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1 - CAMPEONATO BRASILEIRO DO QUILÔMETRO 

 

No dia 18 de janeiro de 1920, o Clube Motociclista Nacional – CMN, com apoio do jornal “O Paiz”, 

organizou o “Campeonato Brasileiro do Quilômetro”, na Av. Meridional (atuais Delfim Moreira e Vieira 

Souto, no Leblon e Ipanema), Rio de Janeiro. 

Segundo o regulamento da prova a partida dos concorrentes seria dada com um carro de cada vez, 

segundo o número que lhe coubesse por sorteio. Definia também que os concorrentes poderiam construir 

carroceria para os seus carros da forma que melhor julgassem mais resistentes, mais leves e elegantes, 

contanto que “seja uma coisa digna do nosso automobilismo”. 

Dez pilotos fizeram inscrição, mas apenas seis se apresentaram para a prova que estava programada para o 

domingo dia 11 de janeiro. Entretanto, acabou tendo que ser adiada por uma semana em função de uma 

greve deflagrada pelos motoristas, o que provocou dificuldades de locomoção na cidade. 

Pelo regulamento estava previsto que o piloto que o vencesse por três anos consecutivos ficaria com a 

posse definitiva da Taça “O Paiz”, destinada aos vencedores. 

A prova consistia em percorrer a distância de um quilômetro, e os carros teriam 600 metros para atingirem 

velocidade antes de ser iniciada a correspondente cronometragem. 

George Haentjens, que havia participado tanto na corrida de Itapecerica como na de São Gonçalo, como 

favorito, mas sem obter o sucesso esperado, dessa vez venceu com o tempo de 35s4, com a média de 

101,695 km/h, pilotando um Lorraine-Dietrich 70 HP. Em segundo lugar ficou Oswaldo Dias Fernandes, 

seguido por Antônio Emílio da Silva, Moacyr Laport, Abreu Silva e Domingos Lopes. 

 

PROVA: I Campeonato Brasileiro do Quilômetro 

LOCAL: Av. Meridional (Vieira Souto/Delfim Moreira) – RJ 

DATA: 18/01/1920 

DISTÂNCIA: 1,000 km 

TEMPO: 35s4 

MÉDIA: 101,695 km/h 

LARGADA: 6 carros 

CHEGADA: 6 carros 

P PILOTO UF CARRO Nº CC TEMPO MÉDIA LARG. 
1º Georges Haentjens RJ Lorraine Dietrich 60 HP 6 12.050     1 
2º Oswaldo Fernandes RJ Hispano Suiza T32 4 4.712 42s0 85,714 4 
3º Antônio Emílio RJ Chalmers 35C 5 3.671 42s5 84,706 9 
4º Moacyr Laport RJ Ford T 2 2.878 43s0 83,721 2 
5º S. Abreu Silva RJ Ford T 1 2.878 51s8 69,498 1 
6º Domingos Lopes RJ Humber 15 3 2.815 1m07s6 53,254 8 
NL Felippe Dias da Silva RJ Ford T 7 2.878     3 
NL Paulo Walter RJ Chalmers 35C 8 3.671     5 
NL Mário Vasconcellos RJ Lozier 84 9 9.085     7 
NL Antônio Duarte da Cruz RJ Lorraine Dietrich 60 HP 10 12.050     10 

 

 

 

 



 
A bela sequência de fotos publicada na Revista Fon Fon: (1) – Os participantes alinhados, da esquerda para a 

direita: Oswaldo Fernandes (Hispano Suiza nº 4); George Haentjens (Lorraine Dietrich nº 6); Domingos Lopes 

(Humber nº 3); Antônio Emiliano (Chalmers nº 5); S. Abreu Silva (Ford T nº 1); Moacyr Lapport (Ford T nº 2) – (2) – 

Antônio Emiliano (Chalmers nº 5) – (3) S. Abreu Silva (Ford T nº 1) – (4) Oswaldo Fernandes (Hispano Suiza nº 4) – (5) 

– o vencedor da prova, George Haentjens (Lorraine Dietrich nº 6).  

 

2 - A TAÇA ELGIN SIX 

 

Animada com o sucesso da prova, a diretoria do Clube Motociclista Nacional – CMN decidiu organizar outra 

prova para carros de Turismo, dessa vez num circuito de 20 quilômetros, passando pela Praia Pequena, 

Bonsucesso, Penha, Vicente de Carvalho e Pilares. 

Nesse mesmo circuito o CMN tinha organizado em 1919 uma prova para motocicletas e pretendia repetir o 

feito, então incluindo os automóveis de turismo. 

Interessado nessa importante manifestação esportiva, a Companhia Transactor S/A, representante dos 

automóveis “Elgin Six”, através do seu presidente Sr. M. J. M. Ferraz ofereceu uma taça que recebeu o 

nome de “Taça Elgin Six”. De acordo com o regulamento elaborado para a prova, a mesma seria disputada 

anualmente e os vencedores seriam os seus detentores provisórios, cabendo a quem conquistasse três 

vitórias a posse definitiva da referida taça. 

 

 



3 - ASSOCIAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA 

 

Em 12 de fevereiro, foi fundada a Associação Automobilística Brasileira, que teve eleita e empossada a sua 

diretoria que tinha como presidente o Sr. B. Escobedo, da Revista “Auto Propulsão”. A associação 

representava, principalmente, os negociantes de automóveis do Distrito Federal e entre seus diretores 

estava o Sr. M. J. M. Ferraz, que havia oferecido a “Taça Elgin Six” para o Clube Motociclista Nacional – 

CMN organizar a prova com carros de Turismo. 

Fazendo parte da diretoria da associação, o referido senhor comunicou ao CMN que ficava sem efeito a 

oferta verbal feita e que a referida taça seria colocada à disposição da associação para a organização de 

uma corrida. 

 

4 - CORRIDA DE CARROS DE TURISMO 

 

Mesmo com a perda da “Taça Elgin Six”, o CMN continuou afirmando que organizaria a prova de Turismo e, 

para tanto chegou a fazer um levantamento da prova, mas a mesma acabou não se realizando, assim como 

não foi disputada a “Taça Elgin Six” que deveria ser organizada pela Associação Automobilística Brasileira. 

 

5 - FORD TOURING CLUBE 

 

Recentemente fundado o Ford Touring Clube organizou uma caravana automobilística na direção da Vila 

Santo Amaro na capital paulista. Nove automóveis partiram da Praça Antônio Prado, não ocorrendo 

qualquer incidente durante o passeio. 

No dia 15 de março, o clube organizou nova excursão automobilística, dessa vez ao Alto da Serra. Mais uma 

vez o início ocorreu na Praça Antônio Prado, com os automóveis seguindo na direção do “Caminho do 

Mar”. Depois de uma hora e quarenta e cinco minutos, os automóveis chegaram ao destino, onde se 

descortinava o panorama deslumbrante da baixada santista. 

Tomaram parte da excursão, entre outros: Eduardo Dale (presidente do clube); E. Robinson (vice-

presidente), J. E. Rolin (1º secretário); Rocco Cornalbas (2º tesoureiro), Mário Jordão da Silva, Laurindo 

Pires, Alberto Aleixo, Francisco Freire, João Fraga, Caetano Notari, Carlos Agnese e Alberto dos Santos. 

 

 
O grupo de excursionista do Ford Touring Club durante a viagem de São Paulo a Santos. 



6 - ESTRADA RIO-PETRÓPOLIS 

 

Em abril, o comércio da cidade de Petrópolis, através da Associação Comercial, iniciou uma campanha para 

a construção de uma estrada de rodagem entre aquela cidade e a capital da República. Segundo os jornais 

da época, a construção da estrada traria “maior desenvolvimento do comércio e indústria das cidades que 

serão beneficiadas pela estrada, e almejam ver cultivados os terrenos da baixada do Estado do Rio, 

transformados assim em celeiros da capital, o que, sem a menor dúvida, se verificará com a construção 

desse novo meio de transporte”. 

Ficava ainda claro que a estrada Rio-Petrópolis seria um complemento da estrada entre o Rio de Janeiro e 

Juiz de Fora, uma vez que o trecho entre Petrópolis e Juiz de Fora era bem atendido pela estrada União e 

Indústria, construída no tempo da monarquia, e que se encontrava em boas condições de conservação, 

passando por Itaipava, Pedro do Rio, Areal, Torres Homem e Entre Rios. 

 

7 - EXCURSÕES DO FORD TOURING CLUBE 

 

Em maio foram organizadas outras duas excursões automobilísticas organizadas pelo Ford Touring Clube. A 

primeira ocorreu no dia 13, partindo da Praça Antônio Prado em direção a São Roque. Foram três carros 

passando por Butantã, Represa e Cotia antes de chegar a São Roque, onde foram recebidos pelo prefeito, 

Sr. Paulino de Campos. Os excursionistas foram Eduardo Dale, Elias Alves Lima, Henrique Boeck e senhora, 

Yolanda Chaves, Rosa e Adélia Abdalla, Arthur Furtado e Rivadavia Camargo. 

No dia 16 foi a vez da excursão a Itu, tendo como itinerário as cidades de Osasco, Barueri, Parnaíba e 

Cabreúva. Tomaram parte da excursão os Srs. Eduardo Dale, José Augusto Pereira de Queiroz, Dr. Luiz P. de 

Queiroz e senhora, Ângelo de Queiroz, Carlos Agnese e outros. 

 

 
A chegada dos excursionistas do Ford Touring Club quando chegaram no Alto da Serra do Mar em março. 

 

 

 



8 - AUTOMÓVEL CLUBE DE RIO PRETO 

 

No dia 13 de maio de 1920 foi fundado o Automóvel Clube de Rio Preto, sendo eleito presidente o Sr. 

Arlindo Carneiro. 

 

9 - AUTOMÓVEL CLUBE DO BRASIL 

 

Em maio de 1920 foi eleita a nova diretoria do Automóvel Clube do Brasil, que ficou assim 

constituída: presidente o Senador Fernando Mendes de Almeida; secretário deputado 

Celso Bayma; tesoureiro deputado Octavio da Rocha Miranda. Na mesma assembleia foi 

autorizada a transferência da sede da entidade, de Botafogo para a Rua do Catete nº 270. 

 

10 - COMISSÃO TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO AUTOMOBILISTA BRASILEIRA 

 

No dia 1 de junho de 1920, foi nomeada a comissão técnica da Associação, que ficou assim composta: Leon 

Castier, da Empresa Especialidades Mecânicas; Reynaldo R. Burnay, da firma R. S. Maya & C.; Mello 

Gamberini, da Garagem e Oficina Lancia; e João Eichbauer, da Garagem Guanabara. 

 

11 - EXCURSÃO A GUARATIBA 

 

Realizou-se, em 20 de junho uma excursão automobilística a Guaratiba, promovida pela Associação 

Automobilista Brasileira. 

 

12 - EXCURSÃO DO FORD TOURING CLUBE DE CATANDUVA A SÃO PAULO 

 

Em 28 de junho o Sr. Adalberto Netto, ex-prefeito de Catanduva, em combinação com o presidente do Ford 

Touring Clube, Sr. Eduardo Dale, promoveu uma grande excursão automobilística, em automóveis Ford, de 

Catanduva a S. Paulo. Tomaram parte nessa excursão cerca de 15 automóveis e 30 pessoas. Todas as 

providências foram tomadas para que nada faltasse aos excursionistas durante o seu trajeto. 

 

 
O Ford T 



 

13 - EXCURSÃO A SANTA CRUZ, NO RIO DE JANEIRO 

 

No dia 17 de julho estava marcada, pela Associação Automobilista Brasileira com início na Avenida 

Presidente Wilson, em frente ao palácio Monroe com destino a Santa Cruz. A expectativa era de grande 

afluência de automóveis, entretanto apenas dois compareceram e assim, apenas os carros do presidente 

do clube, Sr. B. Escobedo e o do Sr. J. Lowndes cumpriram o trajeto estabelecido. 

 

14 - RAID ITAPETININGA – SÃO PAULO 

 

O Sr. Antônio Pinto, residente em Itapetininga, representante da Associação Permanente de Estradas de 

Rodagem naquela cidade, em julho foi a São Paulo em seu automóvel. 

A partida de Itapetininga ocorreu às 7 horas e a chegada à Avenida Paulista, em São Paulo, às 17 horas, 

tendo sido, portanto, coberto o trajeto em dez horas justas, das quais devem ser descontadas duas horas, 

tempo gasto em diversos pontos, para reabastecimento, e paradas forçadas. 

O itinerário foi o seguinte: Itapetininga, Tatuí, Boituva, Porto Feliz, Itu, Cabreúva, Pirapora, Paranaíba, 

Barueri, Osasco e São Paulo. O retorno a Itapetininga se fez pelo mesmo itinerário. 

O Sr. Antônio Pinto, que fez a excursão em um automóvel Ford, gastou apenas duas latas de gasolina na 

vinda e outras duas na volta, não tendo havido o menor incidente no motor. 

 

 
Ford T 

 

15 - RAID BEBEDOURO – SÃO PAULO 

 

Em agosto os Srs. Alfredo Azevedo Silva e João Villanova empreenderam um raid automobilístico de 

Bebedouro a São Paulo. O itinerário estabelecido foi: Bebedouro, Jaboticabal, Fazenda São Martinho, 

Fazenda Guatapará, Jataí, Porto Ferreira, Leme, Limeira, Campinas, Indaiatuba, Itu, Cabreúva, Pirapora, S. 

Paulo. Os excursionistas partiram de Bebedouro à 6 horas num automóvel Ford, chegando a São Paulo no 

dia seguinte às 16 horas e 20 minutos. Acabaram pernoitando em Campinas, uma vez que se perderam no 

caminho, o que não permitiu que chegassem a São Paulo no mesmo dia. Quando chegaram a São Paulo, os 

excursionistas seguiram até Santos, retornando no mesmo dia para à capital paulista. 

 

 

 

 



16 - RAID PELO INTERIOR DE SÃO PAULO 

 

O delegado da Associação Permanente de Estradas de Rodagem, Sr. Floriano Santos, iniciou um raid num 

carro Overland, às 6:15 horas do dia 20 de agosto, na Avenida Paulista, em direção ao interior do Estado.  

O Sr. Floriano tinha como companheiros o motorista José Peixe e o mecânico Banzo Bambonatti. 

Os excursionistas passaram por Osasco, Barueri, Pirapora, Cabreúva, Porto Feliz, Boiatuva. Em seguida 

tomaram um caminho errado só chegando a Cerquilho no final da tarde e em seguida se dirigindo para 

Tietê, onde pernoitaram. Segundo os excursionistas o automóvel até então vinha se portando de forma 

admirável, vencendo com facilidade as rampas e areais e consumindo apenas uma lata a meia de gasolina. 

Partindo de Tietê, o raid seguiu para Araras aonde chegou às 15:30 horas, com os excursionistas 

pernoitando nessa cidade. No dia seguinte, seguiu em direção a Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, 

Tombadouro, Fazenda Córrego Rico e Jataí, de onde decidiram seguir até Cravinhos em vez de Guatapará, 

encontrando uma estrada em péssimas condições. Além disso ficou sem gasolina fazendo com que 

chegassem ao destino apenas às 21 horas. Depois de pernoitarem, os excursionistas seguiram viagem, 

chegando a Ribeirão Preto no final do dia. 

 

 
Overland 

 

17 - FORD TOURING CLUBE 

 

Diversas foram as excursões levadas a efeito por sócios do Ford Touring Clube no domingo 25 de agosto. 

Pela manhã, seguiu para Itu, o Sr. Henrique Boeck Sobrinho, regressando para S. Paulo no mesmo dia, às 17 

horas. Também, pela manhã, foi a Barueri, via Osasco, o Sr. Eduardo Dale, presidente do Clube, com outras 

pessoas. Às 13 horas, seguiram os Srs. Eduardo Dale e Daniel da Silva Santos, para Guarulhos, e Bonsucesso, 

regressando à noite. Todas as excursões correram sem novidades, estando as estradas em perfeito estado 

de conservação. 

 

18 - IRINEU CORRÊA 

 

No dia 6 de setembro de 1920, Irineu Corrêa venceu uma corrida realizada durante a feira 

agrícola Chester Fair CT, em Connecticut, nos Estados Unidos. Foi o registro da segunda 

vitória de um piloto brasileiro no exterior. (não existe registro oficial dessa prova, sendo seu 

resultado baseado em declarações do próprio piloto à imprensa). 

 

 

 

 



19 - RAID SÃO PAULO – RIBEIRÃO PRETO 

 

Em setembro os Srs. Jayme Penteado, Luiz Augusto Pinto Filho e Leopoldo César de Andrade Gonzaga, 

fizeram um raid de São Paulo a Ribeirão Preto num automóvel Essex. 

O itinerário passava por Osasco, Barueri, Parnaíba, Pirapora, Cabreúva, Itu, Campinas, Limeira, Rio Claro, 

Araras, Pirassununga, Porto Ferreira, Fazenda Córrego Rico, Limoeiro, Tatuí, Cravinhos e Ribeirão Preto, 

completando a viagem sem maiores problemas. 

 

 
Essex 

 

20 - ACORDO ACB x CMN 

 

Com a posse da nova diretoria do Automóvel Clube, em outubro de 1920 o seu presidente Senador 

Fernando Mendes de Almeida participou de reunião com o Sr. Laudelino de Aguiar, presidente do Clube 

Motociclista Nacional, onde foi celebrado acordo com relação à realização de eventos esportivos, acabando 

assim, com os desentendimentos ocorridos por ocasião da realização do Campeonato Brasileiro do 

Quilômetro. 

 

 


