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1 - FUNDAÇÃO DO AUTOMÓVEL CLUBE DO BRASIL 
 
Embora o site do Automóvel Clube do Brasil apresente como data da sua fundação 27 de setembro de 1907 
e que um dos seus fundadores foi Alberto Santos Dumont, os documentos da época nos dão outras 
informações. 
Na verdade, de acordo com os jornais da época, a formação do clube teve início em de fevereiro de 1907. 
No dia 21 foi reunida uma comissão composta pelos Srs. Jordano Laport, Carlos de Figueiredo, Gastão 
Ferreira, José Augusto Prates, A. J. Ferreira, Ernani Pinto e Alfredo Bunier, com o objetivo de formular 
parecer sobre as bases dos estatutos para a instalação do Automóvel Clube, conforme publicado na 
“Gazeta de Notícias” de 16/02/1907. 
As atividades esportivas do clube foram imediatamente iniciadas, não ficando resumidas ao referido 
parecer, pois em sessão realizada no dia 1º de março, no “Clube Médica” ficou decidido dar, em 
homenagem ao general Júlio Rocca, ex-presidente argentino que visitaria o Brasil, a primeira festa 
automobilística que o clube organizaria. 
 

 
 

2 - O PRIMEIRO EVENTO ESPORTIVO 
 
Esse evento ficou definido que seria um desfile de automóveis no dia 11 de março na Praia de Botafogo, no 
Rio de Janeiro. O referido desfile foi feito pelos sócios do Automóvel Clube que desfilaram com seus carros 
enfeitados em frente ao “Pavilhão Bar” na hora em que o general Júlio Rocca ali estava com sua comitiva. 
 

 



 
3 - A ORGANIZAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA DO BRASIL 

 
Na sua edição de 10 de março de 1907, o jornal “O Paiz” apresentava o seguinte texto sobre o Automóvel 
Clube do Brasil: 
O carioca corre sofregamente para o progresso e para os hábitos europeus. Entre nós, todas as manias 
“chiques” e progressistas têm tido ultimamente um desenvolvimento rápido e animador. Foi assim com o 
automobilismo. O primeiro automóvel que apareceu no Rio, em 1892, espantou a população, mas hoje a 
Capital Federal já possui um número de automóveis superior ao de muitas cidades europeias. 
O automóvel faz hoje parte dos nossos hábitos “smarts”; todos os “esnobes” cariocas que a sorte bafeja 
de fortuna, possui o seu “moto-car”, são excelentes “auto menu”. 
Agora, já não se contentam com a sua ação diversa os “auto menu” congregaram-se num clube. O 
Automóvel Clube do Brasil, e organizaram um “street-raid” de automóveis, que terá lugar no dia 17 do 
corrente das 4 às 6 horas da tarde, do Pavilhão Monroe ao Pavilhão Mourisco, pela Avenida Beira Mar. 
Já estão inscritos os Srs. Conde Sylvio Penteado, de S. Paulo, com um carro Fiat de 40 cavalos; Caio Prado, 
de S. Paulo, carro Leon Ballé, de 25 cavalos; Gastão de Almeida, do Rio de Janeiro, carro Lorraine de 28 
cavalos; Jordano Laport, do Rio de Janeiro, carro Renault, de 40 cavalos; George Haentjens, do Rio de 
Janeiro, carro Lorraine-Dietrich, de 40 cavalos. 
Será uma grande corrida de velocidade na distância de 195 quilômetros, ou seja, 10 voltas completas 
entre o pavilhão de S. Luiz e o pavilhão Mourisco, no fim da praia de Botafogo. 
Por ocasião da corrida e seus preparativos será vedada a pista, no tempo compreendido entre 4 e 5 horas 
da tarde, no máximo, ficando o serviço de fiscalização e trânsito na linha de percurso a cargo não só da 
guarda civil, como de uma comissão de polícia do civil. Essa comissão conservar-se-á percorrendo toda a 
pista no carro do presidente do clube. 
O Pavilhão Bar ficará destinado aos Srs. Sócios e suas famílias havendo ali também lugar reservado ao Sr. 
Presidente da República e altas autoridades. 
A “Taça de Inauguração”, belo trabalho em prata, será, pois, disputada com ardor, sendo impossível de 
antemão fazer conjecturas sobre o vencedor. 
A chegada será em frente ao Pavilhão Bar, onde se fará entrega do prêmio, que ficará definitivamente 
ganho se for sustentado pelo mesmo vencedor durante três provas anuais. 
O comendador Ramalho Ortigão, sócio da casa Parque Royal, oferece um objeto de arte ao segundo 
vencedor. 
Finda a corrida, realizar-se-á um banquete oferecido aos concorrentes paulistas pela diretoria do clube. 
Vai ser uma festa de progresso e de velocidade. É de esperar que faça um estrondoso sucesso. 
Apesar disso, a corrida acabou não sendo autorizada. O general Souza Aguiar, que era o prefeito do Distrito 
Federal, concordou com a decisão da polícia em negar a licença para a realização da corrida, baseando-se 
nas leis municipais que estabeleciam um limite máximo para a velocidade dos automóveis na área urbana 
da cidade, por tratar-se de logradouro público, o que colocaria em risco a vida dos transeuntes. 
Diante dessa decisão, o Automóvel Clube decidiu transferir a corrida para o prado do Jockey Clube. Chegou-
se mesmo a definir a ordem de largada que deveria ser: 
1º Jordano Laport, carro Renault. 
2º Gastão de Almeida, carro Dietrich II 
3º Georges Haentjens, carro Dietrich I 
4º Conde Sylvio Penteado, carro Fiat. 
5º Caio Prado, carro Léon Bollé. 
6º Fonseca Marques, carro Fiat. 
Mas a corrida acabou não sendo realizada. 
 



 
 

4 - A REVISTA FON-FON E O AUTOMÓVEL CLUBE 
 

Na sua edição de 1º de junho de 1907, a Revista Fon-Fon publicou o seguinte texto sobre o Automóvel 
Clube: 
Já nos faltava aqui, nesta linda cidade reformada, de hábitos novos e de Avenidas largas, a elegância 
suprema de um Clube onde se reunisse a elite endinheirada dos automobilistas para que a esse gênero de 
Esporte e de recreio fosse dada feição mais limpa e mais fina do que a vulgar função de meio rápido de 
transporte e tanto por hora ou por carreira. 
Aí está o Automóvel Clube, presidido pelo Dr. Fernando Mendes do Jornal do Brasil e um dos amadores 
mais sinceros e mais interessados do automobilismo. 
Não cabe unicamente, ao novo Clube, uma função decorativa ou platônica, que possa emprestar a seus 
sócios apenas a nota “suobica” de pertencer a um agrupamento mais ou menos farto de “chique” nem é 
seu único fim mostrar-se a curiosidade pública na elegância dos passeios em máquinas dos melhores 
fabricantes, ostentando como único documento ao aplauso a flâmula simpática do Clube. 
O Automóvel Clube propõe-se a desenvolver entre nós o gosto pelo automobilismo, interessado, 
naturalmente, pela importação de máquinas, pela necessária formação de motoristas e pela abertura de 
estradas novas e preparo das que já existem, para as grandes provas de velocidade e os longos passeios 
a distâncias até hoje não percorridas pelo progresso desse meio veloz de viação. 
Até agora o automobilismo no Brasil era apenas a indústria ganhadora das “bagnoles” ronceiras de 
aluguel, revendidas aqui, depois de bem usadas lá fora. “Automóvel Clube” fará despertar no espírito 
público o gosto por este Esporte de hoje e iniciará melhoramentos necessários, quer no que diz respeito, 
as máquinas, quer aos caminhos. 



Já conta mais de cem sócios inscritos e está instalado no antigo Clube Guanabara, à Praia de Botafogo, 
possuindo todos os elementos próprios de um Clube moderno, desde o salão de leitura, onde se pode 
consultar e ver as últimas novidades estrangeiras no gênero, até o salão de jogos para recreio íntimo de 
sócios. 
Além do Dr. Fernando Mendes, fazem parte de sua diretoria, Vasco de Abreu, do Jornal do Comércio e A. 
J. Ferreira, e no seu quadro de sócios encontram-se nomes mais cotados do nosso mundo “smart” e de 
dinheiro. 
 

 
 

5 - A ASSEMBLEIA GERAL DE 1º DE JULHO DE 1907 
 

No dia 1º de julho, foi realizada uma Assembleia Geral que aprovou o novo estatuto do clube e elegeu a sua 
nova diretoria que passou a ser a seguinte: presidente, Aarão Reis, vice-presidentes: Luiz da Rocha Miranda 
e Cardoso Laport; secretários: José Prestes e Ernani Pinto; e tesoureiros: Antônio Ferreira e Luiz Moraes. 
Apesar do renome que já tinha Alberto Santos Dumont, em nenhum momento seu nome consta entre os 
fundadores do Automóvel Clube do Brasil. 
Aprovada a nova diretoria, também o foi o seu estatuto que previa, basicamente: 
1 - Promover o desenvolvimento do automobilismo no Brasil. 
2 - Promover corridas, reuniões e divertimentos para os sócios e suas famílias. 
3 - Conseguir dos poderes públicos facilidades para a importação de máquinas destinadas à tração 
mecânica industrial ou de turismo. 
4 - Fazer a propaganda necessária para que a indústria nacional se aplique à construção e reparação dos 
motores para automóveis e auxiliar as tentativas de qualquer inventor de merecimento que porventura 
apareça. 
5 - Instalar uma ou mais garagens para os carros dos sócios, sendo um na parte central da cidade. 
6 - Abrir um curso de condutores mecânicos de automóveis, cuja frequência será estabelecida por um 
regulamento especial, no qual serão determinados o modo e condições para serem conferidos os títulos de 
habilitação. 
7 - Conseguir a reparação de antigas estradas de rodagem e a abertura de novas. 
8 - Fundar um autódromo para experiências em provas de resistências, concursos e corridas. 



Do grupo de sócios fundadores do clube constavam: Mendes de Almeida, Vasco Abreu e Antônio J. Ferreira, 
José de Azevedo Dória, José Luiz da Gama Fernandes, Henrique de Paiva Pitta, Ernesto de Freitas Crissiuma, 
Gaspar de Souza, Alfredo Burnier, Pedro Ferreira do Serrado, Luiz Moraes Júnior, Arthur Clausen, Carlos de 
Figueiredo, Celso Bayma, Eugênio Marçal, Alexandrino Duarte Pires Coelho, Pedro Benjamin de Cerqueira 
Lima, Armando da Costa Pereira, Annibal da Costa Pereira, Antônio S. Costa, José Augusto Prestes, Honório 
Guimarães Moniz, Dias de Freitas, Octávio de Souza Leão, José Diogo de Albuquerque D’Orey, João de 
Souza Lage, João Cordeiro da Graça, Dr. Guarany Goulart, George Haentjens, Gastão Ferreira de Almeida, 
Edmundo Michel, Leon Demaresi, Cândido Mendes de Almeida, João Felippe Pereira, Frederico Otte, 
Antônio Galdino dos Passos Macedo, Francisco Carlos Laport, Daniel José dos Passos Macedo, Jordano 
Cardoso Laport, Felisberto Laport, Júlio de Moraes. 
O clube inicialmente se reunia na sede do Clube Médico, mas logo se instalou na Avenida Praia de 
Botafogo. 
 

 
 

6 - A FORMAÇÃO DAS COMISSÕES ESPORTIVAS E TÉCNICAS 
 

Na sessão do dia 25 de julho, ficaram assim definidas as comissões: 
Comissão Esportiva: Ramalho Ortigão, Gastão de Almeida, Octávio de Souza Leão, Dias de Freitas, Carlos de 
Figueiredo, Annibal da Costa Pereira e José Diogo D’Orey. 
Comissão Técnica: João Cordeiro da Graça, João Felippe Pereira, Luiz Moraes, José Augusto Prestes e Ernani 
Pinto. 
Nessa reunião foi ainda constituída uma comissão para se relacionar com as autoridades de trânsito. Que 
ficou assim constituída: Nina Ribeiro, Luiz Rodolpho de Miranda, Pinto Portella, José Rodrigues Barbosa, 
Jorge Augusto Petiz, Peter Trinks, Felippo Borgnovo, Alberto Nunes de Sá e José da Silva Brandão. 
 



 
 

7 - ESTRADA RIO-PETRÓPOLIS 
 

Dentre os seus objetivos estabelecidos no estaturo, um era a construção e reparação das estradas do país. 
Como primeiro passo, se iniciou estudos para a construção da Estrada ligando a cidade do Rio de Janeiro à 
de Petrópolis que, até então somente se comunicavam por via férrea. Assim, já em outubro de 1907, o 
engenheiro Hermógenes Valle de Almeida apresentou os estudos preliminares para a construção da 
estrada de rodagem. 
 

8 - AS PROVAS DE DESTREZA E DE ELEGÂNCIA DO “BRASIL SPORT” 
 
No dia 24 de novembro foi realizado no Jardim da Praça da República (ou Parque de Santana), no Rio de 
Janeiro um “concurso” promovido pelo jornal “Brasil Sport”. O evento foi constituído por uma prova de 
destreza e equilíbrio e outra de elegância. 
Inscreveram-se para a prova: nº 3 – George Haentjens; nº 4 – Raul Senra; nº 7 – Antônio Soares; nº 8 – 
Spencer Stranahan; nº 9 – Fernando Duval; nº 10 – José D’Orey; nº 11 – Alfredo Rocha; nº 12 – Gastão de 
Almeida; nº 13 – Jordano Laport; nº 14 – Júlio de Moraes; nº 15 – Francisco Alvarenga; nº 16 – Buarque 
Macedo; e nº 17 – Octavio da Rocha Miranda. 
De acordo com o “Jornal do Brasil”, edição de 25/11/1907: “Enfileirados na alameda que desemboca na 
Rua do Hospício, uma série de magníficos autos, dos mais afamados fabricantes, trepidava impaciente 
pela hora do elegante prélio organizado pelo “Brasil Sport”, para abrilhantar as festas municipais, no 
qual iam ser exibidas pela primeira vez as vistas de um público seleto e curioso as suas vantagens em 
destreza e elegância. Garbosos cavalheiros e elegantes senhoras e senhoritas, cheias de alegria e 
trajando garridas toaletes lotavam os aristocráticos veículos. Às 5 horas teve começo o torneio, por um 
“defiler” ante o pavilhão em que se achavam o Sr. General Souza Aguiar, os membros da comissão 
julgadora e muitas senhoras e cavalheiros”. 
Depois da passeata, os 13 automóveis inscritos se submeteram à exibição de elegância, que foi vencida 
pelo Sr. Raul Senra, com seu Fiat. 
A segunda prova, de “destreza”, consistia no automóvel percorrer uma trajetória demarcada na pista, com 
várias curvas, com a necessidade de se desviar de manequins colocados como obstáculos. O vencedor da 
prova foi Gastão de Almeida, que levou menos de um minuto para completar o percurso. 
A terceira prova do dia, a de “equilíbrio” foi vencida por Spencer Stranahan, que conservou o seu carro em 
equilíbrio sobre a “báscula” durante 12 segundos. 



Os prêmios foram entregues aos vencedores pelo júri composto dos Srs. Fernando Mendes de Almeida, 
José Augusto Prestes, Francisco de Oliveira Passos e João Cordeiro da Graça. 
 

 
 


