto Alegre. O regulamento da prova previa a participação apenas de carros de série, desde que tivessem 
capota rígida e que estivessem equipados com para-lamas. Entretanto, esse regulamento foi alterado e 
passou-se a admitir carros de série, com preparação livre, se constituindo na primeira corrida em nível 
nacional da categoria “Turismo Carreteira”. 
A premiação era de 25 contos para o vencedor; 15 para o segundo; 8 para o terceiro; 6 para o quarto; 4 para 
o quinto; e 2 para o sexto. Além disso, em cada uma das quatro etapas. O vencedor tinha direito a 3 contos, 
o segundo 2 e o terceiro 1. 
As etapas da prova ficaram assim definidas: 
1ª etapa – 14/11 - Rio de Janeiro – São Paulo – 493 km; 
2ª etapa – 15/11 - São Paulo – Curitiba – 502 km; 
3ª etapa – 16/11 – Curitiba – Florianópolis – 420 km; 
4ª etapa – 17/11 – Florianópolis – Porto Alegre – 655 km. 
Foram inscritos para a prova 24 carros e a largada simbólica foi dada às 8 horas do dia 14, em frente à sede 
do Automóvel Clube do Brasil, com os carros seguindo em marcha normal até o “Largo do Campinho”, no 
início da Rodovia Rio-São Paulo, de onde foi dada a largada oficial, a partir das 9 horas, seguindo a ordem de 
numeração dos carros, em intervalos de 2 minutos. 



Essa etapa da prova foi disputada debaixo de muita chuva o que causou diversos acidentes. Capotaram nada 
menos que cinco carros: Norberto Jung. Quirino Landi, Milton Brandão, José Luggeri e Santos Soeiro. Além 
desses abandonos, saíram da prova: Fernando Alves, Tavares de Moraes e o radialista Carlos Frias. 
Tavares ainda conseguiu chegar a São Paulo, porém fora do tempo mínimo de tolerância que era de 4 horas 
e 7 minutos, contados a partir da chegada do vencedor. 
Com esses contratemos, dos 23 que largaram no Rio de Janeiro, 15 carros chegaram classificados a São Paulo 
na seguinte ordem: 1º Clemente Rovere (6h16m07s); 2º Chico Landi (6h24m41s); 3º Iberê Corrêa 
(6h25m40s); 4º Catharino Andreatta (6h26m46s5); 5º Júlio Vieira (6h27m11s); 6º Ernesto Ranzolin 
(6h35m53s); 7º Adalberto Moraes (6h36m35s); 8º Antônio Perez (6h43m41s5); 9º Raulino Miranda 
(6h46m00s0); 10º Oscar Bins (6h48m00s0); 11º Hector Suppici Sedes (6h48m57s5); 12º Ary Cortez 
(7h27m12s5); 13º Belmiro Terra (7h38m13s5); 14º Salvador Pereira (7h38m15s5); e 15º Eitel Cantoni 
(7h51s). 
No dia 15 foi disputada a segunda etapa, sem que se registrassem novos acidentes. Infelizmente Chico Landi, 
que ficara em segundo na primeira etapa teve que abandonar com o motor fundido, reduzindo para quatorze 
o número de participantes. Essa etapa foi vencida por Catharino Andreatta que, com a vitória, assumiu a 
liderança da prova, ficando em segundo lugar Clemente Rovere. 
As colocações foram as seguintes: 1º Catharino Andreatta (6h14m); 2º Clemente Rover (6h30m15s); 3º Eitel 
Cantoni (6h30m51s4); 4º Júlio Vieira (6h31m54s4); 5º Iberê Corrêa (6h39m40s4); 6º Oscar Bins (6h40m30s); 
7º Tavares de Moraes (6h44m) que participou da segunda etapa, mesmo tendo sido desclassificado na 
primeira; 8º Adalberto Moraes (7h01m02s4); 9º Ernesto Ranzolin (7h05m30s); 10º Hector Suppici Sedes 
(7h11m22s0); 11º Belmiro Terra (7h12m); 12º Raulino Miranda (7h14m); 13º Ary Cortez (7h32m58s3); 14º 
Antônio Perez (7h50m30s); 15º Salvador Pereira. 
 

 
Catharino Andreatta era o líder em Curitiba 

 
Restavam então 14 carros que largaram no dia 16 para cumprir a terceira etapa, entre Curitiba e 
Florianópolis. Essa etapa registrou dois abandonos de peso: o líder Catharino Andreatta com problemas de 
motor no seu carro, e o uruguaio Eitel Cantoni que vinha melhorando seu desempenho, tendo conquistado 
o terceiro lugar na etapa anterior. Quem venceu a etapa foi o outro uruguaio, Hector Suppici Sedes que 
cumpriu os 420 quilômetros do percurso no tempo de 5h22m01s. A seguir se classificaram: 2º Clemente 
Rovere (5h22m35s), que com o abandono de Catharino, reassumiu a liderança da prova. 3º Antônio Perez 
(5h41m52s2); 4º Raulino Miranda (5h50m49s3); 5º Ernesto Ranzolin (5h54m00s2); 6º Adalberto Moraes 
(5h54m30s); 7º Belmiro Terra (6h05m14s4); 8º Iberê Corrêa (6h20m); 9º Ary Cortez (6h23m); 10º Oscar Bins 
(6h23m47s7); 11º Júlio Vieira (6h46m45s); 12º Salvador Pereira (7h22m). 



A última etapa, e considerada a mais difícil, com um percurso de 655 quilômetros entre Florianópolis e Porto 
Alegre, registrou mais três abandonos: Hector Suppici Sedes, que teve o motor fundido a apenas 23 
quilômetros de Porto Alegre, Júlio Vieira e Belmiro Terra. Com isso, apenas 9 carros completaram a prova, 
chegando à frente nessa etapa, mais uma vez Clemente Rovere, com o tempo de 9h50m04s3, e com isso, 
sagrou-se vencedor da prova. Os demais colocados nessa etapa foram: 2º Ernesto Ranzolin (10h21m54s); 3º 
Antônio Perez (10h24m48s7); 4º Adalberto Moraes (10h28m47s8); 5º Oscar Bins (10h39m27s5); 6º Raulino 
Miranda (11h09m06s1); 7º Iberê Corrêa (11h57m06s6); 8º Ary Cortez (11h59m13s1); e 9º Salvador Pereira 
(12h22m12s6). 
 

 
Ernesto Ranzolin, o segundo colocado 

 
Com esses resultados da quarta e última etapa, o GP Bicentenário de Porto Alegre apresentou o seguinte 
resultado: 

PROVA: GP Bicentenário de Porto Alegre (Raid Rio-Porto Alegre) 

LOCAL: Rio de Janeiro - Porto Alegre 

DATA: 14 a 17/11/1940 

DISTÂNCIA: 2.070 km 

CATEGORIA: Turismo Força Livre 

TEMPO: 27h59m01s4 

MÉDIA: 73,972 km/h 

LARGADA; 23 carros 

CHEGADA: 9 carros 

P PILOTO UF/PAÍS CARRO Nº CC CAT CCAT TEMPO MÉDIA 

1º Clemente Rovere SC Ford TC 16 3.622 TFL 1º 27h59m01s4 73,972 

2º Ernesto Ranzolin SC Ford TC 26 3.622 TFL 2º 29h57m17s2 69,104 

3º Adalberto Moraes RS Chevrolet TC 36 3.389 TFL 3º 30h00m55s2 68,965 

4º Oscar Bins RS Ford TC 2 3.662 TFL 4º 30h31m45s2 67,804 

5º Antônio Perez RS Mercury TC 4 3.924 TFL 5º 30h39m55s4 67,503 

6º Raulino Miranda SC Chevrolet TC 38 3.389 TFL 6º 30h59m55s4 66,777 

7º Iberê Corrêa SC Ford TC 6 3.622 TFL 7º 31h22m27s0 65,978 

8º Ary Cortez RJ Ford TC 30 3.622 TFL 8º 32h22m21s1 63,943 

9º Salvador Pereira SP Willys Inglis 20 2.192 TFL 9º 35h50m43s3 57,744 

AB Hector Suppici URU Ford TC 10 3.622 TFL AB 19h22m20s5 73,042 

AB Júlio Vieira SP Lincoln TC 12 4.785 TFL AB 19h45m50s4 71,595 

AB Belmiro Terra RS Chevrolet TC 46 3.389 TFL AB 20h55m37s9 67,615 

AB Catharino Andreatta RS Mercury TC 42 3.924 TFL AB 12h45m46s5 77,960 

AB Eitel Cantoni URU Ford TC 44 3.622 TFL AB 14h21m31s4 69,296 

AB Chico Landi SP Ford TC 18 3.622 TFL AB 6h24m41s5 76,959 

AB Norberto Jung RS Ford TC 8 3.622 TFL AB     

AB Fernando Alves RJ BMW 328 14 1.971 TFL AB     

AB Quirino Landi SP Ford TC 22 3.622 TFL AB     

AB Milton Brandão RJ Ford TC 24 3.622 TFL AB     

AB José Luggeri SP Chevrolet TC 28 3.389 TFL AB     



AB Santos Soeiro SP Ford TC 32 3.622 TFL AB     

AB Tavares de Moraes RJ Ford TC 34 3.622 TFL AB     

AB Carlos Frias RJ Hudson Super Six 40 4.736 TFL AB     

NL Arthur Bertoni SP Ford TC 48 3.622 TFL NL     

 

 
O vencedor Clemente Rovere 

 
7 – O CIRCUITO DA GÁVEA 

 
O Circuito da Gávea de 1940 quase não se realizou. Inicialmente o Automóvel Clube pretendia organizar um 
evento contanto com a participação de pilotos estrangeiros, mas a dificuldade com o início da Guerra na 
Europa inviabilizou tal pretensão. Ainda se tentou a vinda de pilotos norte-americanos, mas a premiação 
oferecida foi considerada muito baixa e a vinda desses pilotos também se tornou inviável. 
Foi então que chegou a ser divulgado que a prova não seria realizada. Porém, o interesse de alguns dirigentes 
e pilotos acabou permitindo a realização do evento, ainda que apenas para pilotos nacionais. 
Com o impasse, inicialmente Manuel de Teffé procurou o prefeito do Distrito Federal, Sr. Henrique 
Dodsworth com o interesse de organizar uma prova do tipo “Subida da Montanha” na Estrada da Tijuca que 
seria inaugurada em dezembro daquele ano. Dodsworth achou a ideia interessante e assegurou a liberação 
de 10 contos de réis para o evento, ao mesmo tempo em que informou ao piloto que estava liberando 100 
contos para a realização do Circuito da Gávea. 
Com esses recursos assegurados, entraram em cena dois dirigentes do Automóvel Clube, o então capitão 
Sylvio Santa Rosa (que mais tarde se tornaria presidente do ACB) e Romeu Miranda, presidente da Comissão 
Esportiva do Clube. Já se iniciava dezembro, mas os dois abnegados dirigentes, programaram a realização da 
prova para o dia 29 de dezembro, portanto, ainda em 1940. 
Seria uma prova de cunho nacional e dos 100 contos, reservaram 57 para a premiação. Teffé foi o primeiro a 
reclamar, argumentando que deveriam ser distribuídos pelo menos 80 contos dessa verba. Entretanto, os 
dirigentes argumentaram que os custos com a prova não seriam inferiores a 43 contos e foram atrás de novas 
verbas, tendo conseguido o complemento através da viúva do comendador Sabbado D’Ângelo e de outras 
empresas, chegando, finalmente, ao número de 84 contos, assim distribuídos: prêmio da 
Prefeitura/Automóvel Clube: 1º colocado: 25 contos; 2º 15; 3º 10; 4º 5; e 5º 2 contos; prêmio oferecido pela 
Companhia de Cigarros Souza Cruz ao autor da melhor volta da prova: 10 contos; prêmio oferecido pela 
Companhia de Cigarros Sudan (Comendador Sabbado D’Ângelo): 5 contos para o primeiro classificado entre 
os carros da categoria “Adaptados” e uma taça para o carro que fizesse a melhor volta da prova, entre os 
“Adaptados”; prêmio oferecido pela Companhia Cervejaria Hanseática - 4 contos para o 2º colocado entre os 



carros “Adaptados”; 3 contos para o 3º; 2 contos para o 4º; e 1 conto para o 5º; prêmios oferecidos pela 
Firma Nascimento Júnior: Uma taça de bronze ao vencedor absoluto e uma medalha de prata com orla de 
ouro ao primeiro colocado na categoria de carros “Adaptados”. Com isso a premiação, em dinheiro, subiu de 
57 para 84 contos de réis, o que correspondia a cerca de 17.000 dólares da época,  
Não foi grande a quantidade de inscrições, que ficaram em apenas 21 carros. A principal, pelo seu histórico 
e pela sua potência, era da Alfa Romeo 8C35, de 3.800 cc, que tinha sido comprada por Oldemar Ramos do 
piloto-industrial Nascimento Júnior. Esse carro tinha corrido três vezes na Gávea, sempre com grande 
destaque. Em 1937, conduzido pelo argentino Carlos Arzani, na estreia de carro e piloto na Gávea, terminou 
a prova em quinto lugar, depois de ter perdido tempo nos boxes; no ano seguinte, foi segundo conduzido 
pelo mesmo piloto; em 1939, sob a condução de Nascimento Júnior, liderou com facilidade a prova até 
abandonar com o diferencial quebrado. Foi com esse carro que Nascimento venceu no início de 1940 a prova 
de inauguração do autódromo de Interlagos. 
A segunda força era a Maserati 6 CM, de 1.500 cc de Manuel de Teffé. Apesar do motor de menor potência, 
o carro se adaptava bem ao sinuoso circuito da Gávea, e Teffé pretendia repetir o sucesso do ano anterior. 
Como equipe de ponta, estava presente a equipe chefiada pro Chico Landi, composta por duas Maserati 8CM, 
uma com motor de 3.000 cc e outra de 3.250 cc e da antiga Alfa Romeo P3, chassi # 50.010, que fora “pivô” 
de desentendimentos entre o Automóvel Clube e Manuel de Teffé em 1937. 
Chico Landi tinha escolhido correr com a mais nova das Maserati importadas, com a qual terminara em 
segundo lugar em Interlagos. A Maserati 8CM foi um dos piores carros construídos pela fábrica de Modena, 
carro longo e com motor que apresentava muitos problemas. A boa colocação em Interlagos foi facilitada 
pelo traçado paulistano, com suas longas retas, o que não se repetia na Gávea. 
Mas Chico Landi confiava no carro que era o mais novo dos três existentes no país. Ao seu irmão foi confiada 
a Maserati que tinha chegado ao Brasil no ano anterior e com a qual Credentino tinha se acidentado em 
Interlagos, quando a barra de direção tinha se quebrado. 
O terceiro carro da equipe foi confiado ao carioca Luiz Tavares de Moraes, que não podia ver um carro dando 
sopa que se credenciava a pilotá-lo. Mesmo conhecendo pouco o carro, Tavares se apresentou como um dos 
favoritos para a prova. 
 

 
Chico Landi na Maserati 8CM 



A outra Alfa Romeo P3 do país, o chassi # 50.008, com a qual Nascimento Júnior vencera o Circuito da Gávea 
dos Nacionais de 1938, seria pilotada pelo competente médico-piloto Geraldo Avellar. 
Completavam a lista dos carros de Grande Prêmio, a antiga Bugatti T51 de Domingos Lopes (5º em 
Interlagos), a Alfa Romeo 8C 2300 Monza, com a qual o português Vasco Sameiro correu em Interlagos e que 
Rodrigo Valentim Rodrigues tinha comprado; e a antiga Maserati 8CM do luso-carioca Antônio José Pereira. 
Este último era o carro que Louis Decarolli trouxera para correr na Gávea em 1938. 
Na categoria dos carros Adaptados, o franco favorito era o “Studebaker” de Rubem Abrunhosa. Esse carro 
tinha sido preparado com muito carinho por João Geraldo Woerdenbag, na sua “Oficina Mecânica”. A partir 
do chassi da antiga Bugatti com motor Studebaker que fora inicialmente preparada por Irineu Corrêa e que, 
ao longo dos anos pertencera a Moraes Sarmento e a Rubem Abrunhosa, teve o chassi profundamente 
modificado, sendo mantida a suspensão da Bugatti recalibrada, carroceira mais aerodinâmica, e diversas 
outras modificações. Esse carro correra na Gávea em 1939 com Abrunhosa e com Tavares de Moraes em 
Interlagos em 1940, e em ambas as oportunidade enfrentara problemas com o motor. Segundo se informava, 
tinha evoluído e deveria melhorar ainda mais o seu tempo que já era muito bom para um carro “adaptado”. 
Seus principais concorrentes eram dois velhos conhecidos: o Fiat preparado pelo argentino Victorio Rosa e 
que tinha vindo para o Brasil em 1935, correndo com Chico Landi (venceu no Chapadão em 1935) e Quirino 
Landi e que a partir de 1939 passou a ser pilotado pelo santista José dos Santos Soeiro; e a Bugatti T35 que 
pertenceu a Júlio de Moraes e que em 1940 e tinha sido adquirida pelo comandante Maurício Dantas Torres 
na qual tinha sido trocado o motor Chrysler, por um de Fiat 525, sendo conduzido em corrida por Gino Bianco. 
Amaral Júnior que tivera excelente atuações em Piracicaba e na Gávea em 1939 e em Interlagos em 1940, se 
inscreveu com seu Lincoln adaptado. 
Com Ford V-8, carro que, apesar de não ser dos mais velozes era dos mais confiáveis, se inscreveram cinco 
pilotos: Antônio Gonçalves, de Santos, que fora 6º na Gávea do ano anterior; João Santo Mauro, o popular 
“Jaburu”, o nipo-brasileiro Kohan Higa, de Santos; o luso-paulistano José Bernardo; e o goleiro do América 
Futebol Clube, Thadeu. Este último se inscreveu mais como promoção, pois sabia que não poderia correr no 
dia marcado para a prova, quando cedeu o seu lugar a Milton Brandão. 
Completavam a lista de inscritos a Wanderer “Tabuleiro da Baiana” do decano Júlio de Moraes, a Bugatti 
Willys do insistente Diogo da Costa e Silva e um antediluviano Alfa Romeo com motor Ford V-8, do mineiro 
Fábio Andrada. Este último merece algumas considerações. Fábio era filho do Sr. Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada, que foi Ministro da Fazenda, prefeito de Juiz de Fora, Senador, Deputado, etc. O próprio Fábio foi 
constituinte mineiro em 1934 e comprou uma antiga Alfa Romeo RL do radialista Renato Murce. Pagou muito 
barato pelo carro. Segundo informou, pagou 2 contos pelo carro e gastou 1,6 contos para melhorá-lo. Era, 
no entanto, um carro muito ruim, com o qual Murce participou da Gávea em 1936 e 1937, sem nenhum 
destaque. 
 

 
A largada da prova 

 
 



Na quinta-feira, dia 26 de dezembro foi disputada a chamada “eliminatória”, prova que definiu as posições 
de largada para a prova. Dos 21 inscritos, apenas 15 participaram do evento, ficando ausentes: Amaral, 
Thadeu, Teffé, Quirino, Diogo e Andrada. O melhor tempo foi de Oldemar Ramos, com o tempo de 7m43s4, 
média de 86,698 km/h. Chico Landi ficou em segundo com 7m48s0; Avellar em terceiro com 7m57s3; 
Abrunhosa em quarto, com o ótimo tempo de 8m00s9, formaram a primeira fila. O grid ficou assim definido: 
 

8 
Rubem Abrunhosa 
Woer-Studebaker 

8m00s9 

 6 
Geraldo Avellar 
Alfa Romeo P3 

7m57s3 

 4 
Chico Landi 

Maserati 8CM 
7m48s0 

 2 
Oldemar Ramos 

Alfa Romeo 8C35 
7m43s4 

 

16 
Santos Soeiro 

Fiat 525 R2 
8m55s7 

 14 
Tavares de Moraes 

Alfa Romeo P3 
8m27s1 

 12 
Gino Bianco 
Bugatti Fiat 

8m21s9 

 10 
Domingos Lopes 

Bugatti T51 
8m20s7 

 

24 
José Bernardo 
Ford Adaptado 

9m16s2 

 22 
Santo Mauro 

Ford Adaptado 
9m09s3 

 20 
Ângelo Gonçalves 

Ford Adaptado 
9m01s4 

 18 
Kohan Higa 

Ford Adaptado 
8m59s3 

 

50 
Amaral Júnior 

Lincoln Adaptado 
 

 30 
Júlio de Moraes 

Wanderer TB 
11m35s3 

 28 
Rodrigo Miranda 

Alfa Romeo Monza 
10m47s5 

 26 
José Pereira 

Maserati 8CM 
9m26s0 

 

40 
Diogo C. Silva 
Bugatti Willys 

 

 38 
Quirino Landi 
Maserati 8CM 
(Não largou) 

 36 
Manuel de Teffé 

Maserati 6CM 
(Não largou) 

 34 
Milton Brandão 
Ford Adaptado 

 

 

      42 
Fábio Andrada 

Alfa Romeo RL Ford 

 

OBS. 1) O número do carro de Amaral Júnior, por superstição foi alterado de 32 (nº 
do carro de Irineu Corrêa em 1935, quando do seu falecimento), pelo 50; 2) O 
goleiro do América F. C., Thadeu B. Júnior, foi substituído por Milton Brandão; 3) 
Manuel de Teffé, carro 36, não compareceu para a largada porque os problemas 
de carburação que o carro vinha apresentando, não foram corrigidos); 4) Quirino 
Landi, carro 38 não largou, pois na volta de reconhecimento, antes de corrida, a 
barra de direção da Maserati se partiu, mesmo defeito ocorrido nesse carro em 
Interlagos. 
Às nove horas e três minutos foi autorizada a largada, cuja bandeirada foi dada 
pelo piloto Nascimento Júnior que atuou, a convite do Automóvel Clube, como juiz 
de partida, para os 19 carros que compareceram. 
 
←Romeu Miranda e Nascimento Júnior, fiscais de largada. 

 
Imediatamente Oldemar Ramos tomou a dianteira, seguido por Chico Landi, Geraldo Avellar, Rubem Abrunhosa, Gino 
Bianco, Tavares de Moraes e os demais. 
A primeira volta foi completada por Oldemar no tempo de 7m47s4. Chico Landi, em segundo fez 7m58s4. Ao ser 
completada essa volta notou-se a ausência do carro de Fábio Andrada, que tinha se chocado com um barranco na 
Avenida Niemeyer, na altura da Lagoinha. 
Na segunda volta, Oldemar tinha aumentado a sua vantagem sobre Chico Landi para 11 segundos. Em terceiro 
mantinha-se Avellar, em quarto Abrunhosa, em quinto Tavares de Moraes que vinha ganhando terreno e em sexto 
Domingos Lopes. Os demais vinham mais distanciados. 
Júlio de Moraes, que corria em último lugar parou reclamando do forte calor, pediu que reabastecessem o carro com 
água e ele com um Guaraná e depois beber o conteúdo da garrafa, retornou à prova. 
Na terceira volta Chico Landi melhorou seu desempenho e Oldemar pouco aumentou a vantagem que se mantinha 
perto de onze segundos. Nessa volta, José Bernardo entrou no boxe para mudar uma vela e retornou a corrida. Tavares 



de Moraes ficou parado na serra com problema nas velas do seu carro, já em último, foi para os boxes, fez uma parada 
demorada, chegando a retornar à pista, mas não completou a volta seguinte. 
A quarta volta foi completada por Oldemar, seguido por Landi, Avellar e Domingos que havia superado Abrunhosa que 
caíra para a quinta colocação. 
Antes de completar essa volta, Rodrigo Valentim entrou no boxe com o diferencial da sua Alfa Romeo partida. O piloto 
que estreava na Gávea vinha melhorando seu desempenho e ocupava a nona colocação. 
José Bernardo retornou ao boxe se queixando que a direção do seu carro não retornava. Tendo ouvido a reclamação, o 
membro do Automóvel Clube, Dr. Antides Accioly, não permitiu que o carro retornasse à competição. Querendo 
continuar, Bernardo argumentou que o defeito só se manifestava nas curvas... 

As principais posições foram mantidas ao ser completada a quinta volta, mas essa registrou três desistências: 
Geraldo Avellar que estava numa cômoda terceira colocação parou com o motor da sua Alfa Romeo fundido; 
Domingos Lopes teve um semieixo da sua Bugatti quebrado; e Amaral Júnior, depois de passar com seu carro 
fazendo barulho como se a hélice estivesse pegando no radiador, completando a quinta volta, parou nos 
boxes antes de completar a sexta, com o radiador furado. Havia-se partido o suporte que segurava o radiador 
e o piloto de Bauru não pode continuar na prova quando ocupava a sétima colocação. 
Com essas desistências, com apenas cinco voltas completadas, o número de participantes tinha sido reduzido 
para doze carros que estavam assim posicionados: 1º (2) Oldemar; 2º (4) Landi; 3º (8) Abrunhosa; 4º (12) 
Bianco; 5º (16) Soeiro; 6º (22) Santo Mauro; 7º (20) A. Gonçalves; 8º (18) K. Higa; 9º (26) J. Pereira; 10º (34) 
M. Brandão; 11º (40) Diogo; e 12º (30) J. Moraes. 
 

 
Santos Soeiro no Fiat R2 

 
Antes de ser completada a 7ª volta, Chico Landi entrou nos boxes com a mola de acionamento do compressor 
do motor da sua Maserati travado. A equipe de mecânicos perdeu mais de 20 minutos para efetuar os 
reparos, fazendo com que Chico Landi caísse para a 6ª posição. O maior beneficiário foi Abrunhosa que com 
essa pane ocorrida no carro de Landi, assumiu a segunda colocação. Assim, os seis primeiros passaram a ser: 
1º Oldemar; 2º Abrunhosa; 3º Soeiro; 4º Jaburu; 5ºBianco; e 6º Landi. 
Oldemar cada vez tinha maior vantagem sobre Abrunhosa, e registrou a melhor volta da prova com o 
excepcional tempo de 7m39s4, batendo por 1/10 o recorde de volta em corrida que pertencia, desde 1937 
ao piloto da Auto Union, Hans Von Stuck. 



Sempre andando muito forte, Oldemar completou a décima volta com mais de seis minutos de vantagem pra 
Abrunhosa. Passando pela Avenida Niemeyer, na altura da “Lagoinha”, o carro de Oldemar teve um pneu 
traseiro estourado. Oldemar perdeu a direção e foi de encontro ao meio-fio quebrando a suspensão 
dianteira. Tinha terminado uma corrida que certamente o levaria a uma vitória. 
Sendo avisado do acidente, o Sr. Dulcídio Gonçalves, delegado de polícia e responsável pela segurança da 
prova, subiu numa das famosas “moto-maca” e se dirigiu para o local do acidente, transportando, em seguida 
o piloto até o posto de socorro instalado próximo ao Hotel Leblon, onde foi constatado luxação nas mãos e 
na perna esquerda. Fato interessante, da forma como se faziam os socorros nessa época: sem qualquer 
interrupção da prova, ou ao menos restrição de velocidade no local, o socorro entrava na pista, com a corrida 
em andamento e se dirigia até o local da ocorrência. Coisas de uma época em que a segurança dos pilotos 
não era considerada essencial. 
Com esse acidente, a corrida tinha uma mudança radical, com um carro da categoria “Adaptados” na 
liderança. Mas os acidentes nessa altura da prova se multiplicavam. 
Com Abrunhosa na liderança, a briga pelo segundo lugar era muito renhido entre Santos Soeiro em Fiat e 
Santo Mauro “Jaburu”, com Ford. 
No início da 12ª volta, Jaburu se aproveitou de um erro de Soeiro e passou para segundo, sem que Soeiro 
desistisse da luta, e partindo para o ataque tentando recuperar a posição. 
Na Avenida Niemeyer, na altura da “Gruta da Imprensa”, Soeiro emparelhou o seu carro com o de Jaburu, 
iniciando a ultrapassagem, porém, Jaburu fechou a passagem e essa manobra faz com que Soeiro se chocasse 
com o barranco e capotasse. Soeiro foi levado para o Hospital Miguel Couto onde ficou constatada a fratura 
da sua clavícula. 
Ao sair da Rua Marquês de São Vicente, foi a vez de Gino Bianco perder a direção do seu carro, subir no meio-
fio, quebrar a suspensão e abandonar a prova. Nesse mesmo espaço de tempo, mas com uma volta de atraso, 
o piloto Kohan Higa, apelidado de “japonês” capotou o seu Ford na serra. Higa tinha largado com o seu carro 
tendo apenas a 1ª e 3ª marchas, pois o seu câmbio tinha quebrado a 2ª marcha na volta de reconhecimento 
da pista. Quando chegou em uma curva e tentou reduzir a marcha, o câmbio não respondeu e a capotagem 
foi inevitável. 
Com todos esses abandonos, restaram apenas oito carros na pista, na seguinte ordem: 1º Abrunhosa (8); 2º 
Jaburu (22); 3º A. Gonçalves (20); 4º Chico Landi (4); 5º J. Pereira (26); 6º Brandão (34); 7º Diogo (40); 8º J. 
Moraes (30). 
A partir de então, o único fato que animou a prova foi a tentativa de Chico Landi recuperar terreno, chegando 
a andar mais de 30 segundos mais rápido do que Abrunhosa. 
Nova modificação aconteceu na 15ª volta, quando o carro de Jaburu teve um pneu dianteiro furado, fazendo 
com que o piloto percorresse uma longa distância com a roda dianteira direita, sem pneu, arrancando faíscas 
do piso até chegar ao boxe. A troca foi rápida, mas o tempo perdido no deslocamento, fez com que o piloto 
caísse para a quarta posição. 
 

 
João Santo Mauro sem um pneu dianteiro 



 
Com isso Landi passou para segundo, chegando a recuperar a volta perdida para Abrunhosa, mas na 18ª volta 
teve que retornar ao boxe, perdendo novamente a volta para Abrunhosa. 
E, assim, a prova chegou ao seu final com a sensacional vitória do carioca Rubem Abrunhosa, pilotando seu 
“Studebaker Adaptado”, gastando 2h49m40s0 para cobrir as 20 voltas do percurso, ficando a mais de cinco 
minutos mais lento que os tempos registrados nas Gáveas Nacionais de 1938 e 1939. 
A média do vencedor foi de 78,262 km/h, cabendo ao vencedor a melhor volta da categoria, com o tempo 
de 8m00s5. Chico Landi ficou em segundo lugar, tendo completado 19 voltas no tempo de 2h53m37s7. 
O terceiro foi Ângelo Gonçalves, o quarto Santo Mauro; o quinto José Pereira; o sexto Milton Brandão; o 
sétimo Diogo Costa e Silva e o oitavo Júlio de Moraes. 

PROVA: III Circuito da Gávea (III GP Comendador Sabbado D'Ângelo) 

LOCAL: Circuito da Gávea, Rio de Janeiro - RJ 

DATA: 29/12/1940 

DISTÂNCIA: 20 voltas de 11,160 km = 223,200 km 

TEMPO 2h49m49s0 

MÉDIA: 78,862 km/h 

MELHOR VOLTA: Oldemar Ramos (Alfa Romeo 8C35) - 7m39s4 - 87,453 km/h (5ª volta) 

POLE-POSITION: Oldemar Ramos (Alfa Romeo 8C35) - 7m43s4 - 86,698 km/h  

LARGADA: 19 carros 

CHEGADA: 8 carros 

P PILOTO UF CARRO Nº CC CAT CCAT VTS TEMPO MÉDIA 

1º Rubem Abrunhosa RJ Woerdenbag Studebaker 8 5.522 ADAP 1º 20 2h49m49s0 78,862 

2º Chico Landi SP Maserati 8CM 4 2.991 Corrida 1º 19 2h53m37s7 73,274 

3º Angelo Gonçalves SP Ford Adaptado 20 3.622 ADAP 2º 19 2h54m00s7 73,112 

4º João Santo Mauro SP Ford Adaptado 22 3.622 ADAP 3º 19 2h55m56s2 72,312 

5º Antônio José Pereira RJ Maserati 8CM 26 2.991 Corrida 2º 17 2h49m56s0 66,986 

6º Milton Brandão RJ Ford Adaptado 34 3.622 ADAP 4º 16     

7º Diogo da Costa e Silva RJ Bugatti Willys 40 3.161 ADAP 5º 16     

8º Júlio de Moraes RJ De Moraes Wanderer 30 1.940 ADAP 6º 14     

9º Santos Soeiro SP Fiat R2 16 3.739 ADAP AB 11     

10º Gino Bianco RJ Bugatti T35 Fiat 12 3.739 ADAP AB 11     

11º Oldemar Ramos RJ Alfa Romeo 8C35 2 3.822 Corrida AB 10 1h17m32s7 86,350 

12º Kohan Higa SP Ford Adaptado 18 3.622 ADAP AB 10     

13º Geraldo Avellar RJ Alfa Romeo P3 6 2.905 Corrida AB 5     

14º Domingos Lopes RJ Bugatti T51 10 2.262 Corrida AB 5     

15º Amaral Júnior SP Lincoln Adaptado 50 4.830 ADAP AB 5     

16º Rodrigo Miranda RJ Alfa Romeo 8C2300 Monza 28 2.336 Corrida AB 3     

17º José Bernardo SP Ford Adaptado 24 3.622 ADAP DQ 3     

18º Tavares de Moraes RJ Alfa Romeo P3 14 3.165 Corrida AB 3     

19º Fábio Andrada MG Alfa Romeo RL Ford 42 3.622 ADAP 12º 1     

NL Manuel de Teffé RJ Maserati 6CM 36 1.493 Corrida NL       

NL Quirino Landi SP Maserati 8CM 38 3.250 Corrida NL       

 

 
A chegada vitoriosa de Rubem Abrunhosa 


