
1957 (Parte 1) 

 

1 – MIL QUILÔMETROS DE BUENOS AIRES 
 

A participação brasileira no cenário automobilístico mundial de 1957 foi iniciada com a participação nos Mil 

Quilômetros de Buenos Aires, no dia 20 de janeiro, com quatro carros: as Ferrari 750 Monza de Celso Lara 

Barberis/Eugênio Martins e de Godofredo Viana Filho/Ico Ferreira, a Maserati 200S de Pinheiro 

Pires/Severino Silva e o Porsche 550RS de Christian Heins/Ciro Cayres. 

Essa prova, a segunda da temporada Argentina daquele ano e primeira do Campeonato Mundial de Carros 

Sport teve 30 carros inscritos, com 26 comparecendo à largada que ocorreu às 16h33min. 

Entre os carros que não largaram, quatro tinham se acidentado durante os treinos no circuito de rua com 

10.219 metros no bairro da Costanera Norte, em Buenos Aires. 
 

 

Aspectos do início da corrida: 1 – A largada, com os carros de Moss/Fangio (2); Musso/Castellotti/Trips (4) e 

Collins/Hawthorn (6) na primeira fila. 2/3 – Passagens dos carros com destaque para os carros nºs 36 e 38 dos 

brasileiros Ico Ferreira/Godofredo Viana Fº e Celso Lara Barberis/Eugênio Martins, respectivamente. 
 

Iniciada a corrida, assumiu a liderança a Maserati 450S de Juan Manuel Fangio e Stirling Moss, seguida 

pelas Ferrari 290MM de Masten Gregory/Eugênio Castellotti/Luigi Musso, e de Alfonso De Portago/Peter 

Collins/Eugênio Castellotti. Em quarto lugar vinha a Maserati 300S de Jean Behra/Maurice Trintignant 

seguida pelo Jaguar D-Type de Roberto Mieres/Ninian Sanderson. 

Essas posições foram mantidas até a volta 56, quando o carro líder de Fangio/Moss abandonou a corrida 

com quebra da transmissão, cedendo a liderança para Gregory/Castellotti/Musso que se mantiveram nessa 

posição até o final da prova. 

Entre os brasileiros, o melhor desempenho foi da Ferrari de Barberis/Martins, que largando na 11ª posição, 

foi melhorando seu desempenho passando a ocupar a 10ª posição na 15ª volta, 9º na 25ª, 7º na 60ª volta, 

se estabilizando na sexta posição até abandonar faltando apenas 7 voltas para o final da prova, com 

problemas no motor. Acabou não se classificando, pois, segundo regulamento, só obteriam classificação os 

carros que recebessem a bandeirada de chegada. 

Outro carro brasileiro que teve ótimo desempenho foi a Maserati 200S de Pinheiro Pires/Severino Silva. 

Largando na 18ª posição do Grid mantinha a oitava posição, depois de 90 voltas, quando se acidentou, 

posição que poderia conquistar, caso recebesse a bandeirada de chegada. 

O carro brasileiro mais bem colocado foi a Ferrari 750 Monza de Godofredo Viana Filho/Ico Ferreira, que 

terminou a corrida em nono lugar geral e segundo na categoria até 3.000 cc. Correndo em posições 

intermediárias e se beneficiando de abandonos para conquistar sua posição, com 85 voltas completadas. 

O Porsche de Christian Heins e Ciro Cayres impressionou no início da corrida se posicionando a frente dos 

outros carros da marca presentes à corrida, mas, na 10ª volta teve que recorrer aos boxes com problemas 

no câmbio, retornando à corrida muito atrasado, vindo abandonar depois de 45 voltas. 



Ver RESULTADOS 1957/1 

 
Carros de brasileiros que participaram dos Mil Quilômetros de Buenos Aires: 38 – Celso Lara Barberis/Eugênio 

Martins (Ferrari 750 Monza); 36 – Ico Ferreira/Godofredo Viana Fº (Ferrari 750 Monza); e 56 – Pinheiro 

Pires/Severino Silva (Maserati 200S) 

 

 
A Ferrari 290MM vencedora da prova, pilotada por Luigi Musso/Masten Gregory/Eugenio Castellotti. 

 

2 – ELEIÇÃO NO AUTOMÓVEL CLUBE DO BRASIL 

 

O Coronel Sylvio Santa Rosa foi reeleito, pelo Conselho Deliberativo do 

Automóvel Clube do Brasil, para presidir o clube no biênio 1957/1958, 

ficando a diretoria da entidade assim constituída: 

Conselho Deliberativo: Presidente – Dr. Justo Rangel Mendes de 

Moraes; vice-presidente – Dr. Carlos Povina Cavalcanti. Diretoria: 

Presidente – Coronel Sylvio Américo Santa Rosa; 1º vice-presidente – 

Dr. Francisco Solano Carneiro da Cunha; 2º vice-presidente – Dr. José 

de Segadas Vianna; 3º vice-presidente – Dr. Osvaldo Brandino Correia; 

4º vice-presidente – Dr. Herbas de Campos Almeida Cardoso; 

Secretário geral – Dr. Luiz Rodolpho de Souza Dantas; 1º secretário – 

Dr. Henrique da Silveira Bulcão; 2º secretário – Sr. Eduardo de Souza Romero; 1º tesoureiro – Sr. Sady Alves 

da Costa; 2º tesoureiro – Dr. Issac Elbas. Conselho Fiscal: Dr. Manoel Silvino Monjardim; Sr. Jean Jaron; 

Coronel Aviador Fernando Alberto Coelho de Magalhães. Comissão Desportiva: Dr. José de Segadas Vianna; 

Sr. Francisco de Assis Perdição; Sr. Hélio de Castro Surerus; Sr. Ary Cortez de Santana; Sr. Primo Fioresi. 

Comissão de Estradas: Dr. Osvaldo Brandino Corrêa; Dr. Cristiano Teixeira Lobão; Dr. Mário Ferreira Dias; 

Dr. José Gurgel Dantas. Comissão Técnica: Dr. Herbas de Campos Almeida Cardoso; Dr. Issac Elbas; Dr. 

Amarílio de Noronha; Coronel Aviador Fernando Alberto Coelho de Magalhães; Sr. Primo Fioresi. 

 

 

 



3 – V PROVA ANTONINHO BURLAMAQUE 

 

O Campeonato Gaúcho de Automobilismo foi iniciado no dia 27 de janeiro, com a realização da V Prova 

Antoninho Burlamaque, num percurso de 144 quilômetros, com largada em Porto Alegre, seguindo por 

Gravataí, Santo Antônio, Osório, Tramandaí e chegada em Capão da Canoa. 

Nesse ano as categorias tiveram modificações: a tradicional categoria das carreteiras manteve o nome de 

Turismo Força Livre, ganhando a sigla A; a antiga Standard mudou para Turismo Força Livre classe B; e a 

Turismo preparado até 1.500 cc, para Sport até 2.000 cc. Alinharam para a prova 20 carros, sendo 8 na 

TFLA; 8 na TFLB; e 4 na Sport 2000. A contagem de pontos passou a seguir a da Fórmula 1, cabendo ao 

primeiro colocado 8 pontos; ao segundo 6; terceiro 4; quarto 3; quinto 2; e sexto 1 ponto. 

A largada da prova foi dada às 8 horas, com Catharino Andreatta sendo o primeiro, por ter sido campeão 

gaúcho de TFL em 1956. A seguir, num intervalo de 1 minuto entre os carros, saíram os carros da TFLA, 

seguidos dos carros da TFLB e dos Sport 2.000, todos seguindo a ordem de classificação do campeonato de 

1956. A ordem dos pilotos que não se classificaram no ano anterior, foi efetuada por sorteio. 

Catharino Andreatta, que tinha sido campeão e vencido das Mil Milhas de 1956 foi o primeiro a abandonar 

por ter fundido o motor do seu carro. Sem Catharino, seu irmão Júlio se destacou fazendo uma corrida 

perfeita e chegando a Capão da Canoa com o tempo recorde de 59m38s6, média de 144,861 km/h, novo 

recorde para a prova. Diego Ellwanger, que era um dos mais credenciados para vencer a prova, mesmo 

com o seu carro tendo apresentado uma pane no sistema elétrico, terminou em segundo com uma atraso 

de 2m28s6 em relação ao vencedor. Outro piloto que estava entre os favoritos foi Aristides Bertuol que 

poderia ter vencido caso não tivesse a bomba elétrica de combustível pifada na altura de Santo Antônio. 

Mesmo com o problema conseguiu se recuperar e terminar a prova na terceira colocação. 

 

 O carro de Júlio Andreatta, vencedor da prova e o tradicional banho dado ao piloto vencedor. 

 

Na classe “B” o vencedor foi o piloto de Encantado, Alcides Pretto. O carro desse piloto merece uma 

reflexão. Tratava-se de um Chevrolet 1937 cuja carroceria foi totalmente modificada, recebendo uma 

frente de Chevrolet 1949 e uma traseira ao estilo rabo de peixe e motor de 6 cilindros de Chevrolet 1956. A 

rigor, um verdadeiro protótipo que deveria ser enquadrado na classe “A”, onde eram admitidos os carros 

modificados. Não e sabe o motivo pelo qual a comissão desportiva do Automóvel Clube Gaúcho decidiu 

incluí-lo na classe “B”. À parte dessa esdruxula decisão, o piloto acelerou muito o seu carro e venceu na sua 

classe com o tempo de 1h07m11s6, média de 128,393 km/h. Os favoritos da classe, Breno Fornari e 

Oswaldo de Oliveira tiveram problemas durante a prova. Fornari teve um pneu furado em Osório o que o 

atrasou, mesmo assim terminou em segundo. Oswaldo, campeão de 1956, correu com o carro falhando e 

não conseguiu nada melhor do que a quarta colocação. Nactivo Camozatto, que não constava entre os 



favoritos, liderou a prova até Santo Antônio quando se atrasou efetuando reparos mecânicos no seu carro, 

terminando em terceiro. 

Na classe Sport que contou com a participação de apenas cinco carros, foi sentida a ausência de Aldo Costa 

que tinha preferido participar da classe “B”, com um Ford, e com isso, o favorito passou a ser o DKW de 

Karl Iwers, mas Iwers teve que abandonar na altura de Glorinha. Outro abandono foi o de Odoaldo 

Reginato. Com isso, sem adversários à altura do seu carro, Oswaldo Nascimento venceu com mais de nove 

minutos de vantagem para o segundo colocado que foi Salvi Hernandez pilotando um MG. 

Ver RESULTADOS 1956/2 

 

4 – DESFILE AUTOMOBILÍSTICO NO ARPOADOR 

 

No dia 10 de fevereiro, na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, foi realizado um desfile automobilístico 

que contou com a participação de 42 carros. Foram realizados julgamentos por um júri composto por: 

Coronel Felisberto Batista Teixeira, Dr. Eugênio Vitor Leal, Major Antônio João Ribeiro Ferreira Mendes, Dr. 

João Manuel de Castro, Alberto Mocdisi, Jaime Mourão Ferreira, João Silva, Luís Elias Sojit, Paulo Viana e 

Dr. Jorge Fontoura, classificando os participantes da seguintes forma: 

1. Carro mais bonito – Gil Bernardo e Eliette Matarazzo – Oldsmobile 1957. 

2. Carro com beleza e graça da participante – Ieve Reis e leda Lúcia – Cadillac 1956. 

3. Modelo mais antigo com a mais graciosa participante – José Nogueira e Maria Dorotéia Antunes Neto – 

Ford 1919. 

 

 
Os carros alinhados na Praia do Arpoador, Rio de Janeiro 

 

4. Acompanhante mais graciosa – Washington Luís Carvalho Viana da Silva e Iara Cabral Sampaio – Pontiac 

1956. 

5. Carro de linhas mais elegantes – Alexandre Otto e Maria Swoboda – Ford 1957. 

6. Modelo antigo mais bem conservado – Rubens Kaiserman – Ford 1919. 

7. Carro reunindo mais número de “brotos” – Vicente Viana Cordeiro e Ana Graciela – Cadillac 1955. 

8. Carro reunindo maior beleza do carro e elegância dos participantes – Luís Hermanny Neto e senhora – 

Mercedes Benz 190SL. 

9. Conjunto automóvel e casal mais elegante – Harald Liller Gessner e Edda – VW Karmann Ghia 1957. 



10. Carro reunindo elegância e originalidade – Tomás Woerdenbag e Kate Woerdenbag – Woerdenbag 

esporte conversível. 

11 – Carro com acompanhantes mais esportivos – Ieve Reis e Leda Lúcia – Cadillac 1956. 

12 – Carro mais antigo com o casal de maior espírito esportivo – Cândido Meneses da Silveira e Maria 

Silveira – Chevrolet conversível. 

13. Menção honrosa – Sebastião Mendonça Barreto – Dodge 1957. 

 

5 – I PRÊMIO CINQUENTENÁRIO DO ACB – PRÊMIO CRÔNICA ESPORTIVA PAULISTA 

 

A abertura do Campeonato Paulista de Automobilismo ocorreu no dia 10 de fevereiro, com a disputa de 

uma prova intitulada “I Prêmio Cinquentenário do Automóvel Clube do Brasil”, que também foi chamada 

de “Prêmio Crônica Esportiva Paulista”. O evento foi dividido em três corridas, para as categorias de 

Turismo, Mecânica Nacional e Sport. 

A primeira corrida, para carros Turismo, foi dividida em duas classes: até 2.000 cc e acima dessa cilindrada e 

disputada em 20 voltas pelo anel externo. Flávio Beneducci liderou a primeira metade da prova, 

abandonando depois de 11 voltas, permitindo com isso, que a liderança passasse para Alfredo Santilli que a 

manteve até o final. Luiz Américo Margarido foi o segundo muito distante, seguido por Luciano Bonini que 

terminou com uma volta a menos. Na classe até 2.000 cc sagrou-se vencedor Leone Bracalli que terminou a 

prova com larga vantagem sobre Egídio Di Vizio. 

Ver RESULTADOS 1957/3 

 

 
A largada da prova da categoria Turismo 

 

A segunda prova do dia, destinada à categoria Mecânica Nacional, também foi dividida pelas classes até 

2.000 cc e acima, com a participação de 10 competidores, sendo apenas um na classe até 2.000 cc. 

Essa prova, disputada em 10 voltas pelo circuito completo, teve uma interessante luta entre Camillo 

Christófaro, Raphael Gargiulo e José Ferreira Guedes que mantiveram as três primeiras colocações durante 

toda a prova. Raphael bem que tentou, mas não conseguiu sobrepujar Camillo que despontava como uma 

grande revelação no automobilismo da época e que mais tarde se tornaria no famoso “Lobo do Canindé”. 

Nessa tentativa de alcançar a liderança, o recorde de volta da categoria foi batido diversas vezes, ficando 

com Camillo com o tempo de 4m01s5, enquanto Raphael ficou com o tempo de 4m01s5. Na classe até 



2.000 cc, apresentou-se apenas o carioca Mário Celli que não fez mais do que passear pela pista, 

completando apenas 5 das 10 voltas programadas. 

Ver RESULTADOS 1957/4 

 

 
O pódio da prova da Mecânica Nacional, vendo-se da esquerda para a direita:  José Ferreira Guedes (3º colocado); 

Camillo Christófaro (vencedor); e Raphael Gargiulo (2º colocado) 

 

A prova de fundo, destinada aos carros da categoria Sport foi disputada em 10 voltas pelo circuito 

completo e quando os carros se dirigiam para formar o grid de largada, Christian Heins que fazia sua 

primeira corrida na Ferrari 750 Monza de Ico Ferreira, ao tentar acompanhar o ritmo de Chico Landi, saiu 

da pista. O piloto foi imediatamente levado para o Hospital São Paulo onde ficou constatado que além de 

ferimentos generalizados, tinha fraturado uma perna. Após o acidente de Heins, os pilotos Chico Landi e 

Celso Lara Barberis desistiram de participar da prova, fazendo com que apenas cinco estivessem presentes 

à largada.  

Sem essas presenças, ficou claro que o duelo pela liderança ficaria restrita aos pilotos Godofredo Viana 

Filho e Henrique Casini, uma vez que o carro de Jair de Melo Viana, irmão de Godofredo, não se encontrava 

em condições de enfrentá-los. Em oito voltas Casini foi o ponteiro, tendo largado melhor e se beneficiando 

da maior velocidade do seu carro nas retas, com Godofredo tentando diminuir essa vantagem sendo mais 

rápido no “miolo” da pista. Na nona volta, finalmente Godofredo conseguiu bater Casini, superando o 

piloto carioca na entrada da curva do “S”. Casini, com seu carro tendo perdido rendimento, teve que se 

contentar com o segundo lugar bastante distante do vencedor, tendo como consolo o registro da melhor 

volta com o tempo de 3m59s5, média de 120,151 km/h. 

Na classe até 2.000 cc, a vitória ficou com Flávio “Radium” Rebizzi que completou oito voltas com seu MG 

preparado por Franco Tinti, ficando em segundo Mário Clóvis Garotta que completou apenas sete voltas. 

Ver RESULTADOS 1957/5 

 

 



 
Henrique Casini (Ferrari 250 Monza) sendo perseguido por Godofredo Viana Filho (Ferrari 250MM) 

 

6 – EQUIPE DE PILOTOS BRASILEIROS E JUAN MANUEL FANGIO 

 

Juan Manuel Fangio esteve no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando estava viajando para Cuba, 

a fim de participar do GP daquele país e foi recebido por um grupo de pilotos brasileiros, entre eles 

Severino Silva e Pinheiro Pires, como representantes da Associação de Volantes Cariocas. Nesse evento foi 

divulgado que Fangio estava disposto a constituir com esses pilotos uma equipe de carros Maserati, para 

participar do referido Grande Prêmio. 

 

 
Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, Juan Manuel Fangio juntamente com Severino Silva e Pinheiro Pires. 



7 – GP DE CUBA 

 

Conforme tinha sido anunciado, Pinheiro Pires participou do GP de Cuba, prova para carros Sport disputada 

na Ilha do Caribe em 24 de fevereiro. Severino Silva, o outro brasileiro anunciado como participante da 

prova acabou não correndo. 

Na prova de classificação, Juan Manuel Fangio foi o mais rápido com o tempo de 2m04s6, média de 

161,538 km/h. O segundo colocado foi Alfonso de Portago com 2m04s9 e o terceiro Phil Hill, com 2m05s2. 

A Maserati 300S que o brasileiro dividia com o norte-americano Harry Schell, ficou com o quarto posto, 

com o tempo de 2m05s. 

 

 
Momentos da largada da prova. 

 

O espanhol Alfonso de Portago assumiu a liderança da prova que manteve até à 70ª volta, quando perdeu 

tempo parado nos boxes para trocar o tubo de escapamento do seu carro. Com isso, Juan Manuel Fangio 

assumiu a liderança que manteve até o final, ficando sem segundo lugar o norte-americano Carroll Shelby, 

com uma Ferrari. Pinheiro Pires, que deveria pilotar a Maserati 300S em dupla com Schell, acabou sendo 

substituído por Stirling Moss, cujo carro tinha parado com problemas mecânicos. Com isso, Pinheiro acabou 

formando dupla com Alejandro de Tomaso na Maserati 150S da mesma equipe. Os dois carros 

abandonaram a prova. 

Ver RESULTADOS 1957/6 

 

 
1) Aspecto da sensacional luta entre De Portago e Fangio; 2) Fangio, vencedor na Maserati 300S 

 

8 – RALLY PORTO ALEGRE-CANELA 

 

No dia 24 de fevereiro foi organizado pelo Automóvel Clube do Rio Grande do Sul o Rally Porto Alegre-

Canela, com largada em frente à Estação Diretor Pestana, na Avenida Farrapos, em Porto Alegre e chegada 

em frente à Agência Chevrolet em Canelas. A prova foi dividida em duas classes: até 2.000 cc e acima e o 

resultado foi o seguinte: 1º - Irineu Sommer – Ford (T+2.0) – 4.960 pontos perdidos; 2º - Jorge Hohgraete – 



Hudson (T+2.0) – 10,530 pontos perdidos; 3º - Sérgio Dietrich – Austin A-70 (T+2.0) – 11.360 pontos 

perdidos; 4º - J. R. S. Hellard – Austin A-40 (T-2.0) – 11,670 pontos perdidos; 5º - Francisco Allgaver – 

Mercury (T+2.0) – 12.070 pontos perdidos; 6º - Enio Rossi – Skoda (T-2.0) – 12.690 pontos perdidos; 7º - 

Heron de Lorenzi – Vauxhall (T+2.0) – 13.336 pontos perdidos; 8º - Augusto A. Nunes – Mercury (T+2.0) – 

14.360 pontos perdidos; 9º - John Wertington – VW Sedan (T-2.0) – 19,860 pontos perdidos; 10º - M. R. 

Mascarenhas – Austin A-40 (T-2.0) – 44.450 pontos perdidos. 

 

9 – GINCANA DE CANELAS 

 

Tão logo chegaram os carros do Rally Porto Alegre-Canelas foi realizada a Gincana de Canelas que, também 

dividida em duas classes, teve o seguinte resultado: 1º - Jorge Hohgraete – Hudson (T+2.0) – 3m53s; 2º - 

Cláudio Rossi – Ford (T+2.0) – 4m03s; 3º - Bernardo Schmidt – Chevrolet (T+2.0) – 4m35s; 4º - Ottomar 

Medeiros – Ford (T+2.0) – 4m39s; 5º - Dr. Cody Souza – Ford (T+2.0) – 4m45s; 6º - Luiz A. Schmidt – 

Chevrolet (T+2.0) – 4m54s; 7º - Ingo Lied – Standard Vanguard (T+2.0) – 4m57s; 8º - Luiz A. Schmidt – VW 

Sedan (T-2.0) – 4m58s; 9º - Paulo Huebbe – Chevrolet (T+2.0) – 4m58s; 10º - Júlio Teavi – Ford (T+2.0) – 

5m03s; 11º - Sérgio Dietrich – Austin A-70 (T+2.0) – 5m17s; 12º - Ney Bosa – Chevrolet (T+2.0) – 5m18s; 13º 

- Raymundo Castro – Ford (T+2.0) – 5m29s; 14º - Davi Teavi – Packard (T+2.0) – 5m,39s; 15º - Livio Weber – 

Ford Taunus (T-2.0) – 5m58s; 16º - Bernardo Schmidt – VW Sedan (T-2.0) – 6m17s; 17º - João Carlos Corrêa 

– Ford (T+2.0) – 6m21s; 18º - Antônio C. Santos – Austin A-70 (T+2.0) – 6m30s; 19º - Ary Corrêa – Ford 

Taunus (T-2.0) – 7m05s; 20º - Paulo A. Lucena – Renault (T+2.0) – 7m07s; 21º - Plínio Félix – Dodge (T+2.0) 

– 7m31s; 22º - Sérgio Dietrich – Austin A-40 (T-2.0) – 7m35s; 23º - Jadir Boel – Austin A-40 (T-2.0) – 7m52s. 

24º - John Wertington – VW Sedan (T-2.0) – 9m09s; 25º - J. Mascarenhas – Austin A-40 (T-2.0) – 10m10s. 

 

10 – MOTORES CHEVROLET CORVETTE NO BRASIL  

 

 
Aspecto da chegada dos oito motores Chevrolet Corvette na firma Auto Peças Tropical, vendo-se os importadores 

Danilo Conti e Ângelo Juliano, com os pilotos Camillo Christófaro, Luiz Valente e outros entusiastas. 

 



O presidente da Comissão Esportiva da sucursal de São Paulo do Automóvel Clube do Brasil, Sr. Ângelo 

Juliano, que vinha envidando esforços para a recuperação do automobilismo paulistano e, por 

consequência nacional, com o incentivo ao desenvolvimento da categoria “Mecânica Nacional”, esforços 

que se consagrariam com a realização dos 500 Quilômetros de Interlagos, deu mais um passo importante 

nessa direção, com a chegada ao Brasil dos primeiros motores Chevrolet Corvette. 

A chegada desses motores ocorreu na primeira quinzena do mês de março de 1957, na firma Auto Peças 

Tropical, localizada à Av. São João, 1.145, de propriedade do esportista Danilo Conti, que se transformou no 

“Quartel General da Mecânica Nacional”. Os motores eram V-8, com 4.343 cc, 243 HP de potência, 5.200 

RPM e foram vendidos aos pilotos pelo preço de custo da importação, o que significa dizer que foram 

vendidos sem qualquer margem de lucro e sem objetivo comercial, ou seja, puramente esportivo.  

Esses primeiros motores foram adquiridos pelos volantes Francisco Landi, Camillo Christófaro, Luiz Valente, 

Flávio Rebizzi, Luiz Américo Margarido e mais outros três cujos nomes não foram divulgados. 

Posteriormente foram recebidos, ainda no ano de 1957, mais dez desses motores, permitindo, com isso, 

um maior desenvolvimento para a categoria. 

 

11 – CIRCUITO DE PETRÓPOLIS 

 

O Circuito de Petrópolis disputado em 24 de março na cidade serrana do Rio de Janeiro teve o seu circuito 

modificado, passando a ter 2.800 metros, com largada em frente à Prefeitura, na Av. Sete de Setembro 

(atual Rua da Imperatriz), seguindo por uma leve curva à esquerda para a atual Av. Tiradentes, até fazer 

uma curva à direita para a Rua Leone (atual Treze de Maio) e em seguida uma curva em 90º à direita para 

ter acesso à Avenida Ipiranga. Depois da reta dessa avenida, era feita uma curva em 90º à direita na Rua 

Alberto Torres e nova curva em 90º à direita para entrar na Rua Marechal Floriano Peixoto, seguido de uma 

curva à direita entrando na Av. 15 de Novembro (atual Rua do Imperador), finalizando com uma curva em 

90º à direita para a Av. Sete de Setembro (Rua da Imperatriz). Os boxes foram colocados na Praça Don 

Pedro II. 

A primeira prova foi destinada aos carros da categoria Turismo com até 1.500 cc. Harald Gessner, pilotando 

um VW 1200 e largando na pole-position, definida por sorteio, assumiu a ponta e a manteve até completar 

as 10 voltas da prova, com uma tocada firme, sem ser ameaçado, vencendo com 30 segundos de vantagem 

para Leo Max que pilotou um Borgward. 

Ver RESULTADOS 1957/7 

 

 
Passagem do Fusca nº 61 de Gabriel Novais na prova da categoria Turismo até 1.300 cc. 

 



A segunda prova foi destinada aos carros de turismo sem limite de cilindrada e essa prova ofereceu maior 

espetáculo ao enorme público presente. Nelson Bastos, que correu com o Ford Roadster pertencente a 

Aurélio Ferreira e conhecido como “Ford Fantasma”, tendo largado na segunda fila, teve que se empenhar 

para assumir a liderança da prova, mas foi durante todo o seu transcorrer, perseguido de perto por Mário 

Olivetti que corria ao volante de um Citroen 11 Legere. O Ford levava vantagem nas retas, mas o Citroen se 

valia de sua melhor dirigibilidade para se aproximar nas curvas e o duelo durou as dez voltas da prova, com 

Nelson Bastos vencendo com uma vantagem de menos de três segundos. 

Ver RESULTADOS 1957/8 

 

 
1 - Passagem do Ford de Nelson Bastos, perseguido pelo Citroen de Mário Olivetti, que aparece na foto 2. 

 

A prova principal, da categoria dos carros “Sport” tinha a previsão da participação de nove carros, 

entretanto, apenas cinco compareceram para a largada, todos Ferrari, ficando na pole-position a 225S de 

Álvaro Varanda. Largando ao seu lado, Henrique Casini acelerou fundo a sua Ferrari 250 Monza e assumiu a 

ponta, seguido por Celso Lara Barberis que tinha largado na segunda fila. A luta entre esses dois pilotos 

animou o público, porém durou apenas sete voltas, quando Celso, com o motor do seu carro falhando se 

dirigiu aos boxes abandonando a corrida. 

A partir de então, Casini folgou na liderança, mas o público foi agraciado com uma bela disputa entre os 

irmãos Godofredo e Jair Viana pelo segundo lugar, luta que durou, com trocas de posição, até que 

Godofredo teve que parar para trocar um pneu. 

Nas últimas voltas começou a cair uma garoa o que permitiu a Jair de Melo Viana se aproximar de Henrique 

Casini, terminando a corrida a nove segundos de distância do vencedor. 

Ver RESULTADOS 1957/9 

 

6 – Henrique Casini, vencedor da prova com a Ferrari 250 Monza e 14 – Godofredo Viana Filho (Ferrari 250 MM) 



12 – I CIRCUITO DA UVA 

 

A segunda etapa do Campeonato Gaúcho foi disputada no dia 24 de março com a prova “I Circuito da Uva”, 

com os carros largando em Nova Prata e seguindo por Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Caxias do 

Sul e retornando a Banto Gonçalves, num percurso de 295 quilômetros. 

O primeiro a largar foi Júlio Andreatta, líder do campeonato, com os demais largando em intervalos de dois 

minutos. 

Ao passarem pelo Rio das Antas, Júlio vinha na frente, seguido por Aristides Bertuol e Diogo Ellwanger, 

porém, nos tempos corrigidos, o líder era Bertuol, o segundo colocado Ellwanger, ficando Júlio em terceiro. 

Pouco depois de Bento Gonçalves, Júlio Andreatta se retirou com o câmbio do seu Ford quebrado e, a 

partir de então, a disputa pela liderança ficou entre Bertuol e Ellwanger, com quatro carros disputando a 

terceira posição: Alcides Schroeder, Catharino Andreatta, Dirceu Oliveira e Oswaldo de Oliveira, este último 

da classe “B”. 

Venceu a corrida Aristides Bertuol no seu Chevrolet, que estabeleceu a média de 93,315 km/h. O segundo 

foi Ellwanger três minutos e doze segundos atrás do vencedor. Chegaram muito próximos Schroeder em 

terceiro, Oswaldo Oliveira em quarto, (primeiro da classe “B”), Dirceu Oliveira em quinto e Catharino 

Andreatta, cujo carro não estava rendendo bem em sexto. 

Ver RESULTADOS 1957/10 

 

 

Aristide Bertuol passando pela Rua Visconde de São Gabriel, na esquina com a Rua Dr. Casagrande, em Bento 

Gonçalves, dirigindo-se para a vitória na prova. 

 

13 – II PRÊMIO CINQUENTENÁRIO DO ACB 

 

Para a segunda etapa do Campeonato Paulista, disputada no dia 7 de abril, foram convidados pilotos 

argentinos, que deu à “II Prova Cinquentenário do AC”, o título de Corrida Sul-americana. 

Composta por três corridas: Turismo, Mecânica Nacional e Sport, estiveram no Brasil os pilotos Ramon 

Requejo, José Félix Lopes, Álvaro Piano (marido da miss Martha Rocha), Clemar Bucci, e Luís Milan. 

A primeira prova do programa foi disputada no sábado, dia 6 de abril, com os carros Turismo, classes até 

2000 cc e Força Livre, em 6 voltas pelo circuito completo, contando com a presença do piloto gaúcho 

Aristides Bertuol com seu Chevrolet nº 4. Estando em São Paulo, o piloto resolveu trazer seu carro do sul e 



participar da prova, que servia, entre outras coisas, para conhecer melhor o circuito no qual participaria no 

final do ano das Mil Milhas Brasileiras. 

A largada da prova foi dada às 15 horas, com Aristides Bertuol, Alfredo Santilli, Flávio Beneducci e Luciano 

Bonini disputando as primeiras colocações, oferecendo um duelo empolgante que permaneceu em toda a 

prova, com constantes trocas de posições. Aristides Bertuol chegou a estar em quarto lugar, mas acabou 

reagindo, assumindo a segunda colocação ao ser iniciada a penúltima volta, conseguindo alcançar Alfredo 

Santilli que liderava a prova, para vencer com 5 segundos de vantagem. 

Ver RESULTADOS 1957/11 

 

 
A largada da categoria Turismo 

 

Nesse dia foram disputados as provas de classificação das categorias Mecânica Nacional e Sport 

Internacional. O melhor tempo entre os carros da Mecânica Nacional foi obtido pelo Chevrolet de Ramon 

Requejo, com o tempo de 4m02s0. 

O grid de largada dessa prova ficou assim constituído: 

 
73 

Ramon Requejo 
Requejo Chevrolet 

4m10s0 

 7 
José Felix Lopes 

Chevrolet Adaptado 
4m11so 

 90 
Antônio Mendes Barros 
Maserati 4CLT50 Ford 

4m15s5 

 18 
Camillo Christófaro 

Camillo Corvette 
4m18s4 

 

 38 
José Ferreira Guedes 

Bonini Ford 
4m19s0 

 22 
Luiz Valente 
Duchen Ford 

4m19s6 

 20 
Raphael Gargiulo 

MarGirus Ford 
4m17s6 

 

 

30 
Alberto Rabay 
Rabay De Soto 

4m29s8 

 9 
Aguinaldo Góes 
Allard J2 Ford 

4m33s2 

 1 
Cláudio Daniel Rodrigues 

Cisitália MG 
4m36s8 

 99 
Jean Bergerot 

Nery Fiat 

 

 16 
Pedro Mello 
Bonini Ford 

 19 
Alfredo Santilli 

Losacco OIdsmobile 

 26 
Waldemar Santilli 

Eclipse Ford 

 

 

88 
Nelson Bastos 

Maserati 8CM Chevrolet 

      

 



No domingo, a prova da categoria Mecânica Nacional contou com a participação de 10 carros e, dada a 

largada, pulou na frente o argentino Ramon Requejo, perseguido por seu companheiro José Felix Lopes e 

pelos brasileiros Antônio Mendes de Barros e Camillo Christófaro. Na segunda volta José Felix Lopes parou 

e Camillo ultrapassou Mendes Barros, cujo carro começou a ratear parando na quarta volta. A partir desse 

momento, a corrida só teve alterações com o abandono de alguns carros, vencendo Requejo com 32 

segundos de vantagem para Camillo Christófaro que, por sua vez recebeu a bandeirada de chegada 44 

segundos à frente de José Ferreira Guedes, os únicos a completarem as 15 voltas da prova. 

Ver RESULTADOS 1957/12 

 

 
A largada da categoria Mecânica Nacional. 

 

O Grid da categoria Sport Internacional ficou assim definido: 

 
38 

Celso Lara Barberis 
Ferrari 750 Monza 

3m59s8 

 66 
Christian Heins 

Porsche 550 
4m04s7 

 6 
Henrique Casini 

Ferrari 250 Monza 
4m06s0 

 36 
Ico Ferreira 

Ferrari 750 Monza 
4m07s3 

 

 14 
Godofredo Viana Fº 

Ferrari 250MM 
4m09s1 

 10 
Jair Mello Viana 

Ferrari 125C/250 Sport 
4m24s0 

 23 
Luís Milan 

Ferrari 375 Plus 
4m27s6 

 

 

106 
Marcelo Barbosa 

Jaguar XK120 
4m36s5 

 105 
Roberto Matarazzo 
Austin A-70 Sport 

4m38s2 

 112 
Luciano Falzoni 
Ferrari 166MM 

4m09s2 

 17 
Flávio Rebizzi 
MG TC Rebizzi 

4m39s4 

 

 23 
Mário Garotta 
Ferrari 166MM 

4m41s5 

 13 
Luiz Américo Margarido 

Maserati A6GCS/48 
 

 77 
João Alves Motta 

Porsche 356 

 

 

 



95 
Paschoal Nastromagario 

MG TC Special 
 

 3 
Antônio Lordeiro 

Ferrari 225S 

 21 
Clemar Bucci 

Ferrari 375 MM 

 41 
Álvaro Piano 
Ferrari 625TF 

 

 46 
Ruggero Peruzzo 

Ferrari 375S 

 8 
Mário Valentim 

Ferrari 225S 

 109 
Pedro Victor Delamare 

MG TC Special 

 

 

A prova da categoria “Sport” teve um desenrolar melhor para o público, com a participação de 18 carros, 

apesar de um dos favoritos, Henrique Casini não ter largado pelo fato do seu carro apresentar um 

vazamento de óleo quando já estava no grid de largada. 

Iniciada a corrida, Celso Lara Barberis, Ico Ferreira e Christian Heins assumiram as três primeiras posições, 

ocorrendo uma luta ferrenha que durou até a sexta volta, quando Heins foi obrigado a abandonar, ao 

mesmo tempo em que Ico Ferreira efetuava uma rápida parada nos boxes, perdendo o segundo lugar para 

Godofredo Viana que, em seguida, partiu para o ataque a Celso Lara Barberis. 

Os carros argentinos decepcionaram: Clemar Bucci parou depois de completar apenas uma volta, Luís Milan 

depois de três, restando apenas Álvaro Piano que não conseguiu acompanhar os líderes. 

Retornando à prova, Ico Ferreira começou a descontar o terreno perdido, alcançando e passando por 

Godofredo na nona volta. Na volta seguinte, Celso parou definitivamente e, com isso, Ico recuperou a 

liderança que manteve até o final. Jair Mello Viana que vinha fazendo uma boa corrida, ocupando a terceira 

colocação, na última volta enganou-se e passou pela pista externa, tendo por isso sido desclassificado, 

permitindo que Álvaro Piano recebesse a bandeirada de chegada na terceira posição, com uma volta a 

menos que os dois primeiros. 

Ver RESULTADOS 1957/13 

 

Passagem da primeira volta, com Celso Lara Barberis (Ferrari 750 Monza) nº 38, Ico Ferreira  

(Ferrari 750 Monza) nº 36 e Christian Heins (Porsche 550 RS) nº 66. 

 

14 – GP DE PAU 

 

O brasileiro Hermano da Silva Ramos participou, em abril, de duas provas de Fórmula 1, que não contavam 

pontos para o campeonato mundial.  



A primeira foi o GP de Pau, disputado no dia 22 de abril, com a participação de 14 pilotos, que contou com 

a participação das equipe oficiais da Maserati, Connaught e Gordini, as duas últimas enfrentando, nessa 

época, sérias crises que fizeram com que encerrassem suas atividades antes do final do ano. 

Jean Behra numa Maserati de fábrica ficou com a pole-position, com a primeira fila sendo completada por 

Harry Schell na segunda Maserati de fábrica e por Maurice Trintignant que participou numa antiga Ferrari 

500 equipada com motor 625, formando dupla com Marc Rozier. 

Dada a largada, Schell tomou a ponta, contornando a curva da “Gare” à frente de Trintignant, Behra, 

Leston, Godia, Bueb, Simon e os demais, enquanto Masten Gregory que corria numa Maserati 250F da 

Scuderia Centro Sud se atrasou na largada figurando entre os últimos. Na segunda volta Behra e Schell 

andavam roda a roda, ao mesmo tempo em que Godia e Bueb superaram Trintignant. Na 5ª volta Godia 

que estava sendo atacado por Bueb saiu da pista na Pont Oscar ferindo o nariz e o couro cabeludo, ficando 

fora da corrida. Na 7ª volta Behra ultrapassou Schell e a partir de então não teve adversários e foi aos 

poucos ampliando sua vantagem. Com Schell tranquilo em segundo e Bueb em terceiro, a luta pelo quarto 

lugar era intenso entre Trintignant e Gregory, que durou até a volta 25 quando Trintignant entrou nos 

boxes e entregou o volante para Marc Rozier que conseguiu completar apenas duas voltas abandonando 

sem pressão de óleo. Behra recebeu a bandeirada da vitória com duas voltas de vantagem para Schell e três 

para Bueb. 

Ver RESULTADOS 1957/14 

 

 
Jean Behra recebendo a bandeirada da vitória. 

 

15 – GP DE NÁPOLES 

 

A nova participação de Hermano ocorreu no dia 28 de abril, no GP de Nápoles, disputado no circuito de 

Posillipo. 

Se em Pau a Ferrari estava ausente, em Nápoles foi a vez da Maserati. A Ferrari levou três carros, dois 801 

para Peter Collins e Mike Hawthorn e uma nova Dino 156 V-6 da F-2 para Luigi Musso. Seus principais 

adversários eram Stuart Lewis Evans com Connaught de fábrica e Hermano da Silva Ramos com Gordini, 

também de fábrica, ambos sofrendo com as dificuldades financeiras que levariam ao fim das equipes. Além 

desses carros estavam presentes quatro Maserati 250F particulares e o HWM de Alan Mann. Os demais 

participantes eram carros da categoria Sport. 

Na prova de classificação, Mike Hawthorn ficou com a pole-position, completando a primeira fila as Ferrari 

de Peter Collins e Luigi Musso. 



 
A largada da prova, com Hawthorn, Collins e Musso na primeira fila 

 

Dada a largada, Horace Gould largou muito bem e passou entre as Ferrari de Collins e Hawthorn assumindo 

a liderança que, porém não durou nem uma volta, com Hawthorn em primeiro, Collins em segundo, Gould 

em terceiro, Musso em quarto e Lewis em quinto. As duas Ferrari de F-1 se afastaram rapidamente, com 

Musso passando por Gould na terceira volta. Alan Mann e Volontério abandonaram cedo ao mesmo tempo 

em que Hawthorn e Collins abriam trinta segundos de vantagem sobre Musso. 

Lewis-Evans em seguida passou por Gould e logo depois Hawthorn entrou nos boxes, com gasolina vazando 

para dentro do cockpit. Foram efetuados reparos rápidos e quando retornou estava em oitavo lugar. 

A partir de então, Hawthorn passou a andar muito forte e começou a bater o recorde de volta 

seguidamente e foi recuperando posições. Lewis-Evans passou por Musso e se instalou na segunda posição, 

enquanto Hawthorn superou Gould e passou para o terceiro lugar quando Lewis-Evans foi forçado a 

abandonar. Mesmo tendo dado uma rodada de 360º ao passar sobre uma poça de óleo deixada pelo carro 

de Taraschi, Collins se manteve na frente, enquanto Hawthorn conseguiu superar Musso na última volta 

para terminar a prova na segunda colocação, com a Ferrari conquistando as três primeiras posições. 

Ver RESULTADOS 1957/15 
 

 
Peter Collins (Ferrari 801) recebendo a bandeirada de chegada. 



16 – QUILÔMETRO ARRANCADO DE PRAIA DA BELA 

 

No dia 28 de abril foi disputado no bairro “Praia da Bela” em Porto Alegre, RS, um prova intitulada 

Quilômetro Arrancado. O melhor tempo foi estabelecido por Catharino Andreatta, com uma carreteira 

Ford. O segundo melhor tempo foi de João Bastian que pilotou um Jaguar XK-120 e o terceiro Nestor 

Brunelli com Ford V-8 Cupê. 

Ver RESULTADOS 1957/16 

 

17 – RALLY DO 8º ANIVERSÁRIO DO CENTAURO MOTO CLUBE 

 

Disputado no dia 28 de abril, o Rally do 8º Aniversário do Centauro Moto Clube, em São Paulo, teve o 

seguinte resultado: 1º Antônio Carlos Freitas/Francisco Leão (SP) VW Sedan - 3,0 pp; 2º Roberto 

Wasicky/Luiz Camarotte (SP) MG TC - 4,0 pp; 3º -René Tatti/Pierre Polter (SP) Citroen 11 Legere - 4,1 pp; 4º 

Mário Moraes Jr. (SP) Volvo PV444 - 4,5 pp; 5º Guarani Cavalieri (SP) Ford V-8 - 4,6 pp 6º Gino Bodra ( SP) 

Morris Minor - 4,7 pp; 7º -Júlio Meca (SP) Chrysler - 5,0 pp; 8º Leslie Smith (SP) Mercury Custom - 5,5 pp; 9º 

Mário Macedo Jr. (SP) VW Sedan - 6,0 pp; 10º Wilson Fittipaldi (SP) Studebaker Champion - 6,5 pp; 11º 

Fernando Paulo (SP) Ford Prefect - 6,6 pp; 12º Luiz Bacellar (SP) Dodge Coronet - 8,0 pp; 13º Luiz Cajado 

(SP) Ford Anglia - 8,1 pp; 14º Manoel Bacellar (SP) -Hillman Imp - 8,5 pp; 15º Luiz Lima de Camargo (SP) 

Ford Prefect - 10,0 pp; 16º José dos Santos (SP) Ford Prefect - 11,5 pp; 17º Fuyo Koyama (SP) Ford V-8 - 14,0 

pp; 18º Jacques Netter (SP) Ford V-8 - 17,5 pp; 19º R. Von Laspberg (SP) VW Sedan - 20,0 pp. 

 

18 – VII CIRCUITO ENCOSTA DA SERRA 

 

A sétima edição do Circuito Encosta da Serra, com largada em São Francisco de Paula, passando por Canela, 

Gramado, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Taquara e chegada em São Francisco de Paula, 

foi disputado no dia 5 de maio e vencido por Diogo Ellwanger, que dividia a liderança do campeonato com 

Aristides Bertuol, com a vitória assumiu a liderança isolada do campeonato gaúcho. Bertuol que estava em 

São Paulo, não participou da prova. Na categoria Turismo Força Livre “B”, o vencedor foi Oswaldo de 

Oliveira, que também consolidou a liderança no campeonato na sua categoria. 

Ver RESULTADOS 1957/17 

 

 
O Ford de Diogo Ellwanger 



19 – II REVEZAMENTO CARIOCA 

 

Como tinha ocorrido em 1955, o Jornal O Globo organizou no dia 26 de maio, o II Revezamento Carioca, 

constando de provas de Ciclismo, Motociclismo, Hipismo, Automobilismo, Remo, Pedestrianismo, Natação 

e Atletismo. 

 

 
Celso Lara Barberis, o vencedor da prova 

 

A etapa destinada ao automobilismo foi disputada por cinco concorrentes, num percurso de 15 

quilômetros, com largada Na Estrada do Açude, em frente ao Portão da Floresta, seguindo pela Estrada da 

Gávea Pequena, Estrada da Pedra Bonita, Largo de São Conrado, Estrada da Gávea, Avenida São Conrado e 

chegada na Avenida Visconde de Albuquerque, na altura do Hotel Leblon. 

Todos os competidores utilizaram carros VW Sedan e o vencedor foi o paulista Celso Lara Barberis, 

representando o Clube Tietê. Em segundo lugar chegou Euclydes de Brito do Flamengo e em terceiro Ary 

Cortez do Vasco da Gama. 

Ver RESULTADOS 1957/18 

 

20 – AUTÓDROMO DE ADRIANÓPOLIS 

 

No dia 2 de junho, o Automóvel Clube do Brasil promoveu uma espécie de “inauguração simbólica” do 

Autódromo de Adrianópolis, localizado em Xerém, na base da subida para a cidade de Petrópolis. 

A história do Autódromo de Adrianópolis, se iniciou quando o Automóvel Clube do Brasil recebeu, em 

doação, em 1953, uma área de três milhões de metros quadrados, no Município de Nova Iguaçu, no Estado 

do Rio de Janeiro, para nesse local construir o que seria “um dos maiores e melhores autódromo do 

mundo”, segundo a propaganda feita na Revista do Automóvel Clube do Brasil. 

Tinha como obrigação contratual a construção, no prazo de dois anos e, caso essa obrigação não fosse 

cumprida, perderia o direito às terras doadas. 

Essa cláusula tinha sido prorrogada, e com isso o ACB ganhou fôlego para tocar o empreendimento, uma 

vez que, naquele terreno, o ACB poderia erguer uma vila residencial, comercial e industrial, para custear as 

obras do autódromo. Uma área do terreno foi loteada e vendida e com o resultado foi iniciada a construção 



do autódromo de Adrianópolis, assim chamado em homenagem ao doador do terreno, Sr. Adriano 

Maurício. Mas o referido autódromo, não passou dessa corrida inaugural e diversas propagandas feitas 

pelo Automóvel Clube do Brasil, com as terras retornando ao seu proprietário e se erguendo uma parte de 

Nova Iguaçu nesse espaço. 

O circuito, construído pelo ACB, tinha 2.750 metros de extensão e não era pavimentado. Por esse motivo, 

os organizadores resolveram efetuar corridas de 5 voltas, com os carros partindo individualmente, 

alegando que com isso, haveria menos levantamento de poeira. 

A primeira corrida do programa foi destinada a carros com até 1.300 cc de cilindrada e recebeu o nome de 

“Prova Coronel Santa Rosa”, em homenagem ao presidente do Clube. 

Participaram três carros e o vencedor foi Euclydes de Brito com um VW, seguido por Mário Olivetti 

(Citroen) e Gabriel Novais (VW). 

Ver RESULTADOS 1957/19 

 

 
Euclydes de Brito (VW Sedan nº 4) 

 

A segunda prova, recebeu o nome de Prêmio Adriano Maurício, para carros até 2.000 cc, e teve a 

participação de 4 concorrentes. O vencedor foi novamente Euclydes de Brito, seguido por Mário Olivetti. 

Ver RESULTADOS 1957/19 

 

 Mário Olivetti (Citroen 11 Leggere) 

 

 



A terceira prova que recebeu o nome de “J. R. Parkinson” em homenagem ao grande batalhador do 

automobilismo nacional e principal responsável pela criação do autódromo, reuniu carros de até 4.000 cc, 

tendo na largada 7 carros. O vencedor foi Armando Silva, no já tradicional “Ford Fantasma” de Aurélio 

Ferreira. O segundo foi Euclydes de Brito no seu “Fusca”, que acabou se tornando o principal destaque do 

evento. 

Ver RESULTADOS 1957/21 

 

 
Levy Cravo (Chevrolet 210) 

 

Finalmente foi disputada uma prova para carros Sport, que foi vencida pelo Jaguar XKJ120 de Henrique 

Lopes. 

Ver RESULTADOS 1957/22 

 

 
Manoel Mandes (MG TF) 

 

21 – II CIRCUITO DE CANELA 

 

Ainda no dia 2 de junho foi disputado na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, o “II Circuito de Canela”, 

evento, dividido em duas provas, realizado num circuito de rua de 2.200 metros. 



A primeira prova disputada reuniu 5 carros da categoria Turismo até 1.300 cc, standard foi vendida por 

Jorge Truda, que competiu com o DKW de Karl Iwers, mantendo um duelo intenso com Flávio Del Mese que 

pilotou um VW. Iniciada a corrida, Rui Souza Filho, pilotando um Simca assumiu a ponta que manteve até à 

sétima volta quando foi obrigado a parar por defeito mecânico no seu carro. Com a parada de Rui, Del 

Mese assumiu o comando, sempre acossado por Truda até que este assumiu a liderança, mantendo-a até o 

final. Alberto Fett Filho, que corria em terceiro, parou numa das curvas e, quando tentava reparar o defeito 

apresentado no seu carro, teve o mesmo empurrado pelos sinalizadores e, no final da corrida, os 

comissário desportivos decidiram desclassifica-lo por ajuda externa, o que, felizmente, foi corrigido uma 

vez que o carro foi empurrado por uma questão de segurança. Ao final da prova foi apresentado um 

protesto contra o carro de Truda, mas depois da análise dos comissários técnicos, foi considerado dentro 

do regulamento. 

Ver RESULTADOS 1957/23 

 

A prova principal, para carros da categoria “Sport 2000 cc” foi vencida por Aldo Costa, pilotando o famoso 

“Vemelhinho”, o VW Porsche de Haroldo Dreux. No início da corrida, Alfredo Daudt, pilotando um MG 

perdeu a direção, subiu na calçada e derrubou uma árvore. Aldo liderou durante toda a prova e o duelo que 

mais despertou a atenção do público ocorreu entre Karl Iwers e Osvaldo Nascimento pelo segundo lugar. 

Na altura da 13ª volta, Aldo Costa levava 31 segundos de vantagem para Osvaldo Nascimento, quando teve 

que parar nos boxes para trocar um amortecedor defeituoso, perdeu 26 segundos e, quando retornou, sua 

vantagem era de apenas 5 segundos, mas em seguida voltou a abrir vantagem para vencer com 20 

segundos à frente de Nascimento. 

Ver RESULTADOS 1957/24 

 

22 – CIRCUITO DE MELO URUGUAI 

 

No dia 9 de junho, o brasileiro Antônio Planella, pilotando um Chevrolet venceu o Circuito de Melo, prova 

disputada na cidade do mesmo nome do Uruguai. 

 

23 – III PRÊMIO CINQUENTENÁRIO DO ACB 
 

A terceira etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo foi disputada no dia 23 de junho, com o nome 

de “III Prova Cinquentenário do Automóvel Clube do Brasil”. 
 

 
Largada da prova da categoria Turismo 

 



Na primeira prova, destinada aos carros da categoria Turismo, presenciou a estreia do motor Corvette no 

carro de Luiz Américo Margarido, que pulverizou todos os recordes da categoria, vencendo de ponta a 

ponta e terminando a corrida com uma volta sobre o segundo colocado que foi Dejalma Pessolato, também 

correndo com um Chevrolet, mas equipado com motor 6 cilindros. O terceiro foi Flávio Beneducci e o 

quarto Alfredo Santilli. Na classe até 2.000 cc, venceu Emílio Zambello no Fiat 1.100 modificado. 

Ver RESULTADOS 1957/25 

 

 
O vencedor da Turismo Força Livre, Luiz Américo Margarido e o vencedor da categoria até 2.000 cc, Emílio Zambello 

 

A prova da Mecânica Nacional, disputada em 10 voltas pelo circuito completo, teve como maior destaque a 

presença da Ciro Cayres ao volante da Ferrari 125C importada Pinheiro Pires e que tinha sido modificada 

para carro esporte a pedido de Ângelo Juliano, por Pilade Manetti, e que tinha recebido um dos primeiros 

motores Corvette importados nessa época e, de acordo com as previsões, liderou a prova de ponta a ponta, 

não dando a menor chance aos seus adversários. A prova teve poucas disputas, com Camillo Christófaro 

terminado em segundo distanciado 47s4 do vencedor. Raphael Gargiulo foi o terceiro e José Gimenez Lopes 

o quarto, este pilotando a Maserati 4CLT que tinha adquirido de Eugênio Martins e substituído o motor 

Jaguar por um Corvette. A se destacar a participação do presidente do Conselho Municipal de Desportos, 

Dr. Thomaz Aquino Maciel Neto que fez sua estreia no automobilismo ao volante do Eclipse Ford dos 

irmãos Santilli. 

Ver RESULTADOS 1957/26 

 

A largada da Mecânica Nacional 

 

 



 
O pódio da Mecânica Nacional, vendo-se da esquerda para a direita: Raphael Gargiulo (3º); Ciro Cayres (1º); e 

Camillo Christófaro (2 º), e ao lado o presidente do ACB, Sylvio Santa Rosa. 

 

Na prova para carros da categoria Sport Celso Lara Barberis foi absoluto liderando de ponta a ponta e 

vencendo com um minuto de vantagem para Godofredo Viana Filho. Porém, se a posição de Celso tenha se 

consolidado desde o início, o público presente foi agraciado com um pega intenso, durante as dez voltas 

pelo circuito completo, entre Godofredo e Henrique Casini, com os dois terminando a corrida num 

intervalo de apenas 4 décimos de segundo. Celso registrou a melhor volta da prova com o tempo de 

3m58s7, média de 120,654 km/h. 

Ver RESULTADOS 1957/27 

 

 
Largada da categoria Sport 

 

 

 

 



24 – VIII CIRCUITO DA PEDRA REDONDA – GP CIDADE DE PORTO ALEGRE 

 

O Circuito da Pedra Redonda, disputado no dia 14 de julho, se tornou uma corrida com status internacional, 

com a participação de pilotos argentinos e uruguaios, além de contar com pilotos dos Estados de São Paulo 

e Paraná. O evento contou com três corridas, todas valendo para o campeonato gaúcho de automobilismo 

de 1957 e, a prova principal, para carros Turismo Força Livre, classe “A”, foi batizada de “GP Cidade de 

Porto Alegre”. 

Essa prova, tinha como maior atração a participação do argentino Juan Gálvez, assim como o argentino 

Felix Peduzzi e os uruguaios Luiz Ghinasso e Rômulo Buonavoglia. De São Paulo participaram Luiz Américo 

Margarido e Dejalma Pessolato e do Paraná José Cury Neto e Paulo Buso. Do Rio Grande do Sul estavam 

presentes seus principais pilotos, Catharino e Júlio Andreatta, Diogo Ellwanger, Aristides Bertuol, Dirceu 

Oliveira, Rioval Torres, João Galvani, José Madrid, Darci Nunes e José Asmuz. 

A primeira prova disputada foi destinada à categoria Sport até 2.000 cc, com 10 voltas pelo circuito de 

12.500 metros, para 11 participantes. Aldo Costa no VW Porsche nº 114 liderou a prova de ponta a ponta, 

tendo como escudeiro o uruguaio Florêncio Avelar que pilotou um DKW. O terceiro colocado foi o gaúcho 

Karl Iwers, também com DKW, ficando em quarto Enio Garcia que pilotou um Austin A-40 Sport. 

Ver RESULTADOS 1957/28 

 

Em seguida foi disputada a corrida da categoria Turismo Força Livre, “Classe “B”, também em 10 voltas, 

com a participação de oito carros. Breno Fornari partiu na frente, muito ameaçado por Nactivo Camozatto, 

Oswaldo de Oliveira e Alcides Pretto, até parar nos boxes na 8ª volta quando fundiu uma biela do motor do 

seu carro. Com Fornari fora da prova, Camozatto assumiu a liderança que manteve até o final. 

Ver RESULTADOS 1957/29 

 

 
Largada da categoria Turismo B 

 



Logo após as duas provas preliminares, foi dada a largada, às 16:30 horas do GP Cidade de Porto Alegre, 

disputado em 12 voltas que totalizavam 150 quilômetros, com a participação de 18 carros, alinhados na 

frente do Yatch Club, na Avenida Wenceslau Escobar. Os carros formavam filas de 2x1, obedecendo as 

posições ocupadas no campeonato da categoria, cabendo com isso, a primeira fila a Júlio Andreatta e Diogo 

Ellwanger e a segunda a Aristides Bertuol. Juan Gálvez ocupava apenas a 13ª posição.  

Júlio Andreatta liderou a prova ao final da primeira volta, seguido por Aristides Bertuol, Diogo Ellwanger, 

Juan Gálvez, Dirceu Oliveira, Felix Peduzzi, Luiz Américo Margarido, José Asmuz, José Madrid, Dejalma 

Pessolato, Darci Nunes, Rioval Torres, Paulo Buso e Rômulo Buonavoglia. 

Na segunda volta Gálvez perseguia de perto Júlio Andreatta e na terceira assumiu a liderança que manteve 

até o final, recebendo a bandeirada de chegada com onze segundos de vantagem para Andreatta. O 

terceiro colocado foi Catharino Andreatta que registrou a melhor volta da prova com o tempo de 5m30s0, 

média de 136,364 km/h. O quarto foi Diogo Ellwanger e o quinto Aristides Bertuol, que até a nona volta 

estava na terceira colocação, quando derrapou espetacularmente, sendo superado por Catharino e 

Ellwanger. 

 

 
A chegada vitoriosa de Juan Gálvez 

 

25 – CIRCUITO DE MELO - URUGUAI 

 

O brasileiro Antônio Planella venceu novamente no circuito uruguaio de Melo, no Uruguai, pilotando seu 

Chevrolet, em prova disputada no dia 4 de agosto. 

 

26 – II CIRCUITO DE PELOTAS 

 

O II Circuito de Pelotas, disputado no dia 25 de agosto, no Rio Grande do Sul ficou marcado pela tragédia, 

ocorrida pouco antes da corrida da categoria Turismo Força Livre, Classe A, quando o carro de José Madrid 

perdeu o controle e investiu contra os assistentes, causando a morte de três pessoas e a internação do 

piloto com diversos ferimentos. 



A primeira prova do evento foi da classe “B”, disputada em 10 voltas por um circuito de 7.000 metros. 

Oswaldo de Oliveira contou com um carro muito bem-preparado e sua regularidade para vencer a prova. 

Como aconteceu nas provas anteriores, os pilotos Nactivo Camozatto e Breno Fornari tomaram a ponta no 

início da corrida, mas depois se acidentaram, facilitando as coisas para Oswaldo que preferiu apenas seguir 

os ponteiros, sem se expor em uma disputa que lhe poderia ser prejudicial. Uma grata surpresa foi a 

atuação do piloto de Pelotas Francisco de Paulo Santos Filho que demonstrou possuir inúmeras qualidades. 

Outro destaque foi Karl Iwers que mesmo prejudicado pelo desempenho de um carro com menos de 1.000 

cc, conquistou um brilhante terceiro lugar, fazendo valer a sua excelente tocada num circuito sinuoso como 

o de Pelotas. 

Ver RESULTADOS 1957/31 

 

A prova principal, para a classe “A”, foi disputada em 20 voltas e contou com apenas 9 carros, destacando-

se a ausência de Catharino Andreatta. Apesar disso, a luta pela vitória foi intensa entre Dirceu Oliveira, 

Aristides Bertuol e Júlio Andreatta, que receberam a bandeirada de chegada nessa ordem, cabendo a 

melhor volta a Aristides Bertuol. 

 

 
À esquerda Dirceu Oliveira, vencedor da prova e à direita José Asmuz 

 

27 – IV PROVA CINQUENTENÁRIO DO ACB 

 

No mesmo dia 25, foi disputada a quarta etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, a “IV Prova 

Cinquentenário do Automóvel Clube do Brasil”. 

Doze carros largaram na primeira prova da categoria Turismo, mas logo na primeira volta o carro de 

Edmundo Bonotti quebrou. Na primeira das seis voltas o líder foi Luciano Bonini, mas na segunda Luiz 

Américo Margarido surgiu como ponteiro se mantendo nessa posição até o final. Luciano Bonini que corria 

em segundo parou nos boxes na quarta volta, perdendo muitas posições. Com essa parada, o líder do 

campeonato, Alfredo Santilli, assumiu a segunda colocação, porém também teve que recorrer aos boxes na 

volta seguinte. Flávio Beneducci já tinha abandonado e quando Santilli retornou à prova, estava em quarto 

lugar, atrás de Margarido, Pessolato e Bonini e, até o final da prova somente conseguiu recuperar a posição 

de Bonini. Dejalma Pessolato, que estreava o motor Corvette no seu carro, terminou em segundo a 17s7 do 

vencedor. Na classe até 2.000 cc, Emílio Zambello liderou do começo ao fim, terminando a prova na quinta 



colocação geral e da classe acima de 2.001 cc, na qual também se inscreveu. O segundo foi Egídio De Vizio e 

o terceiro Luiz Pereira Bueno. 

Ver RESULTADOS 1957/33 

 

 
Os carros alinhados para a largada da categoria Turismo 

 

A segunda prova, para carros da Mecânica Nacional reuniu 11 concorrentes e serviu para que fossem 

testados alguns dos carros que participariam dos 500 Quilômetros de Interlagos, prova programada para o 

dia 7 de setembro e que vinha despertando grande interesse. 

Ciro Cayres se apresentou com a Ferrari Corvette que tinha vencido recentemente em Interlagos, 

completamente modificada por um trabalho muito cuidadoso efetuado por Toni Bianco, que transformou a 

antiga Ferrari 125C, que pertencera a Pinheiro Pires e que havia sido transformada em um carro de dois 

lugares, por Pilate Manette, novamente num monoposto, ficando com a carroceria semelhante aos carros 

que disputavam o campeonato mundial de Fórmula 1 da época. 

Outro carro que chamou muito a atenção foi a Maserati Corvette de José Gimenez Lopes, que também 

tinha passado pelas mãos de Toni Bianco, mudando completamente a sua frente, e recebendo com aspecto 

mais agressivo e semelhante ao carro de Cayres. 

Thomas Maciel se apresentou com o carro que pertencera a Pedro Mello, piloto que tinha falecido 

recentemente quando treinava nesse carro em Interlagos. 

O grid de largada, também definido por sorteio, teve na primeira fila os carros de Nelson Bastos, Nilson 

Almeida, Luiz Valente e Thomaz Maciel. Entre os favoritos, Gimenez ficou na segunda fila, com Camillo e 

Cayres na terceira. 

Iniciada a prova, Ciro Cayres assumiu a liderança antes de ser completada a primeira volta, e acabou 

vencendo de ponta a ponta, tendo sido ameaçado nas duas primeiras voltas por Camillo Christófaro que 

teve que abandonar a prova em seguida. Com isso, Luiz Valente assumiu a segunda colocação que manteve 

até o final, apesar de ter sido acossado por Raphael Gargiulo, até que este piloto teve que dar uma parada 

nos boxes. Boa atuação teve Nilson Almeida que passou na primeira volta em sexto lugar, superando 

Gimenez para assumir o quarto lugar, quando este teve que abandonar, posição que se tornou terceira, 



quando Gargiulo visitou os boxes. O quinto foi Tomaz Maciel. Na classe até 2.500 cc, venceu Jean Bergerot 

que pilotou um carro construído por ele mesmo, equipado com motor Fiat. 

Ver RESULTADOS 1957/34 

 

Dois aspectos da largada da Mecânica Nacional. A primeira uma homenagem prestada a Thomaz Maciel e a 

segunda, os carros alinhados para a largada. 

 

Participantes da prova de Mecânica Nacional: Camillo Christófaro (Camillo Corvette); Ciro Cayres (Ferrari 125C 

Corvette); e José Gimenez Lopes (Maserati 4CLT/48 Corvette) 

 

 
Três fazes na preparação para a largada da categoria Sport 

 

A última prova do programa, destinada aos carros da categoria “Sport”, reuniu apenas seis participantes e 

não apresentou grandes emoções, podendo-se dizer que foi decidida na primeira volta, quando os carros 

passaram pela linha de chegada com Celso Lara Barberis em primeiro, seguido por Henrique Casini, Mário 

Valentim, Godofredo Viana Fº, Carlos Taub e Cícero Bittencourt, posições que foram mantidas até o final. 

Apesar da facilidade em se manter na liderança, Celso Lara registrou um novo recorde de volta para a 



categoria, com o tempo de 3m50s0, média de 125,217 km/h. O segundo colocado, Henrique Casini, 

terminou a prova a uma distância de 1m09s do vencedor. 

Ver RESULTADOS 1957/35 

 

Categoria Sport: 46 – Celso Lara Barberis (Ferrari 750 Monza) vencedor da prova; 6 – Henrique Casini  

(Ferrari 250 Monza) – segundo colocado. 

 

28 – I 500 QUILÔMETROS DE INTERLAGOS 

 

Depois de organizar uma corrida inspirada nas Mil Milhas Italianas, em 1956, o Brasil realizou no dia 7 de 

setembro de 1956, uma corrida inspirada nas 500 Milhas de Indianápolis, os 500 Quilômetros de Interlagos, 

prova disputada pelo circuito oval de Interlagos. Outra semelhança foi a forma de largada, até então inédita 

no País, com os carros em movimento, liderados por um carro madrinha. 

 

 
A largada da prova com o Jeep Willys como carro madrinha. 

 



Essa corrida foi organizada pela Seção Paulista do Automóvel Clube do Brasil, tendo à frente Ângelo Juliano, 

com promoção dos jornais “Folhas”, hoje Folha de S. Paulo e que à época publicava os periódicos Folha da 

Manhã e Folha da Noite, e patrocinada pela Metal Leve (fabricante de pistões Mahle), Cia. Fabricadora de 

Peças (fabricante dos anéis Perfect Circle, produtos Thompson e amortecedores Monroe), Willys Overland 

do Brasil S/A (fabricante do Jeep brasileiro), e Cigarros Finese (fabricado pela Sudan). 

O evento foi um forte incentivo à fabricação de carros de corrida nacionais, a chamada “Mecânica 

Nacional”, que inicialmente era fortemente constituída pela adaptação de motores norte-americanos 

(Chevrolet, Ford, Studebaker, etc.), a chassis europeus (Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, etc.). 

Para essa prova se destacavam a Ferrari-Corvette de Ciro Cayres, que teve ótimo desempenho na prova 

disputada em Interlagos no dia 25 de agosto. Outro carro que merece destaque, foi a Ferrari que tinha sido 

doada pelo ex-presidente da República Getúlio Vargas a Chico Landi, que a partir dessa prova passou a 

correr com um motor Chevrolet Corvette. 

Para se ter uma ideia dos carros da Mecânica Nacional, vale a pena descrever como era formado o carro 

que Rafael Gargiulo utilizou nessa corrida: Motor: Ford; chassi Plymouth com barra Essex; câmbio de Fiat; 

caixa de direção: Stiler; diferencial Chevrolet; radiador Lincoln; bomba d’água Hudson; rodas: Bugatti; barra 

de direção Spa, ou seja, uma verdadeira miscelânea de componentes. 

Chico Landi se apresentou com um carro totalmente fabricado por ele e por Tony Bianco, com dois lugares, 

que recebeu o nome de “Perfect Circle” (um dos patrocinadores da prova) equipado com motor Corvette; 

José Gimenez Lopes, se apresentou com a Maserati 4CLT que pertencera a Eugênio Martins e que teve a 

carroceria modificada pelo mesmo Tony Bianco e recebido um motor Corvette. Camillo Christófaro 

pretendia estrear seu novo carro, um chassi Alfa Romeo com motor Corvette, mas, não tendo ficado pronto 

se inscreveu no seu antigo carro, equipado com motor Corvette. 

 

A volta de apresentação vista do final do pelotão 



Efetuada a prova de classificação, destacou-se Ciro Cayres, com o tempo de 1m13s8, novo recorde para o 

circuito oval, ficando em segundo Chico Landi com 1m17s4 e fechando a primeira fila do grid José Gimenez 

Lopes com 1m18s4. 

Apenas 14 dos 25 que largariam participaram da prova de classificação, sendo a posição de largada dos 

demais definidas por sorteio, ficando assim formado o grid de largada: 
 

44 
Ciro Cayres/Paulo Inácio 

Ferrari 125C Corvette 
1m13s8 

 2 
Chico Landi/Camillo Christófaro 

Landi Bianco Corvette 
1m17s4 

 8 
José Gimenez Lopes/Chico Landi 

Maserati 4CLT Corvette 
1m18s4 

 

18 
Camillo Christófaro/Dejalma Pessolato 

Camillo Special Corvette 
1m19s2 

 3 
Francisco P. Barreto/Francisco Marques 

Maserati Lancia 
1m20s3 

 22 
Luiz Valente/Raphael Gargiulo 

Duchen Ford 
1m20s6 

 

19 
Alfredo Santilli/Ruggero Peruzzo 

Losacco Oldsmobile 
1m21s5 

 77 
Nilson Almeida/Luciano Bonini 

MarGirus Ford 
1m21s5 

 9 
Fritz D’Orey/Roberto Matarazzo 

Maserati Cadillac 
1m22s6 

 

20 
Raphael Gargiulo/Hélio Rossi 

Bonini Ford 
1m26s5 

 40 
Armando Scholz/Alberto Rabay 

Taubaté Ford 
1m29s0 

 14 
Godofredo Viana Fº/Eugênio Martins 

Ferrari Studebaker 
1m29s9 

 

66 
Jean Bergerot/Juca Gonçalves 

Nery Fiat 
1m36s0 

 16 
Nelson Bastos/Mário Marsiglia 

Maserati Corvette 
1m48s0 

 1 
Cláudio D. Rodrigues/G. Moschetti 

Cisitália MG 

 

65 
Jair Mello Viana/Jair Mello Viana 

Allard J2 Corvette 

 90 
Antônio Mendes Barros/Eugênio Martins 

Maserati 4CLT Ford 

 75 
Peixoto Neto/Ferraz de Souza 

MG Special (NL) 

 

45 
Arlindo Aguiar/Antônio C. Aguiar 

Maserati Jaguar 

 38 
José F. Guedes/Francisco Sacco 

Guedes Ford 

 15 
Hidelbrando Fabbri/Waldemar Lunder 

Ferrari 195 Cadillac 

 

86 
Aguinaldo Góes/Tomaz Maciel 

Bonini Ford 

 46 
Celso L. Barberis/Ruggero Peruzzo 

Ferrari 375 Corvette 

 10 
Jair Mello Viana/José Gimenes Lopes 

Ferrari 125C Corvette (NL) 

 

26 
Waldemar Santilli/Nelson Santilli 

Eclipse Willys 

 51 
Luiz A. Margarido/Júlio Margarido 

Maserati Corvette 

 89 
Luiz P. Bueno/José G. Borba 

Fiat Comino 

 

13 
Emílio Zambello/Egídio Di Vizio 

Cisitália 202 Fiat (NL) 

 25 
José Luiz Vieira/Hermínio Pozzi 

Allard K Ford 

 29 
Uribando Gagio/Daniel Ciasca 

Gago Ford 

 

Observe-se ainda que muitos carros, apesar de terem sido inscritos como tendo dois pilotos, apenas um 

deles o conduziu durante a corrida. Infelizmente não há registro confiável dos pilotos que efetivamente 

participaram. 

A corrida foi disputada na presença de numeroso público que lotou as dependências de Interlagos e, quem 

não pode ir até o autódromo, pode assistir à corrida pela televisão, na primeira transmissão de uma corrida 

pela TV no País. 

A corrida foi iniciada precisamente às 13 horas, quando o prefeito de São Paulo, Adhemar de Barros deu a 

bandeirada de partida para os 25 carros participantes e, quando o carro madrinha entrou nos boxes, 

lançaram-se à toda velocidade, com Ciro Cayres assumindo a ponta seguido por Chico Landi, Camillo 



Christófaro, Gimenez Lopes e Celso Lara Barberis que mesmo largando no final do pelotão já despontava 

entre os líderes no início da corrida. 

Na segunda volta José Gimenez Lopes foi obrigado a abandonar, ficando parado no final do retão. Na altura 

da quarta volta, ao entrar no retão em perseguição a Ciro Cayres, Chico Landi, em plena velocidade, teve 

um princípio de incêndio no seu carro, sendo obrigado a abandonar, ficando ligeiramente queimado. 

Na terceira volta, Cayres obteve o tempo da melhor volta da prova com 1m14s0, com 158,108 km/h de 

média.  

Na 14ª volta o piloto Nilson Almeida perdeu o controle do seu carro, saiu da pista e se precipitou de uma 

altura de aproximadamente cinco metros, felizmente sem maiores consequências para o piloto. 

Até a 106ª volta, Cayres se manteve na ponta mantendo um ritmo entre 1m17 e 1m23 estabelecendo duas 

voltas de vantagem para Celso Lara Barberis que vinha em segundo, mesmo tendo parado nos boxes nas 

voltas 50 e 101 para reabastecimento. Nessa segunda parada, Cayres entregou o volante do seu carro a 

Paulo Ignácio que deu duas voltas e o devolveu a Ciro Cayres que, na volta de retorno, teve a roda traseira 

direita se soltado, mas o carro foi reparado e retornou à corrida, então em segundo lugar e Ciro Cayres 

passou a imprimir um ritmo muito forte na tentativa de recuperar a liderança e foi então que se soltou 

novamente a roda do seu carro, que foi atingir o público que estava postado em local inapropriado, 

causando a morte da Srta. Mari Sílvia Gebrin que dias antes tinha sido eleita “Miss Bangu de Campinas”, 

que teve morte instantânea. 

 

 
Ciro Cayres quando perdia uma roda e parado na pista depois do acidente. 

 

Daí por diante, Celso Lara Barberis não teve adversários para vencer a prova com nove voltas de vantagem 

para a dupla Luiz Valente/Raphael Gargiulo que terminou em segundo lugar. 

Ver RESULTADOS 1957/36 

 

 

Da esquerda para a direita: Raphael Gargiulo; Godofredo Viana sendo ultrapassado por Celso Lara Barberis; e 

Waldemar Santilli. 



 

 
O vencedor da prova: Celso Lara Barberis (Ferrari 375 Corvette), vendo-se parado à margem da pista a  

Ferrari 125 Corvette de Ciro Cayres 
 

29 – PROVAS RIO-CAXAMBU 
 

No dia 15 de setembro foi disputada a quarta edição da Prova Rio-Caxambu, com trecho cronometrado de 

96 quilômetros, sendo vencida pelo carioca Carlos Erymá, que conduziu um Ford Thunderbird, ficando em 

segundo lugar Emílio Zambello, com Fiat 1100. De se registrar o acidente ocorrido com Euclydes de Brito, 

saindo o piloto com muitos ferimentos e sendo internado no hospital para recuperação. Dos 14 carros que 

largaram, 10 receberam a bandeirada de chegada. 

Ver RESULTADOS 1957/37 
 

 



A chegada de Carlos Erymá no seu Ford Thunderbird 

30 – CORRIDA EM EL PINAR 

 

No dia 15 de setembro, o Brasil foi bem representado em uma corrida no autódromo de El Pinar, nas 

proximidades de Montevidéu, por Karl Iwers que conquistou a segunda colocação com seu DKW. Karl foi 

batido apenas pelo uruguaio Florêncio Alvear Garcia, que também pilotou um DKW. 

 

31 – TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE 

 

Hermano da Silva Ramos reapareceu participando do Tour de France, prova disputada de 15 a 21 de 

setembro, pilotando um Jaguar em dupla com Edouard Moonoyeur, na corrida, que foi dividida em três 

etapas, totalizando 5.500 quilômetros, e com as seguintes provas cronometradas: 

 

 DATA PROVA LOCAL TIPO KM 

 1ª Etapa     

1 15/set Course de Côte de la Turbie Nice, Provence Subida 6,300 

2 15/set Course de Côte du Mont Ventoux Mont Ventoux, Provence Subida 21,600 

3 16/set Course de Côte de Tourmelet Tourmalet, Pirineus Subida 16,500 

4 16/set Circuito de Pau Pau, Aquitânia Velocidade 27,600 

5 17/set Circuito de Le Mans Le Mans, Pays de Loire Velocidade 107,688 

 2ª Etapa     

6 18/set Circuito de Rouen Rouen, Haute-Normandie Velocidade 11,214 

7 19/set Circuito de Montlhéry Paris, Ille de France Velocidade 125,000 

 3ª Etapa     

8 20/set Circuito de St. Etienne St. Etienne, Rhones-Alpes Velocidade 140,250 

9 21/set Course de Côte de Mont Revard Aix-les-Bains, Auvergne Subida 10,300 

10 21/set Circuito de Reims Reims, Champagne Velocidade 199,242 

  DISTÂNCIA TOTAL   665,694 

 

Lutas na curva “Novo Mundo” em Rouen: Storez (Porsche Carrera nº 143) à frente de Petrin (Ferrari 250GT); 

Nicol/Delageneste (Alfa Romeo Giulietta SV nº 129) assediado por Laureau-Ada (DB Panhard)  

e De Trocy/Gordon (ACE Bristol). 

 

Esta VI edição do Tour de France Automobile teve a participação de 113 carros e a primeira prova foi a 

Subida Nice-La Turbie (6,3 km) que foi vencida por Olivier Gendebien (Ferrari 250GT), seguido por Simon, 

Seidel, Trintignant e Moss. Na categoria Turismo ocorreu um duelo fantástico entre os Jaguar de 3,4 litros 

de Da Silva Ramos e de Consten, que foram seguidos pela Alfa Romeo Giulietta de Maret e pela Alfa Romeo 

1900 Super TI de Jauson. 

No evento seguinte, a Subida de Mont Ventoux com 21,6 km venceu Maurice Trintignant seguido por 

Gendebien, Simon, Seidel (todos de Ferrari) e Storez (Porsche Carrera). Bernard Consten (Jaguar) venceu na 

categoria Turismo. 



No controle de Aés, tinham sido registrados onze abandonos, incluindo três Ferrari, como a da dupla 

feminina Blanchoud-Wagner e de uma Alfa Romeo Giulietta. 

A terceira prova de Subida de Montanha, em Tourmelet, não trouxe novidades, com Gendebien/Bianchi 

vencendo à frente de Péron/Burggraf e de Storez/Buchet. Na categoria Turismo, Da Silva Ramos venceu 

seguido por Consten que se atrasou por causa de uma manada de vacas. Houel, em uma Alfa Romeo, 

aproveitou para completar o percurso bem perto de Consten. 

Ao chegarem a Pau, 25 duplas tinham abandonado e essa primeira prova em circuito, com 27,6 km 

confirmou a supremacia de Gendebien ao lado de seu companheiro Lucien Bianchi, que estava sendo 

pressionado pela filial da Jaguar de Bruxelas, no sentido de abandonar a corrida, o que não fez. 

A primeira etapa da prova foi encerrada em Le Mans no seu famoso circuito para uma corrida de 107 

quilômetros e Gendebien voltou a vencer, muito pressionado por Trintignant que terminou a apenas 1s310 

de distância. Este resultado colocou Trintignant em segundo lugar geral. Lucas foi o terceiro e fez a volta 

mais rápida em sua Ferrari 250GT a 185,5 km/h. Em quarto terminou Simon. 

Na categoria Turismo, o Jaguar de Consten ficou de fora ao se acidentar perto de Chateau-Gontier quando 

bateu em um Citroen 2CV e capotou e, com isso, Da Silva Ramos liderou quase toda a prova, perdendo a 

liderança ao seu final para Baillie, após enfrentar problemas de suspensão. 

Os 2.420 quilômetros dessa primeira etapa foi cruel para 60 dos participantes que ficaram fora da corrida. 

Ao final dessa etapa, Gendebien/Bianchi lideravam a categoria GT (fita amarela), Storez-Buchet o índice de 

desempenho da GT (fita vermelha); Da Silva Remos era o líder da Turismo (fita branca), e Hébert/Lauga o 

índice de desempenho da categoria Turismo (fita azul). 

 

 
Phil Hill (Ferrari 250GT nº 172) sofrendo o ataque de Lucas (Ferrari 250GT n 165) em Montlhéry. 

 

A segunda etapa foi iniciada no circuito de Rouen-les Essats, com uma prova de 11,2 km que também foi 

vencida por Gendebien depois de uma luta impiedosa com Trintignant, enquanto Hébert venceu a 

categoria Turismo, à frente de Da Silva Ramos que se atrasou com problemas de freios. Nessa prova o 

britânico Jopp teve um pneu traseiro estourado do seu Jaguar, capotando várias vezes, com o piloto tendo 

escapado do carro pouco antes desse ser destruído pelas chamas. 

Em seguida foi disputada uma prova de 125 km no circuito de Montlhéry, com a categoria GT tendo uma 

luta frenética, com Lucas vencendo Trintignant e Gendebien. Trintignant fez a volta mais rápida com 127,1 

km/h de média. Na categoria Turismo, Da Silva Ramos teve que abandonar com a quebra da bomba de 

combustível, passando a liderança para Hébert/Lauga. 

No final dessa 2ª etapa, de Le Mans a Vichy, 53 carros restavam na prova, com os 3.744 km já percorridos 

provocando o desgaste de muitos competidores. 

Em St. Etienne, as 25 voltas programas (140 km) foram substituídas, por razão de segurança, por uma única 

volta cronometrada, com Gendebien e Hébert vencendo nas categorias GT e Turismo, respectivamente. Na 



GT, Trintignant foi segundo e Stirling Moss terceiro ao volante de sua pesada Mercedes 300SL. O segundo 

dos Turismo foi Maret e o terceiro Jauson. 

Precedendo a noite nos Alpes, os 150 km de curvas entre St.-Etienne e Valence causaram muitos estragos: 

Simon foi penalizado por atraso, pelo tempo perdido para consertar sua carroceria danificada na prova em 

circuito, enquanto Vidilles/Cornet (embreagem) e Gougry-Sra. Archambaud (batida em uma árvore) 

abandonaram. Ao todo foram 13 abandonos e 12 penalizações por atraso.  

Ao chegarem a Aix-le-Bains onde foi realizada a Subida do Mont Revard (10,3 km), Gendebien ampliou a 

sua vantagem ao bater Trintignant, Lucas, Storez e Moss. Na categoria Turismo venceu Maret, seguido por 

Hébert, Jauson, Amy e Meneau. 

A prova de Reims, efetuada à noite, encerrou o evento com nova vitória de Gendebien à frente de Lucas e 

Trintignant. Na categoria Turismo, Meneau liderou a maior parte da prova até quebrar na penúltima volta, 

cedendo a vitória a Hébert/Lauga. 

Na categoria GT o vencedor do Tour de France foi a dupla Olivier Gendebien/Lucien Bianchi, ficando em 

segundo Maurice Trintignant/François Picard e em terceiro Jean Lucas/Jean-François Malle, todos ao 

volante das Ferrari 250GT. 

Ver RESULTADOS 1957/39 

 

 
A Ferrari 250GT vencedora da prova, pilotada por Olivier Gendebien/Lucien Bianchi 

 

Na categoria Turismo os vencedores foram Jean Hébert/Marcel Lauga ao volante de um Alfa Romeo 

Giulietta TI. A dupla segunda colocada foi formada por Jacques Jauson/Jo Schlesser (Alfa Romeo 1900TI) e a 

terceira Amy/Fredmesch (Alfa Romeo 1900TI). 

Ver RESULTADOS 1957/39 

 

Os vencedores no Índice de Desempenho foram: Storez/Buchet (Porsche) na categoria GT e Hébert/Lauga 

(Alfa Romeo) em Turismo, e a vencedora entre as duplas femininas foi a formada por Soisbault/Cancre 

(Triumph TR3). 

 



 
Jean Hebért/Marcel Lauga (Alfa Romeo Giulietta SV) vencedores da categoria Turismo e Stirling Moss/Peter Garnier 

(Mercedes Benz 300SL) 4º colocado entre os GT. 

 

32 – IV CIRCUITO ALTO TAQUARI 

 

O IV Circuito Alto Taquari, valendo para o campeonato gaúcho foi disputado no dia 22 de setembro, no 

percurso de Encantado a Santa Cruz do Sul e retorno para Encantado. 

Participaram da prova sete carros da categoria Turismo Força Livre “A” e nove na Turismo Força Livre “B”, 

sendo que apenas Júlio Andreatta abandonou entre os carros da “A” e Enio Lunardi e Breno Fornari na “B”. 

Aristides Bertuol, no seu Chevrolet como motor Corvette, utilizou toda a sua potência para vencer a 

primeira e etapa, com o tempo de 1h01m34s, chegando 4m27s à frente de Diogo Ellwanger. Júlio 

Andreatta, o terceiro postulante ao campeonato abandonou com uma ponta de eixo de sua carretera 

quebrado. Depois de um tempo, os carros foram reunidos para a largada da segunda etapa, com Bertuol 

largando em primeiro às 10h15m. Três minutos depois foi a vez de Ellwanger. Enquanto Bertuol controlava 

sua velocidade com base na ampla vantagem obtida na primeira etapa, Ellwanger acelerou fundo para 

percorrer essa etapa no tempo de 1h02m59s. Na soma dos tempos, Bertuol ficou em primeiro com 

Ellwanger em segundo a 1m26s2 do vencedor. Na categoria “B”, o vencedor foi Jebir Lahude, pilotando um 

Chevrolet. 

Ver RESULTADOS 1957/40 

 

 
Aristides Bertuol (Chevrolet nº 4) seguido por Diogo Ellwanger (Ford nº 22) 

 

 



33 – I SUBIDA DA SERRA DO MAR 

 

Promovida pelo Jornal “HP”, sob orientação técnica da Seção de São Paulo do Automóvel Clube do Brasil, 

foi realizada no dia 29 de setembro a “I Subida da Serra do Mar”, disputada num trecho de 7.200 metros, 

com largada próximo à Refinaria de Cubatão, no quilômetro 43 da rodovia e chegada no Pouso 

Paranapiaçaba, no quilômetro 51. Participaram da prova 21 dos 22 carros inscritos, pois Abílio Diniz sofreu 

um acidente antes do seu início. A prova foi dividida em três categorias: até 300 cc, com a participação das 

Romi Isetta, até 1.300 cc, e acima de 2.500cc. 

 

 
A largada dos “Fuscas” e das Romi-Isetta 

 

O vencedor geral e na categoria maior foi Jairo Monteiro com Ferrari 225S, na categoria até 1.300 cc, 

venceu Plínio Cerqueira Leite, com Volkswagen, e entre as Romi Isetta, o vencedor foi Ethevaldo Power. 

Durante a prova ocorreu um acidente com o piloto Walter Strobel que sofreu um capotamento, felizmente 

sem consequências para o piloto. 

Ver RESULTADOS 1957/42 

 

 
A Ferrari 225S vencedora da prova, pilotada por Jairo Monteiro, passando pela “curva da morte” da Serra do Mar.  

 

 

 



34 – II CIRCUITO DE NOVO HAMBURGO 

 

A penúltima prova das Categorias às quais se atribuía também o nome de Turismo Melhorado, subdividido 

em Sport 2.000 e Turismo até 1.300 cc, ocorreu no dia 6 de outubro, com a realização do II Circuito de Novo 

Hamburgo, prova realizada num circuito de 4.780 metros. 

A prova da “Turismo 1.300” contou com a participação de apenas 5 carros e foi facilmente dominada pelo 

DKW de Jorge Truda, piloto novato que começava a se destacar no do sul do país. Em segundo ficou Flávio 

Del Mese (VW) e em terceiro Edgar Moeller (DKW). 

Ver RESULTADOS 1957/42 

 

A prova principal, para carros até 2.000 cc, mais uma vez foi vencida pelo VW Porsche pertencente a 

Haroldo Dreux e conduzido por Aldo Costa, um carro praticamente imbatível nessa categoria. Com os 

resultados, sagrou-se campeão antecipadamente Aldo Costa na categoria até 2.000 cc. O segundo colocado 

foi Karl Iwers (DKW) e o terceiro Odoaldo Reginato (Simca). 

Ver RESULTADOS 1957/43 

 

 
Aldo Costa (VW Porsche) 

 

35 – CIRCUITO DE ARTIGA - URUGUAI 

 

No dia 11 de outubro o brasileiro Antônio Planella venceu o Circuito de Artiga, prova disputada no Uruguai, 

ao volante de um Chevrolet TC. 

 

36 – CIRCUITO AUTOMOBILÍSTICO 1º CENTENÁRIO DE PASSO FUNDO 

 

O Circuito Automobilístico 1º Centenário de Passo Fundo, válido para o Campeonato Gaúcho de 

Automobilismo, foi organizado para ser realizado no dia 13 de outubro, num circuito improvisado de 2.800 

metros, dividido em duas provas, a primeira para a Turismo B e a segunda para a Turismo A. 



A primeira prova foi iniciada com atraso assumindo a ponta Oswaldo de Oliveira, seguido por Camozatto, 

Fornari, Bernardon, Roveda, Pretto, Jebir, Iwers e Montouori. Pouco depois, Oswaldo entrou nos boxes, 

permitindo que Camozatto assumisse a ponta, seguido por Fornari, Bernardon, Roveda, Iwers, com Osvaldo 

retornando com 20 segundos de desvantagem para Iwers. A partir de então, Fornari começou a perder 

desempenho e posições, com Camozatto se mantendo à frente até o final da prova que terminou com um 

início de chuva.  

Ver RESULTADOS 1957/44 

 

Pouco antes de ser iniciada a prova da Categoria A, começou uma forte chuva, que deixou a pista insegura 

e sem condições de ser realizada a prova. 

 

 
Nactivo Camozatto (Ford Cupê) 

 

37 – V PROVA CINQUENTENÁRIO DO ACB (PRÊMIO SABBADO D’ÂNGELO) 

 

Disputada nos dias 19 e 20 de outubro, a “V Prova Cinquentenário do Automóvel Clube do Brasil”, que 

também recebeu o nome de “Prêmio Comendador Sabbado D’Ângelo”, contou com a participação de 

pilotos argentinos e uruguaios, dando a ela caráter internacional. 

No sábado, dia 19, além das provas de classificação para as categorias Sport e Mecânica Nacional, foi 

disputada a etapa do campeonato paulista para a categoria Turismo, dividida em duas classes: até 2.000 cc 

e Força Livre. 

Esperava-se, nessa prova, um luta pela liderança entre Luiz Américo Margarido, Alfredo Santilli e Dejalma 

Pessolato, mas não foi o que se viu. Pessolato foi desclassificado logo na segunda volta, quando completou 

o circuito pelo anel externo. Margarido bateu num barranco quando estava na liderança, ficou muito 

tempo parado e retornou sem nenhuma chance de lutar pela vitória. Com isso, Santilli venceu com 

tranquilidade, tendo em segundo lugar Emílio Zambello, num Fiat 1100, que terminou a corrida 2 minutos e 

seis segundos atrás do vencedor, vencendo na classe até 2.000 cc, sendo o único, além do vencedor, a 

completar as oito voltas da prova. 

Ver RESULTADOS 1957/45 

 

Em seguida foram disputadas as provas de classificação para as corridas de domingo. 



Na categoria Sport, que tinha nove inscritos, apenas quatro registraram tempo e o grid de largada ficou 

assim definido: 
 

46 
Celso Lara Barberis 
Ferrari 750 Monza 

4m01s0 

 1 
Luís Milan 

Ferrari 375 Plus 
4m18s0 

 6 
Henrique Casini 

Ferrari 250 Monza 
4m20s5 

 58 
Henrique Lopes 

Jaguar XK120 
4m52s0 

 

 3 
Cícero Bittencourt 

Ferrari 250MM 
 

 10 
Carlos Najurieta 
Ferrari 375MM 

 56 
Carlos Taub 

Ferrari 250MM 

 

 

17 
Flávio Rebizzi 
Porsche 550 

 

      

 

Na categoria Mecânica Nacional 15 dos 24 inscritos registraram tempo, ficando assim definido o grid de 

largada: 
 

46 
Celso Lara Barberis 

Ferrari 375 Corvette 
3m55s2 

 25 
Asdrubal Bayardo 

Maserati 4CLT Chevrolet 
3m58s2 

 8 
José Gimenez Lopes 

Maserati 4CLT Corvette 
3m59s8 

 2 
Chico Landi 

Landi-Bianco Corvette 
4m02s2 (NL) 

 

 3 
Fernando P. Barreto 

Maserati Cadillac 
4m03s3 

 32 
Danton Bazet 

Bazet Chevrolet 
4m09s0 

 22 
Luiz Valente 

Duchen Corvette 
4m11s4 

 

 

51 
Luiz Américo Margarido 

Maserati Corvette 
4m12s0 

 21 
Miguel Lozzardo 
Lozzardo Lincoln 

4m17s0 

 16 
Nelson Bastos 

Maserati Corvette 
4m21s7 

 60 
Hélio Rossi 

MarGirus Ford 
4m30s3 

 

 31 
Thomaz Maciel 

Bonini Ford 
4m31s8 

 66 
Jean Bergerot 

Nery Fiat 
4m45s0 

 48 
Franco Ciamaroni 
Ciamaroni Dodge 

 

 

86 
Armando Silva 

Otolino MG 
5m01s3 

 9 
Oswaldo dos Santos 

Allard K Ford 
(NL) 

 18 
Camillo Christófaro 

Camillo Corvette 
(NL) 

 19 
Alfredo Santilli 

Losacco Corvette 

 

 38 
José Ferreira Guedes 

Guedes Corvette 

 40 
Armando Scholz 

Taubaté Ford 

 45 
Arlindo Aguiar 

Maserati Jaguar 
(NL) 

 

 

65 
Joaquim Cardoso 
Allard J2 Corvette 

(NL) 

 90 
Antônio Mendes Barros 

Maserati 4CLT Ford 

 20 
Raphael Gargiulo 

Bonini Ford 

  

 

A primeira prova disputada no domingo foi da categoria Mecânica Nacional, em 15 voltas pela circuito 

completo, totalizando 120 quilômetros, reunindo 20 carros, sendo 3 uruguaios. 

Dada a largada, Celso Lara pulou na frente, mas antes de chegarem ao “miolo” do circuito, o uruguaio 

Asdrubal Bayardo já havia tomado a liderança, se valendo da maior potência do motor do seu carro. 

Assim, Bayardo liderou a prova do começo ao fim, sem ser ameaçado, tendo Celso Lara Barberis, que corria 

com o mesmo carro com o qual vencera os 500 Km de Interlagos, mas sem a carroceria de carro esporte, 



retornando à sua condição de monoposto com rodas descobertas, fez de tudo para tentar se aproximar do 

líder, sem sucesso, no entanto. A partir do momento em que Celso Lara sentiu que não tinha condições de 

alcançar a liderança, inteligentemente manteve uma velocidade suficiente para garantir o segundo lugar. O 

terceiro colocado foi outro uruguaio, Danton Bazet, que fez uma corrida tranquila, e em quarto chegou José 

Gimenez Lopes que, apesar de perder muito tempo no início da corrida, em função de uma péssima largada 

que fez com que completasse a primeira volta apenas na décima posição, conseguiu se recuperar bem. O 

quinto colocado foi Luiz Américo Margarido, ainda se adaptando à pilotagem de carros monopostos e o 

sexto foi o terceiro uruguaio, Miguel Lozzardo, que efetuou uma corrida “burocrática”. 

Ver RESULTADOS 1957/46 
 

 
A largada da Mecânica Nacional com Asdrubal Bayardo à frente, seguido por Celso Lara Barberis. 

 

A prova para a categoria Sport, tinha como maior atrativo a presença dos argentinos Carlos Najurieta e Luís 

Milan que competiriam com Ferrari de 4.500 cc, contra os brasileiros Celso Lara Barberis e Henrique Casini, 

também com Ferrari, mas com motor de apenas 3.000 cc. 

Entretanto, se valendo da superioridade demonstrada nos treinos, Celso Lara Barberis não deu a menor 

chance para seus rivais, para completar as 15 voltas pelo circuito completo, com 45 segundos de vantagem 

para o segundo colocado, Henrique Casini, que no início da prova efetuou um renhido duelo com Najurieta 

que, a partir da metade da corrida perdeu rendimento, terminando a corrida muito distante de Casini. O 

quarto foi Milan que pouco desempenho demonstrou. 
 

 
(1) – Pódio da Mecânica Nacional: Celso, Bayardo e Bazet – (2) Pódio da Sport: Casini, Celso e Najurieta 



 
Carros e pilotos estrangeiros no Porto de Santos: 32 – Danton Bazet (Bazet Chevrolet); 10 – Carlos Najurieta (Ferrari 

375 MM); 25 – Asdrubal Bayardo (Maserati Corvette); e 21 – Miguel Lozardo (Lozardo Lincoln) 

 

38 – I CIRCUITO DE CAXIAS DO SUL 

 

O encerramento das categorias que formavam a chamada “Turismo Melhorado, ou Sport”, aconteceu no 

dia 27 de outubro, com a disputa do I Circuito de Caixas do Sul, em circuito de 6 quilômetros nas ruas da 

próspera cidade gaúcha. 

A prova de Turismo até 1.300 cc foi mais uma vez vencida por Jorge Truda, no DKW pertencente a Karl 

Iwers, que se sagrou campeão invicto da categoria, tendo vencido as três provas do campeonato. Mas se 

Truda foi o vencedor e campeão, o destaque maior ficou para Flávio Del Mese que deu um verdadeiro 

Show com seu VW Standard, conquistando o segundo lugar na prova. 

Ver RESULTADOS 1957/48 

 

A prova “Sport 2.000”, cujo título já estava decidido em favor de Aldo Costa, assistiu o reaparecimento de 

Gabriel Cucchiarelli, pilotando um VW Porsche. 

Iniciada a corrida, que seria disputada em 15 voltas, Aldo Costa tomou a dianteira e começou a se 

distanciar dos demais competidores. Sua superioridade sobre Cucchiarelli, o segundo, chegou a mais de um 

minuto na 10ª volta, quando Aldo foi obrigado a abandonar a prova, quando uma pedra furou o radiador 

de óleo do seu carro. Com isso, Cucchiarelli venceu a prova, seguido por Karl Iwers. O duelo que empolgou 

o público foi entre Odoaldo Reginato no seu Simca 8 e Flávio Del Mese no seu VW Sedan Standard, o 

mesmo com o qual tinha corrido a corrida anterior. O duelo durou toda a corrida e os carros cruzaram a 

linha de chegada com apenas 2 décimos de segundo entre eles. 

Ver RESULTADOS 1957/49 

 

39 – CAMPEONATO GAÚCHO DE TURISMO MELHORADO 

 

Essa categoria do automobilismo gaúcho, destinada aos carros de baixa cilindrada, em 1957 foi dividida em 

duas classes: Sport 2.000 e Turismo 1.300, sendo disputadas 4 corridas da primeira classe e 3 da segunda, 

tendo os campeonato tido os seguintes resultados: 



CLASSE 2.000 cc: 

 

P PILOTO 
27/01/1957 
Antoninho 

Burlamaque 

02/06/1957 
Circuito de 

Canela 

14/07/1957 
Circuito da 

Pedra Redonda 

06/10/1957 
Circuito de Novo 

Hamburgo 

27/10/1957 
Circuito de 

Caxias do Sul 
TOTAL 

1º Aldo Costa - 8 8 8 1 25 

2º Karl Iwers - 6 6 6 6 24 

3º Osvaldo Nascimento 8 4 - - - 12 

4º Gabriel Cucchiarelli - - 3 - 8 11 

5º Odoaldo Reginato - 3 - 4 4 11 

6º Salvi Hernandez 6 - - - - 6 

7º Flávio Del Mese - - - 3 3 6 

8º Marco Duque 4 - - - - 4 

 Enio Garcia - - 4 - - 4 

10º Antônio Miranda - - 2 - - 2 

 Jorge Truda - - - - 2 2 

12º Luiz Lazzarini - - 1 - - 1 

 Arno Dreher - - - 1 - 1 

 

CLASSE 1.300 cc: 

 

P PILOTO 
02/061957 

Circuito de Canela 
06/10/1957 

Circuito de Novo Hamburgo 
27/10/1957 

Circuito de Caxias do Sul 
TOTAL 

1º Jorge Truda 8 8 8 24 

2º Flávio Del Mese 6 6 6 18 

3º Edgar Moeller - 4 3 7 

 Celso Lisboa - 3 4 7 

5º Reinhard Sachs 4 - - 4 

6º Rui Souza Filho 2 2 - 4 

7º Alberto Fett Filho 3 - - 3 

 

40 – CIRCUITO DE RIVERA 

 

No dia 17 de novembro, Antônio Planella venceu a corrida disputada no circuito uruguaio de Rivera, com o 

tempo de 58m16s para cobrir as 35 voltas da prova ficando em segundo lugar o uruguaio Rômulo 

Buonavoglia e em terceiro o também uruguaio Henrique Fernandez. 

Essa não foi a única vitória de Planella no Uruguai em 1957, pois o piloto de Livramento, na divisa com 

aquele País, venceu no dia 9 de junho em Melo, em 4 de agosto na mesma cidade uruguaia e no dia 11 de 

outubro em Artiga. 

Ver RESULTADO 1957/50 

 

41 – II MIL MILHAS BRASILEIRAS 

 

Diante de um público calculado em 30.000 pessoas, foi realizada nos dias 23 de 24 de novembro a segunda 

edição das Mil Milhas Brasileiras, prova destinada à categoria Turismo Força Livre, que contou com a 

participação de 42 carros. 

Sagrou-se vencedor na pista a dupla Chico Landi/José Gimenez Lopes, que cobriu as 201 voltas do circuito, 

correspondentes a 1.608 quilômetros, no tempo de 16 horas, 44 minutos, 44 se3gundos e 4/10, numa 

média de 101,908 km/h. Entretanto, dias depois a dupla foi desclassificada numa das decisões mais 

esdrúxulas de todos os tempos no automobilismo nacional, cabendo oficialmente a vitória à dupla gaúcha 

Aristides Bertuol/Orlando Menegaz que completou apenas 200 voltas. 

A desclassificação foi imposta sob a alegação de que Gimenez Lopes não parou seu carro, que estava com 

uma das lanternas traseiras apagada dentro das cinco voltas regulamentares após ser avisado do fato. 



Ocorre que na desorganização, como eram realizadas as provas naquele tempo, com tudo improvisado, 

principalmente durante a noite, era praticamente impossível que Gimenez visse a sinalização da direção de 

prova e somente conseguiu ser cientificado quando Chico Landi correu para a curva 1 e de lá, sem a 

interferência da precária iluminação da área dos boxes, conseguiu se comunicar com Gimenez. Observe-se 

que naquela época não havia em Interlagos uma barreira entre os boxes e a pista, formando um grande 

espaço que se separava dos boxes apenas por uma faixa pintada no chão.  

 

 
O início da corrida com destaque para o DKW de Karl Iwers/Jorge Truda e o Ford de Raul Lepper/Francisco Said 

 

O pior de tudo foi que o carro entrou nos boxes, reparou o defeito e continuou na corrida, que venceu com 

uma volta de vantagem para o segundo colocado. Somente depois disso, sob forte pressão dos pilotos 

gaúchos foi que a direção de prova e posteriormente a diretoria do Automóvel Clube do Brasil decidiu 

desclassificar a dupla Landi/Gimenez. 

O correto seria excluir o carro naquele momento, ou, como foi feito em 1966, quando o carro de Camillo 

Christófaro sofreu do mesmo problema e perdeu as voltas que deu a mais, sendo obrigado a completar 203 

voltas, mesmo assim vencendo a corrida. 

Notadamente, verificou-se a complacência do ACB diante da ameaça dos pilotos gaúchos de não mais 

participarem da prova. 

A largada ocorreu às 19 horas do sábado, dia 23 de novembro, ao estilo Le Mans, com os pilotos de um 

lado da pista e os carros alinhados em diagonal do outro lado, na seguinte ordem: 40 – 8 – 58 – 76 – 48 – 

14 – 90 – 20 – 82 – 68 – 62 (não largou) – 74 – 38 – 44 – 64 – 56 – 98 – 52 – 42 – 6 – 32 – 34 – 86 – 70 – 96 – 

4 – 22 – 18 – 46 – 12 – 26 – 78 – 80 – 10 – 100 – 66 – 88 – 24 – 28 – 16 (não largou) -36 – 50 – 30 – 2. 

Quem tomou a dianteira inicialmente foi o Chevrolet de Camillo Christófaro/Dejalma Pessolato que foi logo 

aumentando a sua vantagem para os demais, chegando a ter 1 minuto de vantagem para o segundo 

colocado, que era o Chevrolet de Aristides Bertuol/Orlando Menegaz na 10ª volta. Pessolato, que pilotava o 

carro, manteve a liderança até à 20ª volta, quando parou para reabastecer o carro entregando o volante a 

Camillo. 

Com as paradas nos boxes, assumiu a liderança o Cadillac de Alfredo Santilli, até que atingiu um cavalo que 

invadiu a pista e teve que entrar nos boxes com o carro bastante danificado. Com isso, assumiu a liderança 



o Chevrolet de Luiz Américo Margarido que permaneceu nessa posição até que seu carro começou a falhar, 

sendo obrigado a recorrer aos boxes. A partir de então, quem passou a liderar a prova foi Chico Landi, que 

vinha se recuperando depois do incidente com a lanterna traseira do seu carro, que o obrigou a perder 

tempo trocando a lâmpada nos boxes. 

 

Dois acidentes que marcaram a prova: o carro de Dejalma Pessolato depois de atropelar um cavalo, 

capotar e causar a morte do piloto, e o carro de Antônio Versa acidentado na primeira volta. 

 

Diversos acidentes ocorreram durante a corrida. Logo na primeira volta chocaram-se os carros de números 

66 (Fattallah Bicklanger) e 100 (José Rodrigues), tendo ambos ficado bastante danificados e impedidos de 

prosseguir na prova. Na 35ª volta ocorreu o acidente relatados anteriormente com, Alfredo Santilli.  

Mas o acidente mais grave aconteceu na 44ª volta, quando Dejalma Pessolato que andava muito forte, em 

busca de recuperar a liderança da prova, ao entrar na pequena reta que antecede a curva 2, teve sua frente 

cortada por um cavalo que invadira a pista. O piloto tentou desviar o seu carro e acabou batendo no 

barranco, precipitando-se pela depressão existente no local e capotando três vezes. O piloto foi retirado 

ainda com vida e levado para o Hospital das Clínicas, onde acabou falecendo. 

Pela manhã do dia 24, Landi liderava a prova com quatro voltas de vantagem para Aristides Bertuol, que 

mantendo uma regularidade impressionante, se mantinha em segundo lugar. 

Contudo, um problema na bomba de gasolina fez Landi parar nos boxes, perdendo muito tempo e com isso, 

Bertuol reduziu a diferença para apenas uma volta. Os presentes à corrida aguardaram ansiosamente o 

desfecho do problema surgido no carro de Landi, pois quando parou nos boxes faltavam apenas 6 voltas 

para o término da corrida. Landi retornou para completar a corrida em primeiro lugar. Bertuol chegou em 

segundo a uma volta e Catharino Andreatta em terceiro com duas voltas de atraso. 

Dias depois da prova, foi confirmada a desclassificação de Chico Landi, concedendo-se a vitória à dupla 

Aristides Bertuol/Orlando Menegaz, sob protestos do campeão brasileiro. 

Ver RESULTADOS 1957/51 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chico Landi recebendo a bandeirada de chegada como vencedor da prova, que seria anulada posteriormente. 

 

 
Aristides Bertuol que foi proclamado vencedor da prova depois da desclassificação de Chico Landi. 

 

42 – GP CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, foram realizadas em Interlagos uma série de provas, cuja 

terceira teve caráter internacional, contando com a participação do campeão mundial de automobilismo de 

1957, o argentino Juan Manuel Fangio. 

Tratava-se da sexta e última etapa do campeonato paulista intitulado “VI Prêmio Cinquentenário do 

Automóvel Clube do Brasil”, nome comemorativo dos 50 anos de fundação do referido Clube, sendo que a 

prova destinada aos carros da categoria “Sport”, recebeu o nome de “X GP Cidade de São Paulo”. 

No sábado, foi realizada a prova da categoria Turismo, disputada em 25 voltas pelo anel externo, com a 

participação de apenas sete carros, numa nítida consequência do desgaste desses carros na prova das “Mil 

Milhas” disputadas no final de semana anterior. 



Apenas dois carros de grande potência estavam presentes, os de Luiz Américo Margarido e de Alfredo 

Santilli, os outros participantes eram carros de baixa cilindrada: Emílio Zambello, José George Borba, 

Raphael Jafet, Waldemyr Costa e Luiz Pereira Bueno. 

Margarido venceu com relativa facilidades, apesar da pressão que lhe foi movida por Emílio Zambello, 

tendo os dois se revezado na liderança mas, aos poucos a maior potência do carro de Margarido 

prevaleceu, terminando a corrida com uma volta de vantagem para Zambello. 

Ver RESULTADOS 1957/52 

 

 
A largada da prova da categoria Turismo 

 

Nesse dia foram disputadas as provas de classificação das categorias Mecânica Nacional e Sport, que teve 

os seguintes resultados: 

Mecânica Nacional: 
 

8 
José Gimenez Lopes 

Maserati 4CLT Corvette 
4m03s8 

 80 
Flávio Beneducci 

Ferrari 375 Corvette 
4m09s2 

 22 
Luiz Valente 

Duchen Corvette 
4m16s8 (NL) 

 51 
Luiz Américo Margarido 
Maserati 4CL Corvette 

4m12s3 

 

 20 
Raphael Gargiulo 

Bonini Ford 
4m18s5 

 16 
Nelson Bastos 

Maserati 8CM Corvette 
4m50s7 

 3 
Fernando Pereira Barreto 
Maserati 8CM Corvette 

 

 

18 
Camillo Christófaro 

Camillo Ford 
 

 19 
Alfredo Santilli 

Losacco Corvette 

 40 
Armando Scholz 

Taubaté Ford 

 66 
Jean Bergerot 

Nery Fiat 

 

 31 
Thomaz Maciel 

Mello Ford 
 

 26 
Waldemar Santilli 

Eclipse Willys 

 48 
Franco Ciamaroni 
Ciamaroni Lancia 

 

 

A primeira corrida disputada no domingo, foi da Mecânica Nacional, com a participação de 13 carros, 

notando-se a ausência do carro de Luiz Valente. 

Iniciada a corrida, Gimenez Lopes assumiu a liderança, perseguido de perto por Flávio Beneducci, que 

conduzia a Ferrari vencedora dos 500 Km de Interlagos. 

Os dois carros andavam muito próximos, com os dois carros trocando de posição, até iniciarem a quarta 

volta, quando Gimenez perdeu o controle e capotou espetacularmente. 



O piloto sofreu apenas pequenas escoriações, mas a corrida estava definida em favor de Beneducci. Camillo 

Christófaro foi o segundo terminando a corrida com mais de um minuto de diferença. 

 

 
Espetacular sequência do acidente sofrido por José Gimenez Lopes na prova da Mecânica Nacional, quando era 

acossado por Flávio Beneducci. 

 

 
Largada da Mecânica Nacional com Gimenez Lopes partindo à frente. 

 

 
Flávio Beneducci (Ferrari 375 Corvette) recebendo a bandeirada da vitória na Mecânica Nacional 

 



Com relação à prova da categoria Sport, é importante esclarecer como ficou formada a participação de 

cada carro e piloto. Foi contratada a vinda para o Brasil carros da equipe Madunina constituída pelas 

Maserati 300S para Juan Manuel Fangio, Chico Landi e Armando Zampiero/Gino Munaron, a 200S para 

Corrado Manfredini e uma Ferrari 250TR para Júlio Pola, sendo que este último carro não chegou ao País. 

Os brasileiros inscritos foram Celso Lara Barberis, Ico Ferreira e Cícero Bittencourt da Garagem Fulgor, com 

Ferrari 750 Monza e 250MM, além de outros pilotos: Henrique Casini (Ferrari 250 Monza), Mário Valentim 

(Ferrari 250MM), Álvaro Varanda (Ferrari 225S), e Flávio Rebizzi (LL Porsche). 

Quando os carros da Scuderia Madunina chegaram ao Brasil, Mário Valentim adquiriu uma das Maserati 

300S, e Severino Silva a 200S. 

Com isso, o carro originalmente de Mário Valentim, foi passado, na corrida, para a dupla Godofredo Viana 

Filho/Armando Zampiero que correria no carro  que foi vendido a Valentim. Munaron foi mantido no carro 

original, formando dupla com o carioca Severino. 

Com essas modificações, o grid de largada do GP Cidade de São Paulo ficou assim constituído: 
 

4 
Juan Manuel Fangio 

Maserati 300S 
3m51s3 

 82 
Chico Landi 

Maserati 300S 
3m52s6 

 46 
Celso Lara Barberis 
Ferrari 750 Monza 

3m59s3 

 12 
Gino Munaron/Mário Valentim 

Maserati 300S 
3m59s7 

 

 6 
Henrique Casini 

Ferrari 250 Monza 
4m04s5 

 36 
Ico Ferreira 

Ferrari 750 Monza 
4m06s5 

 5 
Horácio Ferreira/C. Bittencourt 

Ferrari 250MM 
4m16s7 

 

 

17 
Flávio Rebizzi 

LL Porsche 
4m17s2 

 8 
Armando Zampiero/G. Viana Fº 

Ferrari 250MM 
4m21s5 

 22 
Severino Silva/C. Manfredini 

Maserati 200S 
4m21s5 

 10 
Álvaro Varanda 

Ferrari 225S 

 

 
Dois momentos da largada da prova 

 

Essa prova foi dividida em duas baterias de 12 voltas cada, com o resultado do GP sendo obtido através do 

somatório de distância e tempo apurados em cada uma das baterias. 

Dada a bandeirada de largada, da primeira bateria, Fangio assumiu a liderança, sendo seguido por Mário 

Valentim, Chico Landi, Henrique Casini, Celso Lara Barberis e os demais. 

A atuação de Mário Valentim demonstrava que o piloto vinha “tocando” sem muita técnica e, logo depois 

de completar a primeira volta, perdeu a direção e foi de encontro ao barranco que contornava a pista, 

destruindo o carro e com o piloto sendo levado para o hospital com a clavícula quebrada. 

Landi, que estava em segundo, passou a ser acossado por Casini que logo assumiu a posição e, em seguida 

foi a vez de Barberis subir para terceiro, quando Landi foi aos boxes trocar um pneu. Depois de completar a 



10ª volta, Celso Lara abandonou com o câmbio da sua Ferrari quebrado. Com isso, Landi recuperou o 

terceiro lugar. 

 

O pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio foi o grande vencedor da prova com sua Maserati 300S 

 

A segunda bateria foi disputada debaixo de uma garoa que fez a média horária ser mais reduzida. Mesmo 

com essa mudança, Fangio venceu com grande facilidade, e Chico Landi bateu Casini, sem no entanto 

conseguir superar a diferença ocorrida na primeira bateria. Exceto essa troca de posição entre Landi e 

Casini, os carros terminaram a bateria na mesma ordem em que largaram. 

 

 
Ico Ferreira (Ferrari 750 Monza nº 36) e Chico Landi (Maserati 300S nº 82) 

 

O resultado geral da prova teve Fangio como vencedor com quase cinco minutos de vantagem para Casini 

que ficou com o segundo lugar. O terceiro foi Chico Landi. 

Ver RESULTADOS 1957/54 

 

Vale uma observação com relação a esta corrida. Há pouco tempo, em conversa com Jan Balder, este me 

relatou que, em 1968, quando ele corrida em dupla com Chico Landi, este lhe informou que para essa 

corrida, o seu carro estava ótimo durante os treinos enquanto o de Fangio falhava. Como os carros ficavam 

na mesma garagem, teriam trocado os carburadores dos dois carros e, a partir da prova de classificação a 

situação se inverteu, com o carro de Fangio sem falhar e o dele falhando, o que continuou durante a 



corrida, fazendo com que Landi não pudesse acompanhar Fangio e até mesmo acabou perdendo o segundo 

lugar para Casini. O fato foi tão levado a sério por Landi, que este, na corrida que seria disputada na 

semana seguinte no Rio de Janeiro, abdicou da Maserati e correu com um Porsche. 

 

43 – CAMPEONATO PAULISTA DE 1957 

 

Com a realização dessas corridas, o campeonato paulista terminou com os seguintes resultados: 

 

1 – Sport Força Livre: 

 
P PILOTO CARRO 10/02 07/04 23/06 25/08 20/10 01/12 TOTAL 

1º Henrique Casini Ferrari 250 Monza 6 - 5 6 6 8 31 

2º Celso Lara Barberis Ferrari 750 Monza - 3 8 8 8 3 30 

3º Godofredo Viana Filho Ferrari 250 MM 8 6 6 4 - 5 29 

4º Cícero Bittencourt Ferrari 750 Monza - - 4 - 5 - 9 

5º Ico Ferreira Ferrari 750 Mondial - 8 - - - - 8 

6º Chico Landi Maserati 300S - - - - - 6 6 

7º Carlos Taub Ferrari 250 MM - - - 3 3 - 6 

8º Jair Mello Viana Ferrari 125C/250S 5 - - - - - 5 

 Antônio Lordeiro Ferrari 225S - 5 - - - - 5 

 Mário Valentim Ferrari 225S - - 5 - - - 5 

11º Henrique Lopes Jaguar XK120 - - - - 4 - 4 

 Álvaro Varanda Ferrari 225S - - - - - 4 4 

13º Fritz D’Orey Porsche 550RS - - 3 - - - 3 

 

2 – Sport até 2.000 cc: 

 
P PILOTO CARRO 10/02 07/04 23/06 25/08 20/10 01/12 TOTAL 

1º Flávio Rebizzi MG Rebizzi 8 8 6 - - 8 30 

2º Fritz D’Orey Porsche 550RS - - 8 - - - 8 

3º Mário Garotta Ferrari 500 Mondial 6 - - - - - 6 

 Luciano Falzoni Ferrari 166 MM - 6 - - - - 6 

5º Roberto Matarazzo Lancia Aurélia B20 - - 5 - - - 5 

 Paschoal Nastromagario MG Special - 5 - - - - 5 

7º Pedro Victor Delamare MG Special - 4 - - - - 4 

 

3 – Mecânica Nacional Força Livre: 

 
P PILOTO CARRO 10/02 07/04 23/06 25/08 20/10 01/12 TOTAL 

1º Camillo Christófaro Camillo Corvette/Ford 8 8 6 - - 6 28 

2º Raphael Gargiulo Bonini Ford 6 3 5 4 1,5 4 23,5 

3º Ciro Cayres Ferrari 125C Corvette - - 8 8 - - 16 

4º Luiz Valente Duchen Ford - 4 - 6 4 - 14 

5º José Ferreira Guedes Guedes Ford 5 6 - - - - 11 

6º Alfredo Santilli Losacco Oldsmobile 3 - 3 - - 5 11 

7º José Gimenez Lopes Maserati 4CLT Corvette - - 4 - 6 - 10 

8º Celso Lara Barberis Ferrari 375 Corvette - - - - 8 - 8 

 Flávio Beneducci Ferrari 375 Corvette - - - - - 8 8 

10º Alberto Rabay Rabay De Soto - 5 - - - - 5 

 Nilson Almeida MarGirus Corvette - - - 5 - - 5 

 Luiz Américo Margarido Maserati Corvette - - - - 5 - 5 

13º Pedro Melo Bonini Ford 4 - - - - - 4 

14º Thomaz Aquino Maciel Bonini Ford - - - 3 - - 3 

 Nelson Bastos Maserati 8CM Corvette - - - - - 3 3 

16º Hélio Rossi MarGirus Corvette - - - - 1,5 - 1,5 

 

 

 



4 – Mecânica Nacional até 2.500 cc: 

 
P PILOTO CARRO 10/02 07/04 23/06 25/08 20/10 01/12 TOTAL 

1º Jean Bergerot Nery Fiat - - - 8 8 8 24 

2º Waldemar Santilli Eclipse Willys - - - 6 - 6 12 

3º Armando Silva Otolino MG - - - - 5 - 5 

 

5 – Turismo Força Livre: 

 
P PILOTO CARRO 10/02 07/04 23/06 25/08 20/10 01/12 TOTAL 

1º Alfredo Santilli Cadillac TC 8 6 4 5 8 4 35 

2º Luiz Américo Margarido Chevrolet TC 6 - 8 8 - 8 30 

3º Dejalma Pessolato Chevrolet TC - 3 6 6 - - 15 

 Emílio Zambello Fiat Fulgor - - - 3 6 6 15 

5º Luciano Bonini Ford TC 5 4 - 4 - - 13 

6º Flávio Beneducci Ford TC - 5 5 - - - 10 

7º Caetano Damiani Ford TC 4 - - - 5 - 9 

 Waldemyr Costa Volvo PV 444 - - - - 4 5 9 

9º Aristides Bertuol Chevrolet TC - 8 - - - - 8 

10º Leone Bracalli Fiat Bracalli 3 - - - - - 3 

 Euclides Pinheiro Hotchkiss - - 3 - - - 3 

 

6 – Turismo até 2.000: 
 

P PILOTO CARRO 10/02 07/04 23/06 25/08 20/10 01/12 TOTAL 

1º José George Borba Simca 8 5 6 6 4 6 6 33 

2º Emílio Zambello Fiat Fulgor - - 8 8 8 8 32 

3º Egídio Di Vizio Fiat Di Vizio 6 4 4 6 - - 20 

4º Leone Bracalli Fiat Bracalli 8 8 - - - - 16 

5º Luiz Pereira Bue3nos Fiat Comino - 5 5 5 - - 15 

6º Waldemyr Costa Volvo PV 444 - - - - 4 5 9 

 Raphael Jafet Peugeot 203 - - - - 5 4 9 

8º Renzo Lavanccini Lancia Aurélia B10 4 - - - - - 4 

9º Brasile Nucarelli Fiat 1100 3 - - - - - 3 

 Jean Colimaux Singer - - - 3 - - 3 

 

44 – GP CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 

Dando continuidade à participação dos pilotos estrangeiros em pistas brasileiras, foi organizado no dia 8 de 

dezembro a 14ª edição do GP Cidade do Rio de Janeiro, sendo que dessa feita o circuito escolhido foi o do 

Parque da Quinta da Boa Vista. Esse evento teve duas provas, uma intitulada “Prêmio Prefeito Negrão de 

Lima”, limitada a pilotos nacionais e a prova de fundo, o “GP Cidade do Rio de Janeiro”, que teve como 

premiação o “Troféu Juscelino Kubitschek”. 

Chico Landi estava fora da equipe de carros Maserati que veio ao Brasil, possivelmente em função de se 

sentir prejudicado, como relataria anos mais tarde, ou por considerar que o carro que iria pilotar, um 

Porsche 550 RS fosse mais bem adaptado que os carros italianos ao “travado” circuito carioca. 

No sábado foram organizadas as provas de classificação. 

Para a prova dos nacionais, que seria disputada em 15 voltas, ou 30 quilômetros, o pole-position foi 

Pinheiro Pires, que retornava às corridas de automóveis, com a Maserati que havia sido comprada por 

Mário Valentim, ficando em segundo lugar Chico Landi no Porsche. 

O grid de largada para essa prova ficou assim constituído: 
 

12 

Pinheiro Pires 

Maserati 300S 

1m22s0 

 62 

Chico Landi 

Porsche 550 RS 

1m22s5 

 6 

Henrique Casini 

Ferrari 250 Monza 

1m24s0 



 

 22 

Severino Silva 

Maserati 200S 

1m26s9 

 10 

Álvaro Varanda 

Ferrari 225S 

1m27s0 

 

 

26 

Armando Silva 

Maserati A6GCS 

1m29s8 

 8 

Godofredo Viana Fº 

Ferrari 250 MM 

1m32s0 

  

 

 
A largada da prova Prefeito Negrão de Lima 

 

A primeira corrida disputada no domingo, para os pilotos nacionais, teve como líder após a largada, 

Pinheiro Pires, completando a primeira volta seguido por Álvaro Varanda, Chico Landi, Godofredo Viana 

Filho, Severino Silva, Armando Silva e em último Henrique Casini, que entrou no boxes perdendo duas 

voltas antes de retornar. Chico Landi assumiu o segundo lugar na quarta volta e a liderança na quinta, 

posição que manteve até o final da prova. Pinheiro Pires, apesar do carro mais potente, só resistiu aos 

ataques de Álvaro Varanda até a sexta volta e a outra alteração que ocorreu na prova foi a ultrapassagem 

de Godofredo Viana sobre Severino Silva, na 11ª volta, quando Silva rodou na pista. 

Ver RESULTADOS 1957/55 

 

Chico Landi no Porsche 550 RS, grande vencedor da prova 

 

Da prova internacional, participaram 8 carros e Juan Manuel Fangio foi o pole-position, tendo ao seu lado 

Gilberto Machado que pilotou a Maserati de Mário Valentim, e Chico Landi no Porsche. 



 

4 

Juan Manuel Fangio 

Maserati 300S 

1m19s5 

 12 

Gilberto Machado 

Maserati 300S 

1m22s0 

 62 

Chico Landi 

Porsche 550 RS 

1m22s5 

 

 6 

Henrique Casini 

Ferrari 250 Monza 

1m25s0 

 22 

Severino Silva/Corrado Manfredini 

Maserati 200S 

1m26s9 

 

 

10 

Álvaro Varanda 

Ferrari 225S 

1m27s0 

 8 

Godofredo Viana Fº 

Ferrari 250 MM 

1m32s0 

 82 

Gino Munaron 

Maserati 300S 

1m39s0 

 

Largada do GP Cidade do Rio de Janeiro 

 

Na prova principal, Juan Manuel Fangio partiu na frente mais uma vez, porém, tendo queimado a largada, 

foi punido com um minuto e, sabendo da punição passou a andar o mais rápido possível para conseguir 

abrir mais de um minuto e assim consolidar sua vitória. 

 

 
A chegada vitoriosa de Juan Manuel Fangio 

 



A primeira volta foi completada com Fangio em primeiro, seguido por Gilberto Machado, Chico Landi, 

Henrique Casini, Severino Silva, Godofredo Viana e Gino Munaron, enquanto Álvaro Varanda entrou nos 

boxes para desistir com quebra do motor da sua Ferrari. 

Na segunda volta, Landi passou para segundo, e Munaron por Godofredo, ficando assim as posições: 1º 

Fangio; 2º Landi; 3º Gilberto; 4º Casini; 5º Severino; 6º Munaron; e 7º Godofredo. Fangio mantinha de fato 

a liderança da prova, mas com a punição imposta ao argentino, era Landi quem liderava oficialmente. 

Nova mudança ocorreu na sexta volta, com Munaron ultrapassando Casini, para ocupar a quarta posição. 

Na 14ª volta, Severino rodopiou na pista caindo para último lugar. 

As posições se mantiveram até a 35ª volta, quando Chico Landi abandonou com problemas de câmbio e 

uma volta depois, Munaron ultrapassou Gilberto Machado, com as posições se mantendo até o final, com 

Fangio recebendo a bandeirada da vitória com duas voltas de vantagem para Munaron. 

Ver RESULTADOS 1957/56 

 

 
Passagem de Juan Manuel Fangio à frende de Chico Landi e Gino Munaron 

 

45 – II PROVA TAPES-CAMAQUÃ 

 

A penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo Força Livre aconteceu no dia 22 de dezembro com a 

realização da II Prova Tapes-Camaquã, que contou com a participação de apenas 6 carros da classe A, e 

com os carros da “B” se recusando a participar da prova em protesto contra a baixa premiação. 

Com esse resultado, Aristides Bertuol e Júlio Andreatta ficaram empatados e o campeonato teve que ser 

decidido em prova a ser realizada em 1958. 

Dos seis carros que largaram apenas três chegaram ao final, com os irmãos Júlio e Catharino Andreatta 

ocupando as duas primeiras posições e com Aristides Bertuol em terceiro. 

 

 

 



46 – CAMPEONATO GAÚCHO DE TURISMO FORÇA LIVRE “B” 

 

P PILOTO 
27/01 

Antoninho 
Burlamaque 

24/03 
Circuito da 

Uva 

05/05 
Encosta da 

Serra 

14/07 
Pedra 

Redonda 

25/08 
Circuito de 

Pelotas 

22/09 
Alto 

Taquari 

13/10 
Passo 
Fundo 

TOTAL 

1º Oswaldo de Oliveira 3 8 8 6 8 6 1 40 

2º Nactivo Camozatto 4 3 - 8 3 - 8 26 

3º Alcides Pretto 8 - - 4 - 4 - 16 

4º Breno Fornari - 4 4 1 4 - 2 15 

5º Karl Iwers - 4 4 1 4 - 2 15 

6º Nilson Flores Silva 1 6 - 3 - 1 - 11 

7º Jebir Lahude - - - - - 8 - 8 

8º Oladi Bueno 2 - - 2 - 3 - 7 

9º Francisco de Paula Santos - - - - 6 -  6 

 Sinval Bernardon - - - - - - 6 6 

11º Dante Roveda - - - - - - 4 4 

12º Antônio Planella - - - - 2 -  2 

 Afonso Hoch - - - - - 2  2 

14º Pedro Montuori - - - - 1 -  1 

 

47 – CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO DE CARROS ESPORTE 

 

No ano de 1957 foi realizado um torneio, inspirado no Campeonato Mundial, intitulado “Campeonato 

Centro Sul-Americano”, destinado exclusivamente aos pilotos de nacionalidade centro ou sul-americana e 

dividido em três categorias: até 1.500 cc; até 2.000 cc; e até 3.000 cc. 

Foram selecionadas cinco provas para esse torneio: Mil Quilômetros de Buenos Aires, 500 Km de Cuba; GP 

da Venezuela; GP Cidade de S. Paulo; e GP Cidade do Rio de Janeiro. 

A colocação do torneio foi a seguinte: 

 

Sport Internacional: 

 

P PILOTOS 
1000 Km 
B. Aires 

500 Km 
Cuba 

GP da 
Venezuela 

GP da Cidade 
de S. Paulo 

GP da Cidade 
do R. Janeiro 

TOTAL 

1º Juan Manuel Fangio (ARG) - 8 - 9 9 26 

2º Piero Drogo (VEN) 4 6 6 - - 16 

3º Júlio Pola (VEN) 4 - 6 - - 10 

 Alejandro de Tomaso (ARG) 6 4 - - - 10 

 Henrique Casini (BRA) - - - 6 4 10 

6º Carlos Menditeguy (ARG) 8 - - - - 8 

 Mauricio Marcotulli (VEN) - - 8 - - 8 

 Ettori Chimeri (VEN) - - 8 - - 8 

9º Godofredo Viana Filho (BRA) 2 - - 3 3 8 

10º Júlio Batista Falla (CUB) - - 6 - - 6 

 Gilberto Machado (BRA) - - - - 6 6 

12º Pinheiro Pires (BRA) - 4 - - - 4 

 César Martinez (VEN) - - 4 - - 4 

 Ramon Lopes (VEN) - - 4 - - 4 

 Chico Landi (BRA) - - - 4 - 4 

16º Anton Von Dory (ARG) 3 - - - - 3 

 Jaroslav Juhan (VEN) 3 - - - - 3 

 Santiago Gonzalez (CUB) - - 3 - - 3 

 Manuel Garcia (CUB) - - 3 - - 3 

20º Severino Silva (BRA) - - - 1 2 3 

21º Ico Ferreira (BRA) 2 - - - - 2 

 Augusto Gutierrez (VEN) - - 2 - - 2 

 Álvaro Varanda (BRA) - - - 2 - 2 

24º Omar Terra (URU) 1 - - - - 1 

 Carlos Danvilla (URU) 1 - - - - 1 

 Antônio Izquierdo (COL) - - 1 - - 1 

 Juan Uribe (COL) - - 1 - - 1 

 



Sport de 2.001 a 3.000 cc: 

 

P PILOTOS 
1000 Km 
B. Aires 

500 Km 
Cuba 

GP da 
Venezuela 

GP da Cidade 
de S. Paulo 

GP da Cidade 
do R. Janeiro 

TOTAL 

1º Juan Manuel Fangio (ARG) - 8 - 9 9 26 

2º Godofredo Viana Filho (BRA) 6 - - 3 3 12 

3º Henrique Casini (BRA) - - - 6 4 10 

4º Carlos Menditeguy (ARG) 8 - - - - 8 

 Mauricio Marcotulli (VEN) - - 8 - - 8 

 Ettori Chimeri (VEN) - - 8 - - 8 

7º Ico Ferreira 6 - - - - 6 

 João Rezende (VEN) - - 6 - - 6 

 Francisco Borges (VEN) - - 6 - - 6 

 Gilberto Machado (BRA) - - - - 6 6 

11º Omar Terra (URU) 4 - - - - 4 

 Carlos Danvilla (URU) 4 - - - - 4 

 Lino Fayen (VEN) - - 4 - - 4 

 Jacques Olivier (VEN) - - 4 - - 4 

 Chico Landi (BRA) - - - 4 - 4 

16º César Reyes (ARG) 3 - - - - 3 

 Nestor Salerno (ARG) 3 - - - - 3 

18º Álvaro Varanda (BRA) - - - 2 - 2 

 

Sport de 1.501 a 2.000 cc: 

 

P PILOTOS 
1000 Km 
B. Aires 

500 Km 
Cuba 

GP da 
Venezuela 

GP da Cidade 
de S. Paulo 

GP da Cidade 
do R. Janeiro 

TOTAL 

1º Piero Drogo (VEN) 8 6 8 - - 24 

2º Júlio Pola (VEN) 8 - 8 - - 16 

 Severino Silva (BRA) - - - 8 8 16 

4º Alejandro de Tomaso (ARG) - 8 - - - 8 

 Pinheiro Pires (BRA) - 8 - - - 8 

6º Júlio Batista Falia (CUB) - - 6 - - 6 

7º César Martinez (VEN) - - 4 - - 4 

 Ramon Lopes (VEN) - - 4 - - 4 

9º Augusto Gutierrez (VEN) - - 3 - - 3 

10º Antônio Izquierdo (COL) - - 2 - - 2 

 Juan Uribe (COL) - - 2 - - 2 

12º Santiago Gonzalez (VEN) - - 1 - - 1 

 Alberto Gutierrez (VEN) - - 1 - - 1 

 

Sport até 1.500 cc: 

 

P PILOTOS 
1000 Km 
B. Aires 

500 Km 
Cuba 

GP da 
Venezuela 

GP da Cidade 
de S. Paulo 

GP da Cidade 
do R. Janeiro 

TOTAL 

1º Alejandro de Tomaso (ARG) 8 - - - - 8 

 Manoel Garcia (CUB) - - 8 - - 8 

 Flávio Rebizzi (BRA) - - - 8 - 8 

4º Anton Von Dory (ARG) 6 - - - - 6 

 Jaroslav Juhan (VEN) 6 - - - - 6 

6º Ernesto Tornquist (ARG) 4 - - - - 4 

 Kurt Delfosse (ARG) 4 - - - - 4 

 

 


