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Novo M{zd{ CX-5
NOVO SUV MOSTRA-SE 
EM EVENTOS CULTURAIS

u

Gradualmente, a Mazda Europa tem adoptado toda uma 
nova cultura de apresentação dos seus novos modelos, 
complementando os eventos tradicionais – salões e 
apresentações estáticas e 
dinâmicas – com outras ac-
ções de âmbito mais cultu-
ral. O mais recente exemplo 
dessa abordagem é o Mazda 
CX-5, SUV que nesta sua 
segunda geração e após se 
ter mostrado à imprensa 
automóvel, num conjunto 
de apresentações que en-
volveram os primeiros tes-
tes dinâmicos, mostrou-se 
noutro domínio, adoptando 
um formato mais cultural.
Depois do pequeno grupo 
de jornalistas que a Mazda 
Motor de Portugal levou a 
Bolonha no passado mês 
de Março, os quais ali pu-

deram conhecer as versões de pré-produção do SUV 
maior da marca, seguiu-se em Maio, outra apresenta-
ção dinâmica, em Barcelona, primeiro com a Rede de u



Concessionários (11 e 12 de Maio) e depois, apartir do 
dia 17 à imprensa, já com versões idênticas às que, em 
Setembro próximo, irão estar à venda.
De cariz diferente foi a acção seguinte, igualmente 
realizada naquela cidade espanhola, em que esteve 

presente um grupo mais restrito de jornalistas inter-
nacionais, integrando representantes portugueses, 
que se compôs de um amplo leque de acções, comple-

mentares à condução deste novo modelo Mazda. Foi no 
final de Maio que este conjunto de jornalistas, de áreas 
não ligadas directamente ao automóvel, foi convidado 
a participar num conjunto de workshops, alguns deles 
completamente fora da sua área de intervenção. 

Se o do Design versava uma temática assumidamente 
ligada ao novo Mazda CX-5, explorando-se em porme-
nor as renovadas linhas KODO - A Alma do Movimento 

deste SUV, outros esta-
vam completamente fora 
dos conhecimentos da 
maioria, pois também se 
falou de Culinária, numa 
cooking experience bas-
tante aplaudida, de Be-
leza, com dicas de ma-
quilhagem e de mudança 
de visual, e ainda de Fo-
tografia, workshop que 
permitiu a alguns evoluí-
rem os seus conhecimen-
tos e a outros entrarem, 
pela primeira vez e mais 
profundamente, no mun-
do da imagem estática. 
Os diferentes eventos di-
vidiram-se pelo ROC35, 
outrora uma fábrica de 
farinhas do emblemático 
bairro de Poblenou e que 
agora se define com um u



local renascido para “acolher um espaço em que as 
coisas aconteçam”, pela Masia Casa del Mar, unidade 
hoteleira reconvertida de uma fazenda do Século XIV, 
inserida no Parque Natural de Garraf, e pelo icónico 
Restaurante OceanClub Barcelona, com vista para a 
marina e onde o Chef Francisco Diaz concebe os pratos 
mais irreverentes com recurso a produtos locais.

l
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Foi no passado dia 27 de Maio que os Reparadores 
Autorizados da Mazda Motor de Portugal promoveram 
nova edição – a 7ª consecutiva – do já seu referencial 
“Mazda Happy Day”, acção que, ano após ano, tem 
crescido de importância e de adesão de clientes, 
proprietários de modelos da marca japonesa. A 
comprová-lo está o facto desta edição ter contado 
com a participação de cerca de 2.800 clientes, de 
todo o país, ultrapassando-se em muito o anterior 
recorde de 1.900 presenças.

Nele se garantiu um check-up gratuito e um brinde 
oficial da Mazda a todos os clientes que se deslocaram, 
nesse dia, a um Concessionário/Reparador Autorizado 
Mazda, acrescendo a oferta de um voucher de 35 euros 

(mais IVA), a descontar numa manutenção 
programada num Reparador Autorizado 
Mazda aderente, na condição que seja 
usado até 31 de Março do próximo ano.
Nesse dia e enquanto os especialistas 

M{ZD{ HAPPY DAY 2017 
recorde: 2800 clientes

u



da Rede Mazda concentravam a sua atenção nas suas 
viaturas, avaliando o seu estado, em termos mecânicos e 
noutros domínios, os clientes eram convidados a realizar 
test-drives com alguns dos mais recentes modelos da 
marca, nomeadamente o Mazda CX-3, presentemente 
o modelo mais vendido da Mazda no nosso país, bem 
como conduzir a céu aberto o Mazda MX-5, em ambas 
as versões RF e soft-top, ou ainda o SUV Mazda CX-5, o 
citadino Mazda2 ou os familiares Mazda3 e Mazda6. l



Decorreu no início de Junho (entre os dias 8 e 10), nos 
pavilhões da Exponor (Matosinhos), a edição de 2017 
do “Salão Auto do Porto”, mostra do sector em que a 
Mazda se viu representada através de seis Concessio-
nários da sua Rede: Auto Rabal, Auto Sueco Automó-
veis II, Cardan, MCoutinho, Martins de Sá e Santos da 
Cunha II
Foi o Novo Mazda CX-5, SUV que chegará ao nosso 
mercado no final do Verão, o modelo que concentrou 
grande parte das maiores atenções, num espaço em 
que se expôs a totalidade da sua gama actualmente 
em comercialização, propostas dotadas do atractivo 
design KODO e da eficiente Tecnologia SKYACTIV. Sob 

a luz dos holofotes estiveram, assim, o citadino Mazda 2 e 
os familiares Mazda3 (Coupé Style e Hatchback) e o Mazda6 
(na variante SW), para além dos actuais sucessos de ven-
das, nomeadamente o crossover urbano Mazda CX-3, na 
sua versão “Special Edition”, e o lendário Mazda MX-5, 
nas variantes soft-top e RF (Retractable Fastback).
Verdadeiro best-seller que regista uma evolução signi-
ficativa em termos de design e de conteúdos tecnológi-
cos inerentes ao constante desenvolvimento das solu-
ções SKYACTIV, o novo Mazda CX-5 estreou-se, assim,

 junto do público nacional, depois de também ter esta-
do estaticamente presente em diversos salões interna-
cionais, nomeadamente em Los Angeles em 2016 e em 
Genebra, já este ano. 
Paralelamente ao certame os visitantes do espaço 
Mazda foram convidados a fazer pequenos testdrives, 
num percurso delineado nas imediações da Exponor, 
com recurso aos modelos Mazda6, Mazda3 e Mazda CX-
3, estabelecendo-se os primeiros contactos com vista a 
potenciais compras de novos Mazda.

SALÃO AUTO DO PORTO 2017
CONCESSIONÁRIOS 
REPRESENTAM M{ZD{

l
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M{ZD{ DESIGN EXPERIENCE
O design KODO pelos olhos 
dos jornalistas 
No âmbito da mais recente acção que a Mazda 
desenvolveu com jornalistas em Barcelona (Espa-
nha) – denominada “Mazda Design Experience” e 
no âmbito da apresentação mundial do novo Maz-
da CX-5, os convidados de vários países viram-se 
confrontados com um desafio: apresentarem eles 
mesmo a sua visão do design KODO - A Alma do 
Movimento.
Trabalhando com plataformas de design e com o 
apoio de vários especialistas da Mazda, os jorna-
listas trabalharam as linhas KODO e, segundo a 
filosofia Jinba Ittai, deram origem aos primeiros 
esboços do que poderiam vir a ser futuros mo-
delos da marca. Um dos grupos contou com dois 
jornalistas portugueses – Francisco Cruz, do portal 
de notícias “Observador”, e Fernando Gomes, do 
portal especializado “Razão Automóvel” – tendo 
ficado maravilhados com tão inédita oportunidade. 
“Na cultura japonesa tudo acontece por uma razão 
e a simplicidade é a pedra angular do quotidiano”, 
explicou Kevin Rice, Director de Design da Maz-
da Europa, aos presentes, acrescentando que “na 

Mazda, temos uma razão muito simples para tudo 
aquilo o que fazemos: revigorar o corpo e o espírito 
através do prazer da condução. O nosso objectivo 
é criar uma ligação emocional entre o condutor e o 
carro. A isto, nós chamamos Jinba Ittai”. 
Representando o “cavaleiro e cavalo num só cor-
po”, o termo japonês Jinba Ittai descreve a har-
monia entre um cavalo e um cavaleiro. As suas 
origens remontam ao ritual Yabusame, no qual um 
arqueiro a cavalo dispara uma seta para um alvo 
de madeira enquanto monta a cavalo, controlando 
o animal com os joelhos, num ritual feito para se 
receberem favores dos deuses.
Segundo a Mazda, está na base de tudo o que se 
faz e na essência da filosofia centrada no ser hu-
mano, começando no condutor e desenvolvendo o 
veículo em função dele, criando um ambiente no 
qual é o carro que se adapta ao seu condutor. “São 
estes os princípios orientadores que estão por de-
trás de tudo o que fazemos. É o que conduz a nossa 
paixão. É o que conduz as nossas competências. É 
o que conduz a nossa marca”.

l

l
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A Santogal F esteve bastante activa ao longo do pas-
sado trimestre, não só pela actividade inerente às 
suas instalações na Abrunheira (Sintra), mas princi-
palmente pelas acções que realizou fora de portas.
Nos dias 18 a 21 de Maio ocupou um dos átrios de um 
dos mais visitados espaços de comércio de Alcabide-
che, o CascaisShopping, palco onde mostrou aos visi-
tantes o Mazda MX-5 RF e o Mazda CX-3.
Uma semana depois rumou à Aldeia do Meio, em Porto 
Salvo (Oeiras), integrando a XVIII Festa do Cavalo, 

Santogal F
Moda, arte equestre e comércio

evento que já faz parte do roteiro 
das festas equestres portuguesas, 
conquistando os visitantes não só 
por esta como pelo habitualmente 
completo programa de espectácu-
los, pela gastronomia e pelo artesa-
nato, entre outros. Complementan-
do o programa deste ano, a Santogal 
F ali mostrou também aqueles seus 
dois best-sellers, propostas que ca-
tivaram o muito público presente. u



A Auto Sueco Automóveis apostou também no Mazda MX-5 para a realização de dois roadshows, um no passado 
dia 22 de Junho em Almada, baseado no Hotel Aldeia dos Capuchos, e um segundo uma semana depois nas 
suas instalações de Vila Nova de Gaia. Ambos os encontros tiveram como target a apresentação do icónico 
roadster a clientes BPI (VIP e Corporate), contando para o efeito com várias unidades do modelo, em ambas 
as variantes soft-top e RF, em exposição e para os testes dinâmico. 

AUTO SUECO AUTOMÓVEIS 
Roadshow MX-5 a sul e a norte

l

Já em Junho, de 23 a 25, foi a Baía de Cascais a receber uma 
bem maior caravana de modelos Mazda, fruto da associação 
deste Concessionário Mazda ao “Stock & Fashion Market®”, au-
tomóveis de design KODO e tecnologia SKYACTIV que se perfi-
laram frente à Baía de Cascais, permitindo-se um contacto mais 
directo com os participantes neste evento e os muitos curiosos 
e viajantes que habitualmente cruzam aquela artéria da cente-
nária Vila de Cascais. l
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JULIÃO LUZ & FILHOS 
Aposta no vinho e no chocolate
Decorreu no final de Abril, no Cartaxo, a 29ª edição 
da “Festa do Vinho & Chocolate”, certame que este 
ano juntou mais de 30 produtores e artesãos daquelas 
iguarias, atraindo a atenção de inúmeros visitantes. 
Foi no renovado Pavilhão Municipal de Exposições que 

a Julião Luz & Filhos se apresentou, apostando na 
exposição de algumas das mais recentes novidades 
da Mazda, entre elas o roadster MX-5 RF, com a 
particularidade deste ter tido a companhia de um 
exemplar de todas as gerações do modelo.

litocar 
Na cidade dos estudantes
No passado mês de Maio a Litocar, em conjunto com a Mazda, estabeleceu uma parceria com a Comissão 
Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra, associando-se, assim, à maior festa académica de 
Portugal.
Para o evento de Coimbra e no âmbito da mesma foi cedida à comissão organizadora uma frota de 10 
viaturas Mazda CX-3, devidamente decoradas, para a realização de diversas acções de activação da 
marca junto do público jovem adulto.l



CLUB MX-5 PORTUGAL 
DE LISBOA A AROUCA

u

Ao longo deste último trimestre o Club MX-5 Portugal es-
teve duplamente activo, realizando dois novos encontros, 
um no âmbito do “Salão MotorClássico 2017”, certame 
internacional de veículos clássicos que teve lugar na FIL 
(Parque das Nações, Lisboa) no final de Abril e, mais re-
centemente, logo no início de Junho, numa concentração 
de características mais tradicionais, que levou os parti-
cipantes numa viagem pelas Serras da Freita e de São 
Macário, nas imediações de Arouca.
Começando pela concentração do passado dia 22 de Abril, 
na FIL, foi na ordem das seis dezenas os Mazda MX-5 que 
integraram a caravana no evento de apoio àquela mostra 
de clássicos. Concentrando-se na FIL, um espaço onde o 
clube contava com um stand próprio, onde expôs as qua-
tro gerações – NA, NB, NC e ND – do roadster mais ven-
dido do mundo, os proprietários rumaram depois até à 
histórica Vila de Sintra, num passeio intemporal que pas-
sou pelo Cabo da Roca e cumpriu parte da célebre “Ronda 
de Sintra” do Rali de Portugal, levando os participantes 
a percorrer os troços da Peninha, Lagoa Azul e Sintra, u
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rumando a um final adoçado com as famosas Queijadas 
de Sintra, da Casa do Preto.
Já no dia 3 de Junho houve uma nova concentração, num 
“Passeio a Arouca” delineado pelas Serras da Freita e 
de São Macário, permitindo desfrutar do puro prazer de 
condução dos mais de 50 Mazda MX-5 presentes, num 
evento em que cultura e gastronomia voltaram a estar 
em destaque. 
Visitou-se o Geopark de Arouca, área classificada na de-
nominada “Rede Natura 2000”, nomeadamente o enig-
mático conjunto rochoso denominado Pedras Parideiras, 
seguindo-se a Frecha da Mizarela e a sua famosa que-
da de água. Após o almoço, o grupo rumou ao Mosteiro 
de Arouca, estrutura da Idade Média – edifício classifica-

do em 2010 como 
“Monumento Na-
cional” – que in-
tegra o inigualá-
vel Museu de Arte 
Sacra, espaço on-
de se expõem pe-
ças devocionais 
do período com-
preendido entre 

os Séculos XII e XVIII, na mais completa colecção de arte 
sacra monástica portuguesa.
Findo o encontro, a organização desvendou aos participan-
tes os locais dos dois próximos eventos do Club MX-5 Por-
tugal. O primeiro terá lugar na Exponor, no âmbito do “Sa-
lão AutoClássico”, no dia 7 de Outubro evento com claras 
semelhanças com o encontro da FIL. O seguinte prevê 
uma viagem até aos Picos da Europa (1 a 3 de Dezem-
bro), formação montanhosa da Cordilheira Cantábrica 
a norte de Espanha. Mais detalhes serão oportunamen-
te anunciados nas plataformas habituais, nomeada-
mente no portal www.clubmx-5.com. Esclarecimentos 
adicionais podem ser obtidos pelo telefone 218 258 
625 ou por e-mail geral@clubmx-5.com.pt. 

l
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CXperience 2017
SUV M{ZD{ 
POR TERRAS DO MINHO 

u

No seguimento de semelhantes acções realizadas 
nos dois últimos anos no âmbito do conceito Mazda 
CXperience, encontro cultural em formato de passeio 
automóvel direcionado aos dois crossovers da marca – 
Mazda CX-3 e Mazda CX-5 – a Mazda Motor de Portugal 
colocou na estrada um novo encontro de proprietários 
destes modelos. u



Denominado “Passeio Minhoto”, foi, 
naturalmente, pelas estradas do 
extremo ocidental norte de Portugal 
que este passeio se realizou, no 
passado dia 8 de Abril (Sábado). 
Desfrutando da extensa beleza das 
paisagens do Minho, ao longo de um 
dia de pleno convívio, o programa 
dividiu-se entre a exploração das 
capacidades de fora de estrada 
dos mais de 30 Mazda CX-3 e CX-5 
presentes, levando alguns clientes 
a aventurarem-se por pisos onde 
nunca antes haviam levado os 
seus automóveis, comprovando a 
versatilidade que a Mazda apregoa 
para ambos os seus crossovers.
Naturalmente que a gastronomia e 
a cultura da região também tiveram 
a sua quota parte, integrando, nesta 
última vertente, visitas a locais como 
a Sé de Braga e a Pousada Convento 
de Amares, num programa dividido 
por um almoço no Restaurante 
Abadia D’Este, no Bom Jesus.

l
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Realizaram-se, neste trimestre, as duas primeiras 
provas do Desafio Total Mazda, iniciativa uma vez 
mais integrada no Campeonato Nacional de Todo-o-
Terreno, sendo que os nomes que subiram ao pódio em 
ambas as ocasiões são os mesmos, os do piloto Pedro 
Dias da Silva e do seu navegador José Janela. Foram 
eles os vencedores da Baja TT Capital dos Vinhos, 

realizada no Alentejo no final de Maio, e depois da 
Baja TT do Pinhal (meados de Junho), resultados que 
lhes garantem o maior pecúlio pontual à data e uma 
valiosa vantagem rumo aos títulos de 2017.
Apesar de quente, a jornada alentejana em nada se 
assemelhou ao calor vivido no interior dos vários 
Mazda Proto, todos dotados do kit CX-5, inscritos na 

prova da Beira Baixa, num fim-de-semana 
com temperaturas anormalmente elevadas 
e que, como se sabe, ficou marcado, pelos 
trágicos incêndios de Pedrógão Grande, 
localidade relativamente próxima do 
percurso delineado para a Baja TT do 
Pinhal. 
Em termos desportivos, a dupla Pedro 
Dias da Silva/José Janela  dominou a 
prova inaugural do Desafio 2017, depois de 
garantir o triunfo no Prólogo e nas duas 
Especiais, alcançando idêntico feito no 
segundo evento do ano, vencendo ambas u

PRÓXIMAS PROVAS:
Baja TT de Idanha-a-Nova - 8 e 9 Set.
Baja TT Portalegre 500 – 26 a 28 Out.
24H TT Vila de Fronteira - 23 a 26 Nov.

DESAFIO TOTAL M{ZD{  2017
E VÃO DUAS PARA 
PEDRO DIAS DA SILVA   

Pedro dias da silva
e José Janela

Bruno Rodrigues
e Ricardo Claro



as Etapas e juntando ao seu palmarés 
um não menos brilhante 5º lugar da 
Classificação Geral.
Emprestando um colorido muito especial 
às provas do Nacional de TT, foram 8 os 
Mazda Proto e respectivas duplas que 
estiveram à partida destes dois primeiros 
eventos do Desafio. No primeiro caso, 
o pódio alentejano completou-se com 
Bruno Oliveira/Paulo Marques (2ºs) e 
Bruno Rodrigues/Ricardo Claro (3ºs). Esta 
última dupla repetiu a posição na Baja 
TT do Pinhal, prova em que Nuno Tordo e 
António Serrão se estrearam nos lugares 
da frente, com um suado 2º lugar.

CLASSIFICAÇÕES 
DESAFIO TOTAL/MAZDA 2017

(após 2 provas) Pilotos/Navegadores: 

1ºs Pedro Dias da Silva/José Janela 
(Auto Júlio), 56 pontos 

2ºs Bruno Rodrigues/Ricardo Claro 
(Auto São Cristovão), 30 pontos

3ºs Pedro Salgueiro/Luís Ribeiro 
(Julião e Filhos), 24 pontos

4ºs Nuno Tordo/António Serrão 
(Hydraplan) 
e Bruno Oliveira/Paulo Marques 
(Hydraplan), 18 pontos

6ºs Floriano Roxo/Nuno Roxo (Elpídio 
& Horácio), 10 pontos

l

Pedro Salgueiro
e Luís Ribeiro

Nuno tordo
e antónio serrão

Bruno Oliveira
e paulo Marques

Pedro Oliveira
e ricardo oliveira

floriano roxo
e nuno roxo

francisco gil
e filipe rasteiro 



Seja pelas diferentes apresentações inter-
nacionais que lhe têm sido dedicadas, ou pelo 
visual das viaturas de competição que dispu-
tam o Desafio Total Mazda 2017, o novo Mazda 
CX-5 teve grande destaque na imprensa na-

cional neste segundo trimestre de 2017. Mas 
não só, pois houve naturais referências aos 
restantes modelos Mazda, seja pelos testes 
e comparativos ou pelas diferentes comuni-
cações da marca. 

Na Imprensa
novo M{ZD{ CX-5 EM DESTAQUE

l
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A aposta na música por parte da Mazda neste Verão 2017 
terá o seu ponto alto na edição 2017 do “RFM SOMNII – O 
Maior Sunset de Sempre!”, evento dedicado à música elec-
trónica e que terá lugar na Figueira da Foz nos dias 7, 8 e 
9 de Julho. Por inerência ao mesmo, a Mazda volta a os-
tentar o estatuto de “Carro Oficial” do evento, adjudi-
cando um conjunto de viaturas de apoio à organização 
e para transporte de convidados.
A Mazda une os seus esforços com a emissora RFM 
para, em conjunto, elevarem a música electrónica a um 
novo patamar, num espectáculo que anualmente junta 
milhares de pessoas à volta das novas tendências. Ao 
longo dos três dias do evento, Mazda e RFM irão es-
tar muito activas nas suas acções de promoção, num 
conjunto de programas que complementam o Passa-
tempo “ULTRA VIP“, que decorreu entre 15 de Maio 
e 11 de Junho, nomeadamente com recurso às redes 
sociais, o qual pemitiu ao seu vencedor – Luis Miguel 
Correia (na foto) – conquistar o prémio final, composto 
pelo uso de um MAZDA CX-3, estadia de 3 noites num 

hotel de 5 
e s t r e l a s 
da região 
e entradas 
VIP (in-
cluindo parque 
para o carro), 
qualquer deles 
válido para os 
três dias do 
RFM SOMNII.

Com um cartaz recheado e de inegável sucesso, com no-
mes como Armin Van Buuren ou o a dupla lusa Rich & 
Mendes, DJs oficiais da RFM, o RFM SOMNII volta a servir 
de fio condutor à ligação da Mazda aos eventos musicais, 
seja no palco ou no interior dos automóveis, que por via 

dos avançados sistemas de áudio e de infoentretenimento 
– sistema MZD Connect nas variantes de entrada na gama 
Mazda, ou os sistemas de som Bose® que equipam as ver-
sões de topo (Excellence) – permitem explorar toda a es-
sência acústica, nomeadamente nesta vertente da música 
electrónica.

M{zd{ é de novo “Carro Oficial” 
do RFM SOMNII 2017

M{zd{ MX-5 recebe prestigiante Red Dot
A Mazda voltou a subir ao lugar mais alto do pódio 
no âmbito dos conceituados galardões Red Dot, 
fruto da atribuição ao Mazda MX-5 RF e ao design 
KODO – A Alma do Movimento do troféu “Red Dot: 
Best of the Best”.
Foi a segunda vez que a quarta geração (“ND”) do 
MX-5 conquistou o prémio maior deste certame 
anual que premeia a excelência em termos de design 
de produto, repetindo o sucesso da versão soft-top, 
modelo que em 2015 alcançou esta mesma honra.
Com este passam a 6 os prémios Red Dot já 
conquistados por outros tantos modelos de design 
KODO: o Mazda CX-3 e o Mazda2 alcançaram-no em 
2015, em conjunto como MX-5 soft-top; em 2014 
foi o Mazda3 a garantir um troféu; e em 2013 foi o 
Mazda6 a conquistar os jurados. Os critérios para a 
candidatura a um prémio Red Dot incluem aspectos 
de inovação, funcionalidade, ergonomia, conteúdo 
simbólico e emocional, qualidade intrínseca e 
compatibilidade ecológica.

Composto por 39 especialistas de design, professores 
e jornalistas, o painel de jurados concedeu a honra 
de “Best of the Best” – reservada aos conceitos mais 
excepcionais – ao Mazda MX-5 RF e a um grupo de 
101 outros projectos das mais diversas áreas, depois 
de analizadas mais de 5.500 candidaturas que 
foram submetidas à presente edição deste reputado 
concurso de design de produto.

l
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M{zd{ festeja 50 anos 
do motor rotativo 
Completaram-se a 30 de Maio último, 
num momento crucial na história do 
automóvel, 50 anos sobre o dia em que 
a Mazda lançou o modelo Cosmo Sport 
equipado com motor rotativo. O esguio 
e elegante coupé de dois lugares marcou 
o início de um legado de inovação que 
perdura até ao presente, num conjunto 
de automóveis que sublinham o prazer de 
condução e de enorme sucesso ao nível 
do desporto motorizado, equipados por 
uma tecnologia exclusiva.
Foi em 1967 que o Cosmo Sport (ou 110S 
fora do Japão) surgiu como o primeiro 
automóvel movido por um motor de duplo 

rotor, naquele que foi, também, o primeiro 
desportivo da Mazda, fornecendo o ADN 
que se encontra presente em automóveis 
lendários como o Mazda RX-7, o Mazda 
MX-5 ou mesmo o Mazda 787B que 
ganhou as 24 Horas de Le Mans em 
1991. Foi um modelo que marcou a 
transformação da Mazda de um construtor 
que, predominantemente, fazia veículos 
pesados ou de pequenas dimensões, 
para uma marca emocionante e única, 
caracterizada pela sua abordagem de 
constante desafio às convenções ao nível 
da engenharia ou do design. l



Dando vida à ilustre história de um construtor de Hiroshima que desafia as 
convenções, foi recentemente inaugurado em Augsburg (Alemanha) aque-
le que é o primeiro museu Mazda fora do Japão. Denominado “Frey’s Mazda 
Classic Car Museum” é um projeto particular da Frey Auto, concessionário 
local Mazda, contando com o apoio da Mazda Alemanha, nele se contando a 
quase centenária história da marca que tem desafiado as convenções. 
A peça central daquele espaço traduz-se na exposição de 45 veículos da 
história da Mazda, de diferentes mercados, incluindo um número considerá-
vel de raridades, tudo pertença da extensa colecção privada da família Frey. 
Entre os modelos em exposição destacam-se os seguintes: Mazda R360, o 
primeiro modelo de passageiros de produção em massa, e o Mazda K360, 

um pequeno veículo comercial de três rodas (ambos de 1960), Mazda Familia 
1000 (1966), Cosmo Sport (1967), Luce RX87 (1969), RX-7 e o AZ-1, um pe-
queno desportivo de baixo peso com motor central (ambos de 1992).

Inteligentemente edifi-
cado num outrora de-
pósito de eléctricos 
do município de Augs-
burg, o remodelado es-
paço que data de 1897 
está, a partir de agora, 
também dotado de uma 
alargada área para a 
realização de eventos, 
outra de restauração e 
ainda de uma gift shop.
Informações adicionais 
em www.mazda-clas-
sic-frey.de/en.

Ficha técnica
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JINBA ITTAI
Na cultura japonesa, tudo aconte-

ce por uma razão e a simplicidade 

é um pilar do quotidiano. Na Mazda 

há uma razão muito simples para o 

que se faz, revigorando o corpo e o 

espírito com o prazer de condução, 

criando uma ligação emocional en-

tre o condutor e o seu carro. 

Missão Humanitária
No âmbito do rescaldo aos incêndios 

que têm afectado o nosso país, vá-

rios colaboradores da Mazda Motor 

de Portugal, dos seus Concessio-

nários e outras pessoas em nome 

individual realizaram uma acção de 

“Missão Humanitária” às vítimas 

dos fogos florestais, apoiando, as-

sim, as populações afectadas.

A TODOS o nosso “Muito Obrigado”!

l

inaugurado o Museu 
“Frey’s M{zd{ Classic Car” 


