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1 - O RAID AO CORCOVADO NO RIO DE JANEIRO 

 
O francês Pierre Lesdain, mais conhecido como Conde Lesdain, foi um “destemido” excursionista que, antes 
de vir para o Brasil tinha se aventurado de automóvel pela China, Tibete, Austrália e África. Era sócio e 
representante da “Casa Brasier”, de Paris e com um desses carros, se aventurou, no dia 18 de fevereiro de 
1908, subindo o morro do Corcovado, tendo ao seu lado o seu amigo norte-americano F. Broock. 
A decisão de subir o Corcovado, que à época ainda não tinha como atração principal a imagem do Cristo 
Redentor, o que só ocorreria em 1931, veio poucos dias depois que Lesdain subiu com grande facilidade ao 
Alto da Boa Vista, também na cidade do Rio de Janeiro. 
Entretanto, a excursão ao Corcovado foi bem mais complicada do que o francês esperava. Além de mais 
íngreme, a estrada por onde passaram anteriormente pessoas e animais, estava abandonada e como 
consequência em péssimo estado de conservação. 
Para piorar a situação, na véspera da aventura tinha chovido torrencialmente na Cidade Maravilhosa. Ainda 
assim, o Conde Lesdain conseguiu chegar a aproximadamente 250 metros de distância do “Chapéu do Sol”, 
nome pelo qual era conhecido o ápice do Corcovado, onde atualmente está localizado o Cristo Redentor. 
Entretanto o percurso não foi finalizado por falta de combustível em seu carro. 
Para subir o morro, Lesdain se utilizou do leito da via férrea até chegar às Paineiras, (São Silvestre), tendo 
que encarar a péssima estrada que conduzia até o topo do morro. 
 

O Conde Lesdain quando fazia o Raid da Subida do Corcovado no Rio de Janeiro. 
 

2 - RAID RIO - PETRÓPOLIS 
 
No dia 6 de março de 1908, o desportista e sócio do Automóvel Clube do Brasil, Gastão Ferreira de 
Almeida, empreendeu um “raid” até Petrópolis ao volante de um automóvel Dietrich. 
Gastão tinha como companheiros na empreitada o Sr. Braz, de Nova Friburgo, além de Pedro Queiroz e do 
mecânico João Chocolate, e partiu do Rio em direção à estação da Estrada de Ferro Rio D’Ouro, em 
“Coqueiros” seguindo por cinco quilômetros pelos dormentes do leito da via férrea. 



No dia seguinte, um sábado, seguiram para Pilar onde pernoitaram. Esse trecho foi muito difícil, pois 
passaram por grandes lamaçais e, para atravessar a ponte sobre o Rio Iguaçu, tiveram que colocar tábuas 
sobre os dormentes do trem no vão da ponte, numa extensão superior a 60 metros. 
No dia seguinte, seguiram em direção a Estrela, e percorreram cerca de 12 quilômetros sobre os dormentes 
da estrada de ferro. De Estrela a Raiz da Serra, tiveram que transpor o pior trecho. Ao chegarem ao Rio 
Itapera, abandonaram o automóvel e seguiram à pé, por 8 quilômetros até Raiz da Serra em busca de 
recursos para improvisar uma ponte sobre o rio. Depois de pernoitarem em Raiz da Serra, retornaram até 
onde estava o automóvel, conseguindo passar pelo rio e seguir viagem chegando em Petrópolis à uma da 
tarde, onde foram recebidos com muito entusiasmo pelos petropolitanos. 
Os excursionistas retornaram pela Estrada de Ferro da Leopoldina até a estação de São Francisco, de onde 
completaram a viagem até o Rio de Janeiro no mesmo automóvel que utilizaram para chegar a Petrópolis. 
 

Gastão de Almeida durante o Raid Rio-Petrópolis 
 

3 -RAID RIO – SÃO PAULO 
 
No dia seguinte ao que Gastão de Almeida se aventurava a viajar de automóvel até Petrópolis, o Conde 
Lesdain iniciava uma viagem de automóvel em direção a São Paulo, aonde chegaria somente 33 dias 
depois. 
Mais uma vez Lesdain se utilizava do Brasier, com motor a gasolina e 16 CV de potência, tendo como 
acompanhantes: Henri Trote, Gaston Conté e Albert Vivés, todos franceses, mas residentes no Rio de 
Janeiro a algum tempo. 
Os aventureiros partiram do Rio de Janeiro pela estrada de Santa Cruz e chegaram a Itaguaí no mesmo dia. 
Se nessa primeira etapa as coisas correram bem, a partir de então as dificuldades foram surgindo com 
intensidade. 
No trecho até Bananal eles se utilizaram de uma linha férrea abandonada, como estrada, porém tiveram 
que atravessar uma região pantanosa. De Bananal atingiram Mendes no Município de Barra do Piraí. 
Nesse ponto da aventura Lesdain estava prestes a desistir da empreitada quando surgiu, 
providencialmente, o Major Luís Barbosa da Silva, que era um fazendeiro e político da região, que além de 
conhecer os caminhos, fez questão de acompanhar o conde até São Paulo. 
A partir de então passam a ser cinco os aventureiros que seguiram através de uma estrada abandonada, 
até chegarem à cidade de Barra do Piraí. 



Os 18 quilômetros de Barra do Piraí à Vargem Alegre, que compunham o próximo trecho, levou três dias 
para serem percorridos, sendo necessária a ajuda de juntas de bois para tirar o carro de atoleiros às 
margens do Rio Paraíba. 
 

 
O Brasier do Conde Lesdain despertando curiosidade no Alto da Penha em S. Paulo 

 
Com as terras alagadas foram necessários mais dois dias para o carro percorrer outros dezoito quilômetros 
até Barra Mansa. 
Em Barra Mansa o conde ficou sabendo que não havia acesso rodoviário para chegar a Pombal na divisa 
com o Estado de São Paulo e de que, precisava de autorização para utilizar o leito da Estrada de Ferro 
Bananalense, única forma de chegar de carro até a cidade paulista de Bananal. 
Mais três dias são perdidos em Bananal em virtude da falta de gasolina para abastecer o carro. De Bananal 
seguiram para São João Barreiro e depois para Areias e Queluz. Nessa cidade, já no Estado de São Paulo, 
foram para a fazenda do Capitão Novaes, político da região que prestou auxílio com seu pessoal abrindo 
caminho por estradas por onde não passava nem mesmo um carro de boi. 
A próxima escala da viagem aconteceu em Cruzeiro de onde partiram para Embau, Cachoeira, Lorena, 
Guaratinguetá, Aparecida, Roseira, Moreira César, Pindamonhangaba, Taubaté e Caçapava. 
Em São José dos Campos foram recepcionados e receberam mais gasolina para poderem terminar o 
percurso e, assim, passaram por Jacareí, Santa Isabel, Poá, São Miguel e Conceição de Guarulhos. 
No final da tarde do sábado, dia 11 de abril, chegaram ao alto da Penha na Capital Paulista, com um total 
de 700 quilômetros percorridos em 33 dias. 
Da Penha o carro do Conde Lesdain foi acompanhado pelos motociclistas Eduardo Nielsen e Procópio 
Carvalho e pelos automobilistas paulistanos: Clóvis Glicério (num Motobloc); Durval Rocha e Malet (num 
Panhard & Levassor); Mário Cardim e Mário Bellinazzo (num Lion-Peugeot); Tito Prates da Fonseca, 
Guilherme Prates da Fonseca, Augusto Prates e o Conde Eduardo Prates (num Brown); e Luigi Matarazzo, 
Ancona Lopes e F. Robert num (Diatto-Clement), até chegarem ao Parque Antártica onde foram 
recepcionados pelos paulistanos. 



Eram seis e meia da tarde, quando Lesdain passou pela Rua Quinze de Novembro. A passagem do 
automóvel coberto de poeira logo despertou grande curiosidade aos transeuntes, recebendo muitos 
aplausos por parte do público. Ao chegarem à “Rotisseire Sportsman”, Lesdain desceu do carro e ofereceu 
uma taça de champanhe aos colegas que o tinham ido esperar na Penha. 
Em seguida se dirigiu à residência do seu amigo Villares Barbosa, à Alameda Barão de Limeira, onde se 
hospedou. 
 

 
Durante o Raid entre Rio de Janeiro e São Paulo, parado à frente da redação do Cruzeiro do Sul, o Brasier, tendo a bordo, 

da esquerda para a direita: Albert Vivas, Conde Lesdain, Major Barbosa da Silva, Gaston Conte e Henri Trotet. 

 
4 - A DESCIDA DA SERRA DO MAR 

 
Depois de sua chegada à Capital Paulista, o Conde Lesdain, em recepção oferecida na Vila Penteado, 
declarou aos automobilistas presentes a sua intensão de descer a Serra do Mar até Santos de automóvel. 
Imediatamente um grupo liderado por Antônio Prado Júnior resolveu se antecipar ao conde para também 
descer de carro a Serra do Mar. 
Tomada a decisão, rapidamente revisaram o Sizaire-Naudin de Paulo Prado e o Motobloc de Clóvis Glicério, 
que no dia 15 de abril estavam em condições para enfrentar o desafio. 
Por uma questão de lealdade o conde Lesdain foi convidado, mas como não costumava dividir suas 
proezas, recusou o convite. 
Dessa maneira, no dia 16 de abril de 1908 a comitiva partiu às 6:30 horas da manhã. No Sizaire-Naudin 
estavam Paulo Prado e seu mecânico e no Motobloc, Antônio Prado Júnior, Clóvis Glicério, Mário Cardim, 
Bento Canabarro e o mecânico Malet. 



Os carros partiram pela Vila Mariana e passaram por São Bernardo do Campo uma hora e quinze minutos 
depois da saída, chegando ao Rio Grande às 9 horas e 40 minutos. 
Até esse ponto a viagem foi tranquila, mas a partir de então, um verdadeiro pântano formava atoleiros 
quase intransponíveis. 
Ao chegarem a Água Comprida entraram num atoleiro onde ficaram durante quase quatro horas até que 
um carro de bois chegou ao local para tirá-los da embaraçosa situação. A cena se repetiu em Zanzalá. No 
dia seguinte novamente ficaram retidos em outro atoleiro e quase ao meio dia chegaram ao Alto da Serra 
para iniciarem a descida propriamente dita. Nesse momento Paulo Prado resolveu desistir e regressar a São 
Paulo. 
Reduzido ao carro Motobloc, a comitiva desceu lentamente a Serra por um caminho muito estreito e 
perigoso. Apesar de apenas 7 quilômetros os separarem do alto até a Raiz da Serra levaram 6 horas para 
chegar até Cubatão. 
Os 12 quilômetros finais foram cobertos em duas horas com o carro chegando em Santos às 19 horas do 
dia 17 de abril. Como tinham saído de São Paulo às 6:30 horas do dia 16, levaram 36 horas e meia para 
percorrer 63 quilômetros até Santos. 
 

 
Mallé, mecânico do Conde Lesdain, abastecendo o Monobloc que fez a primeira viagem de carro de São Paulo a 

Santos, conduzido por Antônio do Prado Jr. e companheiros. 
 

5 - AUTÓDROMO NO RIO DE JANEIRO 
 
No dia 12 de maio, a diretoria do Automóvel Clube do Brasil se reuniu com o objetivo de aprovar o projeto 
da construção de um autódromo e nomear uma comissão para discutir o assunto junto com a diretoria do 
Jockey Clube. Infelizmente, o assunto não passou de planos discutidos em várias reuniões. 
 
 
 
 



6 - A FUNDAÇÃO DO AUTOMÓVEL CLUBE DE SÃO PAULO 
 
No dia 11 de junho de 1908, em uma das salas do Palacete Martinica, localizado no Largo do Rosário, na 
cidade de São Paulo, reuniram-se às três horas da tarde, em assembleia geral de instalação do Automóvel 
Clube de São Paulo os seguintes senhores: Paulo Prado, Alexandre Mendonça, Luiz Rodolpho de Miranda, 
Antônio Prado Júnior, Antônio de Pádua Salles, Luiz Prado, Edgard Conceição, Numa de Oliveira, Luiz 
Fonseca, Clóvis Glycério, José Paulino Nogueira Filho, Plínio Prado, Sylvio Álvares Penteado e Boris Davidoff. 
Os senhores Antônio Prado, Rodolpho Miranda, Álvares Penteado, Armando Penteado, Joaquim da Cunha 
Bueno e Francisco da Cunha Bueno Netto se fizeram representar. 
Presidiu a reunião o Conde Sylvio Penteado, tendo como secretários os Srs. Numa de Oliveira e Clóvis 
Glycério. 
Após os final da reunião, foi lido o projeto de estatuto, e aprovado sem discussão, sendo declarado 
instalado o Automóvel Clube de São Paulo. 
Por proposta do Sr. Edgard Conceição, unanimemente aceita, foi aclamada a seguinte diretoria: Presidente, 
conselheiro Antônio Prado; vice-presidentes, conde Álvares Penteado, conde Prates e Dr. Ramos de 
Azevedo; primeiro secretário, Dr. Numa de Oliveira; segundo secretário, Dr. Clóvis Glycério; primeiro 
tesoureiro, José Paulino Nogueira Filho; segundo tesoureiro, Luiz Fonseca; Conselho Fiscal: Rodrigo 
Monteiro de Barros, Dr. M. P. Villaboim, José M. Roizalves, Alexandre Mendonça e Pedro de Lacerda; 
suplentes: Francisco da Cunha Bueno Netto, Dr. Limpo de Abreu, Dr. Felice Buscaglia, Edgard de Sousa e 
Luiz Alves. 
No caso de impedimento do presidente efetivo, os três vice-presidentes escolherão entre si aquele que 
deve exercer a presidência. 
Pelo presidente da assembleia foi declarado instalado o Automóvel Clube de São Paulo, terminando, em 
seguida a reunião. 
A primeira decisão da diretoria do Automóvel Clube de São Paulo foi iniciar os preparativos para a 
organização de uma corrida de automóveis que se consagraria como a primeira prova automobilística da 
América do Sul, que teve definida a data de 14 de julho para a sua realização. 

Obs. Não confundir o Automóvel Clube de São Paulo com o Automóvel Clube Estadual de São 
Paulo, Automóvel Clube do Estado de São Paulo e Automóvel Clube Paulista, que são outros clubes. 

 

 
 
 



7 - CIRCUITO DE ITAPECERICA 
 
No dia 26 de julho de 1908 o Automóvel Clube de São Paulo promoveu e dirigiu a primeira corrida de 
automóveis do Brasil, no “Circuito de Itapecerica”. 
Com vistas à realização do evento, no começo de junho se reuniram Antônio Prado Júnior, Sylvio Álvares 
Penteado, José Paulino Nogueira Filho, Numa de Oliveira e Clóvis Glicério. 
Eles foram ouvir o Dr. Washington Luís que era o Secretário de Justiça e Segurança do Estado de São Paulo, 
este lhes informou que as estradas precisavam de reparos e calçamentos, para que a prova pudesse ser 
realizada. 
Os entusiastas conseguiram a cooperação do Prefeito Barão de Durat, que autorizou os reparos das 
estradas para que ficassem em condições de receber uma competição automobilística, nos moldes exigidos 
à época. 
O circuito escolhido tinha saída e chegada no Parque Antártica. De lá os concorrentes deveriam seguir pela 
Avenida Antártica (atual Av. Francisco Matarazzo) e virar à direita na Rua Tabor (atual Rua Cardoso de 
Almeida) até chegarem à Rua Cerqueira Cesar (atual Rua Teodoro Sampaio) onde dobravam à direita, 
passando pelo Mercado dos Caipiras (atual Mercado de Pinheiros), pela ponte de Pinheiros em direção a 
Embu e, virando à esquerda chegavam a Itapecerica. Depois de atravessarem novamente o Rio Pinheiros, 
os competidores dobravam à esquerda na direção de Santo Amaro, seguiam pelo Caminho de Santo Amaro 
(atual Av. Brigadeiro Luís Antônio), dobravam à esquerda entrando na Av. Paulista onde seguiam até a Av. 
Municipal (atual Av. Dr. Arnaldo), Rua Tabor, Avenida Antártica chegando novamente ao Parque Antártica 
depois de terem percorrido 75 quilômetros. 
As inscrições foram abertas em 15 de junho e se encerraram no dia 30 do mesmo mês, sendo cobrado 
50$000 para as motocicletas e 100$000 para os automóveis. 
 

 
Prado Júnior (Delage)                                                                     Jordano Laport (Renault) 
 
A prova estava marcada para o dia 14 de julho e contava com cinco categorias: “A” – Motocicletas; “B” – 
Voiturettes; “C” - Automóveis com diâmetro do cilindro máximo de 119 mm, que correspondia aos motores 
de 20-30 CV; “D” – Automóveis com cilindro de 120 a 125 mm, que correspondia aos motores de 40 CV; e 
“E” – Automóveis com cilindro acima de 125 mm, isto é, motores com mais de 45 CV. 
É interessante destacar como a potência dos carros era definida naquela época pelo diâmetro dos cilindros, 
não havendo um teste que definisse a potência de cada um. Portanto, não havia um teste para definição da 
correspondente potência. 
No dia 1º de julho o Automóvel Clube de São Paulo recebeu um telegrama do presidente do Automóvel 
Clube do Brasil, Sr. Aarão Reis, solicitando o adiamento da prova. A solicitação havia sido feita pelo Ministro 



da Viação, Sr. Miguel Calmon Du Pin de Almeida para que a prova não coincidisse com a abertura da 
exposição nacional comemorativa do centenário da abertura dos portos brasileiros às nações amigas, pois 
diante desse fato ele somente poderia comparecer se a prova fosse adiada. Dessa maneira a prova foi 
transferida para o dia 26 de julho. 
Durante os treinos, o mais rápido foi Gastão de Almeida que registrou o tempo de 1h32, tornando-se assim, 
como favorito à vitória. 
O dia 26 de julho amanheceu nublado, mas na hora da largada, às 12h55 o sol tinha surgido e os carros 
puderam partir sem que o clima interferisse, obedecendo à seguinte ordem de inscrição: 
Categoria “E” – automóveis com mais de 45 HP: 
1 – George Haentjens (RJ) – Lorraine Dietrich 60 HP. 
Categoria “D” – automóveis entre 31 e 40 HP: 
2 – Gastão de Almeida (RJ) – Lorraine Dietrich 35 HP; 3 – Ricardo Vilela (SP) – Brown 40 HP; 4 – Sylvio Penteado (SP) – Fiat 28/40 
HP; 5 – Osvaldo Sampaio (SP) – Fiat 28/40 HP. 
Categoria “C” – automóveis de 20 a 30 HP: 
6 – Alípio Borba (SP) – Diatto Clemente 20/25 HP; 7 – Jordano Laport (RJ) – Renault 20 CV; 8 – Paulo Prado (SP) – Berliet 22 HP; 9 – 
Luiz Moraes (RJ) – Clement Bayard 20/30 HP 10 – Conde Lesdain (RJ) – Herald; 18 – Fúlvio Bassi (SP) – Clement Bayard 20/30 HP; 19 
– Frederico Otto (SP) – NAF 20/30 HP 
Categoria “B” – automóveis com menos de 19 HP (Voiturettes) 
11 – Prado Júnior (SP) – Delage Type A ; 12 – José Prates (SP) – Lion Peugeot VC ; 13 – Luiz Prado (SP) – Sizaire Naudin 12 HP; 14 – 
Ferrucio Olivieri (SP) – Lion Peugeot VC. 
Categoria “A” - motocicletas 
15 – Procópio Ferraz (SP) – Moto Griffon; 16 – João Rosas (SP) – Moto Griffon; 17 – Eduardo Nielsen (SP) – Moto Griffon 

 

 
Sylvio Penteado (Fiat)                                                                     Luiz Moraes (Clemente Bayard) 
 
Dos 19 inscritos, três não se apresentaram para a largada: O Herald do Conde Lesdain, o Sizaire-Naudin de 
Luiz Prado de a Moto Griffon de João Rosas. 
O carro de Lesdain tinha quebrado uma das rodas após bater contra um pilar na entrada do Parque 
Antártica, ficando o piloto levemente ferido no maxilar. Dias antes da prova o piloto tinha sofrido um 
acidente com seu Brasier na Barra Funda, sendo obrigado a se inscrever com um Herald. 
Por sua vez, o Sizaire-Naudin de Luís Prado tinha derrapado sobre os trilhos do bonde quando se dirigia 
para o Parque Antártica, chocando-se contra o meio fio, ficando com as rodas quebradas. 
Os juízes de partida designados, Plínio da Silva Prado, Luís Fonseca e Francisco Gama Júnior, assim como os 
cronometristas Edgard Conceição, Mário Cardim, Guilherme Rubião e Antônio Pederneiras estavam 
prontos, aguardando para a autorização para o início da prova. 



Às 12,55 horas, o presidente do Automóvel Clube de São Paulo, Dr. Antônio da Silva Prado autorizou o 
inicio da prova e o primeiro carro a partir foi o Lorraine Dietrich de 60 HP de George Haentjens. 
Às 13 horas foi a vez de Gastão de Almeida, largar, também a bordo de um Lorraine-Dietrich, porém de 40 
HP. 
Após o tempo aguardado para que a poeira levantada pelos carros se assentasse, às 13,08 horas foi a vez 
do Brown de Ricardo Vilela sair. Mais oito minutos ocorreu a partida do Fiat do Conde Sylvio Penteado e, 
em seguida, às 13:24 saiu outro Fiat, pilotado por Osvaldo Sampaio. 
Em seguida largaram os carros da categoria C, seguidos pelos da categoria B e finalmente pelas motos, 
sempre com intervalos que variaram de cinco a oito minutos entre eles. 
Tendo largado em primeiro, o carro de Haentjens foi o primeiro a chegar, às 14h26m55s, antes que o 
último carro largasse, completando o percurso em 1h31m55s, numa média de 48,900 km/h. A última moto 
a largar o fez às 14h34m. 
Gastão de Almeida vinha cobrindo percurso no menor tempo e já levava cinco minutos de vantagem sobre 
Sylvio Penteado quando passou por Santo Amaro, mas faltando cerca de 6 quilômetros para a chegada, no 
final da Rua Tabor, o depósito de gasolina do seu Lorraine-Dietrich se soltou, obrigando o piloto carioca a 
parar, perdendo um tempo precioso. Um soldado que prestava serviço naquele local forneceu ao piloto 
uma lata da gasolina, que dessa forma pode continuar a corrida até o final, porém, perdendo uma vitória já 
considerada sua e classificando-se apenas em sexto lugar na classificação geral. 
Com isso, o conde Sylvio Penteado assumiu a liderança, cruzando a linha de chegada com o tempo de 
1h30m05s, batendo o mais potente carro, que era o de George Haentjens em 1 minuto e 50 segundos, 
sagrando-se vencedor da prova. Sua média foi de 49,953 km/h. 
Em terceiro lugar chegou Jordano Laport, que venceu a categoria C com um Renault. Laport quase não 
participou da prova, pois durante os treinos o seu carro enfrentou problemas mecânicos, sendo necessária 
a substituição de algumas peças para que pudesse largar. Recebeu como prêmio duas fruteiras de prata 
oferecidas pela municipalidade de Santo Amaro ao primeiro corredor que não pertencesse às duas maiores 
categorias que chegasse na frente naquela localidade. 
O quarto na classificação geral e segundo na categoria “C” foi Paulo Prado, enquanto que Eduardo Nielsen 
foi o quinto geral e primeiro entre as motos. 
Paulo Prates venceu entre as Voiturettes, seguido por Ferrucio Olivieri. 
Alípio Borba, Frederico Otto, Oswaldo Sampaio e Luiz Moraes perderam muito tempo com furos nos pneus 
enquanto que José Prates, no final da Rua Cerqueira César, sofreu um acidente, tombando o seu 
automóvel, sendo o piloto atirado fora do veículo. Ele sofreu pequenos ferimentos, mas pode retornar à 
corrida com a ajuda de populares, ao desvirar o carro. 
Apenas dois carros não concluíram o circuito: Ricardo Vilela com o motor quebrado e Luiz Bassi. 
PROVA: I Circuito de Itapecerica 
LOCAL: Parque Antártica – Itapecerica – Parque Antártica. 
DATA: 26/07/1908 
DISTÂNCIA: 75,000 km 
TEMPO: 1h30m05s1 
MÉDIA: 49,953 km/h 

P PILOTO UF CARRO Nº CC CAT P VTS TEMPO MÉDIA LARG. 
1º Sylvio Penteado SP Fiat 28/40 HP 4 7.358 C-31/40 HP 1º 1 1h30m05s1 49,953 4 
2º Georges Haentjens RJ Lorraine Dietrich 1 12.053 C-45 HP 1º 1 1h31m55s0 48,957 1 
3º Jordano Laport RJ Renault 20/30 HP 7 4.398 C-20/30 HP 1º 1 1h45m04s0 42,830 7 
4º Paulo Prado SP Berliet 22HP 8 4.398 C-20/30 HP 2º 1 1h51m28s0 40,371 8 
5º Eduardo Nielsen SP Moto Griffon 17 250 MT 1º 1 1h54m48s0 39,199 17 
6º Gastão de Almeida RJ Lorraine Dietrich 2 6.900 C-31/40 HP 2º 1 1h57m45s0 38,217 2 
7º Prado Júnior SP Delage A Type 11 1.512 VT 1º 1 2h00m48s0 37,252 11 
8º Ferrucio Olivieri SP Lion Peugeot VC 14 1.045 VT 2º 1 2h05m15s0 35,928 14 



9º Alípio Borba SP Diatto Clement 20/25HP 6 3.770 C-20/30 HP 3º 1 2h05m53s0 35,747 6 
10º Frederico Otto RJ NAG Tipo B 19 5.200 C-20/30 HP 4º 1 2h18m55s0 32,394 19 
11º José Prates SP Lion Peugeot VC 12 1.045 VT 3º 1 2h30m33s0 29,890 12 
12º Osvaldo Sampaio SP Fiat 28/40 HP 5 7.358 C-31/40 HP 3º 1 2h41m54s0 27,795 5 
13º Procópio Ferraz SP Moto Griffon 15 250 MT 2º 1 2h42m00s0 27,778 15 
14º Luiz Moraes RJ Clement Bayard 20/30 HP 9 4.086 C-20/30 HP 5º 1 2h49m23s0 26,567 9 
15º Fúlvio Bassi SP Clement Bayard 20/30 HP 18 4.086 C-20/30 HP 6º 0 AB   18 
16º Ricardo Vilela SP Brown 35 HP 3 6.126 C-31/40 HP 4º 0 AB   3 
NL Conde Lesdain SP Brasier 20/30 HP 10 3.397 C-20/30 HP NL   NL   10 
NL Luiz Prado SP Sizare Naudin 12 HP 13 1.407 VT NL   NL   13 
NL João Rosas SP Moto Griffon 16 250 MT NL   NL   16 

 

 
Sylvio Penteado, vencedor da primeira corrida de automóveis realizada no Brasil. 

 
8 - ORGANIZAÇÃO DE CORRIDA NO RIO DE JANEIRO 

 
No mês de agosto de 1908, a diretoria do Automóvel Clube do Brasil, representada pelos Srs. Aarão Reis, 
Ernani Pinto e Luiz Moraes, procurou o Dr. Miguel Calmon, ministro da viação, com a proposta de organizar 
uma corrida de automóveis, aos moldes da realizada em Itapecerica, na cidade do Rio de Janeiro, com 
partida e chegada ao recinto da Exposição que seria realizada no mês de setembro. 
O circuito escolhido se iniciava na Avenida dos Estados e sua ligação até ao Pavilhão do Mourisco, Rua 
Voluntários da Pátria, Estrada Dona Castorina, Furnas, Gávea, ruas Marquês de São Vicente e Jardim 
Botânico, retornando pela Rua Voluntários da Pátria até à Avenida dos Estados, com aproximadamente 70 
quilômetros. 
Apesar da boa acolhida do Sr. Ministro da Viação e também do Prefeito do Distrito Federal, a organização 
do evento acabou não sendo autorizada pelo Chefe de Polícia, Dr. Alfredo Pinto, que se baseou em lei 
municipal que estabelecia limites de velocidade para transitar pela cidade. 
Dessa forma, pela segunda vez foi proibida a realização de uma corrida de automóveis na cidade do Rio de 
Janeiro, desde a fundação do Automóvel Clube do Brasil. 



 

 
O Lorraine Dietrich 60 HP de Gastão de Almeida, tendo como acompanhantes: George Haentjens, Braz de Nova 

Friburgo e Oscar Liberal. 
 

9 - O AUTOMÓVEL COMO PAIXÃO 
 
O italiano Cláudio Bonadei tinha vinte anos, quando chegou a São Paulo, em 1899. Três anos depois já 
casado e com dois filhos, trabalhou como mecânico na seção de máquinas da Companhia Singer, quando 
resolveu aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos na Escola de Engenharia cursada em Parma e 
construir o seu próprio carro. A partir do chassi de um carro usado, Bonadei construiu uma Voiturette 
(carro pequeno) sem capota, modelo Tonneau. Pesava 450 quilos e tinha lugar para quatro passageiros. 
Desenvolvia até 30 km/h com seus 3.5 CV. No teste de rua funcionou com a precisão de um relógio suíço e 
sob os aplausos da multidão, subiu a difícil ladeira de São João, entre a Rua Líbero Badaró e o Largo do 
Rosário. Esse foi o primeiro registro da construção de um automóvel no Brasil. 
 

 
Cláudio Bonadei passeia com sua família no carro por ele fabricado 


