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MAZDA MX-5 2019 
MOSTRA-SE NA ROMÉNIA



Foi em Sibiu, na Roménia, que a Mazda Motor de Por-
tugal apresentou, em estreia, a um grupo restrito de 
jornalistas portugueses, o Mazda MX-5 2019, propos-
ta que mantém ambas as configurações - soft-top e 
RF – e que no início de 2019 chegará ao mercado na-
cional, carregado de novidades, nomeadamente em 
termos mecânicos. 
Como palco dessa demonstração a Mazda Europa 
escolheu nada menos do que a “Estrada Transfaga-
rasan”, um percurso de 151 quilómetros ao longo da 
cordilheira de Fagaras, a sul das montanhas dos Cár-
patos, ligando as regiões históricas da Transilvânia e 
Valáquia. Considerada como uma das mais belas es-
tradas do mundo, sobe a uma altitude de 2.042 me-
tros – é a segunda passagem alpina mais elevada na 
Roménia – e atravessa as maiores zonas montanho-
sas do país. 
Repleta de curvas fechadas (ganchos), entre suces-
sões de curvas longas e sinuosas, subidas e descidas 

acentuadas e o maior número de túneis e viadutos de 
toda a rede viária da Roménia, a Transfagarasan é, por 
isso e pela sua envolvente paisagística, uma estrada 
fabulosa e absolutamente envolvente para quem ado-
ra conduzir. Foi, por isso, neste idílico percurso que 
jornalistas europeus puderam tomar contacto com as 
evoluções aplicadas no modelo em termos de concei-
to (packaging), incremento dinâmico, bem como uma 
actualização das tecnologias de segurança i-ACTIVSENSE 
da Mazda. 
Perfeita para uma demonstração dos meticulosos me-
lhoramentos que fazem do renovado Mazda MX-5 de 
2019 um carro ainda mais envolvente e focado no con-
dutor, esta incrível estrada deu a conhecer os novos 
e substancialmente evoluídos motores SKYACTIV-G 
2.0 a gasolina, que equipam ambas as propostas de 
carroçaria da actual gama MX-5, numa experiência de 
condução absolutamente única.
Os profundos melhoramentos introduzidos no so- u
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fisticado motor a gasolina de 2 li-
tros, combinam um regime máximo 
mais elevado (de 6.800 para 7.500 
rpm), com mais potência (mais 24 
CV, passando de 160 para 184 CV, 
às 7.000 rpm), mais binário (de 200 
para 205 Nm, às 4.000 rpm) e uma 
acústica elaborada de um bloco que 
apresenta, assim, melhorias signi-
ficativas em todos os domínios da 
tecnologia nele empregue. Como 
resultado, são mais expressivos os 
valores de binário e aceleração, ao 
longo de toda a faixa de regime, em 
ambas as versões soft-top e RF, in-
cluindo a versão de caixa automáti-
ca do SKYACTIV-G 2.0. Contudo, os 
consumos mantêm-se excelentes e 
totalmente compatíveis com a re-
gulamentação europeia RDE de de-
sempenho ambiental.
Igualmente mais evoluído, o renovado SKYACTIV-G 

1.5 baseia-se nas suas aclamadas especificações de 
sempre e partilha diversas novas tecnologias com o 
novo bloco SKYACTIV-G 2.0. O redline está agora nas 

A Transfagarasan foi construída entre 1970 e 1974 por ordem do ditador Nicolae Ceausescu, em resposta à invasão da 

então Checoslováquia pela União Soviética, em 1968. Querendo garantir rápido acesso militar através das montanhas 

por via de uma nova estrada, que seria mais fácil de defender do que qualquer outra das passagens existentes na zona 

sul dos Cárpatos, Ceausescu mandou construir este percurso com um elevado custo financeiro e humano, recorrendo, 

principalmente, a mão de obra militar, muito jovem e sem qualquer preparação para lidar com técnicas de explosão.

Num clima montanhoso acima dos 2.000 metros de altitude, foram usadas mais de 6 toneladas de dinamite, tendo-se 

perdido 40 vidas, segundos os registos oficiais, sendo que as estimativas não oficiais divulgadas pelos trabalhadores 

sugerem um número de vítimas na casa das muitas centenas.

Conhecida, ainda hoje, como a “Loucura de Ceausescu”, a estrada foi oficialmente aberta a 20 de Setembro de 1974, 

sem estar totalmente acabada, o que só sucedeu em 1980. A secção montanhosa mais elevada da estrada só está 

aberta entre 30 de Junho e 1 de Novembro, encerrando nos restantes meses devido aos fortes nevões e risco de 

avalanches. 

Transfagarasan: Um dos legados de Nicolae Ceausescu
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7.500 rpm, a potência máxima aumentou muito ligeira-
mente de 131 para 132 CV às 7.500 rpm, e o binário má-
ximo de 150 para 152 Nm às 4.500 rpm, num propulsor 
que oferece consumos muito baixos e uma excelente 
performance ambiental.
Os melhoramentos em termos de design incluem novas 
cores para as jantes de liga leve e uma nova capota de 
lona em tom castanho, disponível em opção. A ergono-
mia de bordo foi melhorada com a introdução do ajuste 
telescópico (em profundidade) do volante, melhor regu-
lação das costas dos bancos e abertura das portas mais 
fácil.
Por fim, são 5 as tecnologias de segurança i-ACTIVSENSE  
que conferem maior paz de espírito aos condutores ao 
“roadster mais vendido do mundo”, versão 2019: Advan-
ced Smart City Brake Support, sistema que detecta veí-
culos e peões à frente do carro e ajuda a evitar colisões, 
Smart City Brake Support (Reverse), que detecta veícu-
los e obstáculos atrás do carro, Driver Attention Alert, 

Traffic Sign Recognition System e Câmara Traseira.
A sua comercialização em Portugal iniciar-se-á no pri-
meiro trimestre do próximo ano, um período em que a 
Mazda Motor de Portugal irá, também, lançar outras 
novidades ao longo da sua gama. Propostas que, a seu 
tempo, serão comunicadas mais em pormenor!



REUNIÃO DE CONCESSIONÁRIOS
MAZDA PREPARA FUTURO PRÓXIMO
Realizou-se no passado dia 20 de Setembro, no Curia 
Palace Hotel SPA & Golf, na Anadia, o mais recente 
encontro entre a estrutura directiva da Mazda Motor 
de Portugal e os responsáveis das diferentes áreas de 
actividade dos Concessionários Mazda no nosso país.
Luis Morais, Director Geral da Mazda Motor de 
Portugal, e a sua equipa de direcção convidaram, 
assim, elementos da Gerência ou Direcção de cada 
concessão, bem como os seus responsáveis de Vendas 
e de Após-Venda, vendedores e recepcionistas com 
forte ligação à Mazda e ainda representantes da 
Credibom, o seu parceiro financeiro.
“Em face da actual realidade do mercado automóvel 
nacional, achámos ser essencial reunirmo-nos com 

a nossa Rede de Concessionários no final do Verão, 
para com eles abordarmos temas importantes face ao 
futuro próximo”, comentou Luis Morais. “Discutimos 
a entrada em vigor do GDPR [nota: Regulamento 
Geral de Protecção de Dados] e a forma como está a 
decorrer a aplicação desta nova legislação, bem como 
as homologações de veículos segundo a nova directiva 
WLTP [nota: Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure] e o modo como o mercado e o Governo 
vão reagir às novas homologações dele decorrentes. 
Adicionalmente abordámos a questão do registo dos 
Concessionários como intermediários de crédito, 

a Campanha de Vendas de fim do ano, a anteceder 
o lançamento da nova gama de modelos 2019 no 
primeiro trimestre do próximo ano, aqui destacando 
os novos motores a gasolina e as evoluções registadas 
noutros capítulos e que são transversais a toda a gama 
Mazda, entre outros assuntos incontornáveis, como 
a satisfação dos clientes, nomeadamente através 
do programa CEMI [Nota: Customer Experience 
Measurement Incentives]. Perspectiva-se, assim, um 
final de ano bastante competitivo, num sector em 
plena transformação, e onde a Mazda tem registado 
números representativos.” l



3ª Corrida Associação Jorge Pina
Desporto como valor de igualdade 

Julião & Filhos
Repetir o Sucesso na “Alpiagra 2018”

À semelhança das anteriores edições, a Mazda vol-
tou a associar-se ao atleta Jorge Pina, naquela que 
foi a 3ª corrida da associação com o seu nome, de-
fendendo o lema do “Desporto como valor de igual-
dade”. 
Disputada no passado dia 30 de Setembro e tendo 
como base o Parque de Jogos 1º de Maio – Fundação 
Inatel, em Lisboa, a prova teve um percurso com 10 
km de distância, com partida e chegada na Avenida 
Rio de Janeiro, num evento em que se dedicaram 
provas paralelas para jovens (Benjamins a Juvenis), 
bem como uma Caminhada com 5 km de extensão.

Fruto dos sucessos registados em anteriores edições, o 
Concessionário Julião & Filhos voltou a marcar presen-
ça na “Alpiagra - Feira Agrícola e Comercial de Alpiar-
ça”, que este ano levou a cabo a sua 36ª edição. 
De 5 a 9 de Setembro, os visitantes puderam desfrutar 
de diferentes tipos de entretenimento desta feira tradi-
cional, assistir a um vasto cartaz de espectáculos diá-

rios e visitar os mais diversos expositores empresariais, 
que habitualmente ali marcam presença.
“A Julião & Filhos tem estado presente nesta feira 
desde há alguns anos e, mais uma vez, este ano não foi 
exceção, tendo esta sido palco de diferentes apresen-
tações de modelos Mazda, com resultados bastante 
positivos”, refere Raquel Henriques.
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A Loureiro Almeida & Filhos, o mais recente 
Concessionário da Rede Mazda, realizou um desfile 
automóvel do “Folk Azores”, no âmbito do 34º Festival 
Internacional de Folclore dos Açores, que ocorre na ilha 
Terceira no mês de Agosto. Com o apoio da Tutticar, levou 
a que diversas viaturas Mazda desfilassem intercaladas 
nos 12 grupos internacionais presentes este ano naquela 
iniciativa.

Os Concessionários Mazda Santos da 
Cunha e Cardan foram os represen-
tantes da Marca no “4º Salão Auto de 
Braga”, que esteve patente ao público 
entre os dias 21 e 23 de Setembro últi-
mo no novo Altice Forum Braga.
Sendo um dos principais eventos na-
cionais dedicados ao mundo automó-
vel, a exposição automóvel bracarense 
inaugurou uma nova filosofia de salão, 
ocupando a totalidade do pavilhão e a 
zona exterior, num total de 10.000 m2 
de exposição, levando a que milhares 
de visitantes acompanhassem e parti-
cipassem num conjunto de atividades 
diversas, incluindo testdrives a dife-
rentes viaturas e utilização de simula-
dores automóveis.
A edição de 2019 já tem data marca-
da, de 20 a 22 de setembro, e vai tra-
zer algumas novidades.  

l

Loureiro Almeida & Filhos
A Mazda no “Folk Açores 2018”

4º Salão Auto de Braga 
Santos da Cunha e Cardan representaram a Mazda
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O Concessionário ZS Camilo apoiou a 1ª Edição do 
“Azibo Sunset”, evento realizado a 18 de Agosto na 
Praia da Pegada, na Albufeira do Azibo (Macedo de 
Cavaleiros).
Iniciativa que partiu de um grupo de amigos e que, 
propunha valorizar este património, eleito como uma 
das “7 Maravilhas Praias de Portugal”. Dj Simanka, 
Garotas de Ipanema, Dj Harryco, Chinelos Com Vida 
e The Enemies foram os nomes que garantiram a ani-
mação às mais de 1.700 pessoas que participaram a 
este evento.

Decorreu em Viana do Castelo, no CTV (Clube de 
Ténis de Viana) a “V Etapa do Circuito Mazda-CTV”, 
iniciativa que contou com o apoio do Concessionário 
Auto Rabal. O fim-de-semana de 8 e 9 de Setembro 
concentrou um total de 40 atletas neste que foi um 
grande torneio com muito ténis e muito convívio entre 
os participantes, familiares, sócios do clube e publico 
em geral. 

l

ZS Camilo
“Azibo Sunset” animou Macedo de Cavaleiros

Auto Rabal
O ténis em destaque 
no “Torneio Mazda CTV” 



Litocar
Expofacic e 
Feira de S Mateus

Santos da Cunha na
20ª edição do Europeu 
de Karaté WIKF

Entre outras acções realizadas no último tri-
mestre, a Litocar associou-se a duas importan-
tes feiras – a “Expofacic 2018” e a “Feira de São 
Mateus” – ambas com um grande curriculum de 
sucesso.
Dirigindo-se a um público mais jovem e respec-
tivas famílias, a “Expofacic” teve lugar entre os 
dias 26 de julho e 5 de agosto, ali se combinan-
do música, gastronomia, exposições e negócios. 
O certame ocorreu num espaço aberto, com 
cerca de 10 hectares e foi visitado por cerca 
350.000 visitantes, muitos dos quais tiveram 
a oportunidade de conhecer o Mazda MX-5 e o 
Mazda CX-3.
Quanto à “Feira de São Mateus 2018”, em Vi-
seu, tida como “a guardiã das feiras populares 
do país”, assumiu a impressionante soma de 
626 edições. Considerado como o evento que 
mais pessoas chama à região centro, graças a 
todo um cartaz cultural, gastronómico e de la-
zer que apresenta, registou quase um milhão e 
duzentas mil entradas, divididas entre os dias 9 
de agosto e 16 de setembro. Ali se proporciona-
ram as condições ideais como montra do Mazda 
MX-5 para a região e para o país.

Associando-se a uma competição que juntou em Braga, cerca de 
1.000 atletas de 17 nacionalidades diferentes, a Santos da Cunha 
não deixou de passar em claro a importância que o desporto e 
o karaté em particular tem para as camadas mais jovens, seus 
potenciais futuros clientes.
Foi no Forum Braga da cidade minhota que se organizou a 20ª 
edição do Europeu de Karaté WIKF, competição, inserida na pro-
gramação da “Cidade Europeia do Desporto 2018”. Durante a 
apresentação do evento, Ricardo Rio, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Braga, salientou “o facto de esta competição permitir 
trazer a Braga os melhores atletas da competição”. Por seu lado, 

Sameiro Araújo, Vereadora do Des-
porto e Juventude, preferiu “dar 
ênfase ao elevado número de pra-
ticantes de Karaté que existe em 
Braga, assumindo que este encon-
tro europeu ajuda a projetar ainda 
mais a modalidade”.l

l



Mazda e Nipauto
De mãos dadas no “MTV Summer Sessions 2018”
A Mazda voltou a associar-se à música e ao Verão, 
marcando de novo presença nas festas algarvias 
“MTV SummerSessions”, nomeadamente na que se 
realizou na Marina de Portimão, no espaço NoSolo 
Água.
Do programa fizeram parte vários eventos, onde o 
roadster MX-5 RF, exposto em lugar de destaque, foi 
o anfitrião nas boas vindas aos convidados. Após a 
“Abertura Summer Sessions - Sumol Color Party” 
realizada a partir do final da tarde de 14 de Julho, 
seguiu-se a festa “M80” (dia 20) e a do “15º Ani-

versário MTV Portugal” (dia 28). Já em Agosto teve 
lugar o “Sunset Pete da Zouk” (dia 12), encerrando-
se o programa no fim-de-semana de 17 e 18 com o 
“Festival Summer Sound”, que contou com as pre-
senças de Robin shulz, Ofenbach, Mercer, Synapson, 
The avener, Daniel N-drix, Henri PFR, Loge21, Tony 
Romera, Maeva Carter, Steven Rod e Jefferson.
Coube ao Concessionário Nipauto o controlo de toda 
a logística deste longo programa inerente à Mazda, 
dinamizando aquelas espaço com diversas acções de 
charme e de activação. l



Elpídio & Horácio
Aposta nos usados

Auto Júlio
Na Feira de S. Pedro

O Concessionário Elpídio & Horácio realizou na 
região uma acção de promoção de veículos usa-
dos Mazda, integrando os diferentes modelos, 
dotados de todas as garantias preconizadas 
pela marca e habituais da própria concessão.
 

A Auto Júlio esteve em destaque na Feira de S. Pedro, 
iniciativa de carácter anual, que este ano se realizou 
entre os dias 28 Junho e 8 Julho. Integrada no Grupo 
A. Júlio, que este ano comemora o seu 30º aniversário, 
o Concessionário Mazda da região ali expôs vários dos 
modelos da marca, com destaque para o roadster MX-5, 
em versão soft-top, e para os SUV CX-3 e CX-5.
Numa edição em que se festejaram os 725 anos sobre 
a realização da primeira feira da então Vila de Torres 
Vedras, por carta concedida por El Rei D. Dinis, volta-
ram a ser mais de 200.000 os visitantes que estiveram 
presentes na Feira de São Pedro, desfrutando de uma 
área de aproximadamente 4 
hectares, onde os diversos 
agentes económicos de toda 
a região - espaços de comér-
cio, de artesanato e tradicio-
nal, tasquinhas, restauração, 
zona de animação noturna e 
divertimentos - expuseram 
os seus produtos e apre-
sentaram os seus serviços, 
demonstrando a inequívoca 
capacidade da economia da 
Região Oeste. 
Destaque ainda para a iniciati-
va vinícola inerente ao progra-
ma “Cidade Europeia do Vinho 
2018 - Torres Vedras/Alen-
quer”, actividade que contou 
com mostras, provas e venda 
dos néctares de vários produ-
tores da região. l
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Hydraplan
Tripla de eventos em Alenquer
Foram 3 as maiores acções em que a Hydraplan esteve 
envolvida no trimestre passado, todas elas realizadas 
em Alenquer.
Começando pela mais recente, o Concessionário Mazda 
esteve pela primeira vez presente, como Main Spon-
sor, no evento “Alma do Vinho 2018”, uma organização 
do Município de Alenquer, que decorreu de 13 a 16 de 
Setembro. Neste que foi apenas o seu segundo ano de 
vida, já é o mais conceituado da região, traduzindo-se 
num festival de projecção nacional que afirma a região e 
as suas profundas raízes na cultura da vinha e do vinho. 
David Antunes, Diogo Piçarra, Agir e a fadista Maria 
Emília foram alguns dos artistas presentes, em quatro 
dias de provas comentadas de vinhos, colóquios, gas-
tronomia regional, exposições vínicas, visitas a quintas 
e adegas, passeios de helicóptero, entre muitas outras 
propostas.

Quanto à 3ª edição do “Gin Garden”, trata-se de um 
evento que teve 3 dias de duração, tendo-se realizado 
no primeiro fim de semana de Julho. Recriando-se um 
ambiente de descontração ao final do dia, o jardim da-
quela vila contou com vários spots, onde os modelos 
Mazda também marcaram presença, misturando-se com 
os convivas. A Hydraplan tem estado associada aos pro-
dutores deste marcante evento anual desde a primeira 
hora.

Mostrando a força da sua alma, o Jardim das Águas foi 
palco, na noite de 16 de Junho, da 6ª edição do “Choose 
90”, evento anual onde se recriam várias realidades dos 
já longínquos anos 90. Promovido pela empresa Choose 
Eventos, também aqui a Hydraplan esteve presente, es-
treando-se, igualmente, como Patrocinador Principal. l
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Novo líder no Desafio Total Mazda 2018
BRUNO RODRIGUES VENCE EM IDANHA 
E SOBE AO 1º LUGAR 

A instabilidade das condições climatéricas e a extre-
ma dureza dos pisos foram os pontos fundamentais 
da Baja TT Idanha-a-Nova 2018, 5ª prova do Nacional 
de TT e também do Desafio Total Mazda 2018. Dispu-
tada no início de Setembro, tendo como base a vila 
raiana, provocou uma reviravolta no ranking desta 
competição da Mazda Motor de Portugal e da Total.
Fruto do 1º lugar obtido na prova e também decorren-

te da hecatombe entre os seus pares, Bruno Rodri-
gues/Ricardo Claro ascenderam ao 1º lugar da geral 
nas respectivas categorias – Pilotos e Navegadores 
– contando com apenas 3 pontos de vantagem sobre 
Pedro Dias da Silva/José Janela, os até aqui líderes 
da iniciativa disputada com os Mazda Proto. Numa 
baja extremamente exigente, a dupla de Portalegre 
foi quem melhor conseguiu gerir o esforço, termi-

Pedro Dias da Silva

Bruno Rodrigues
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Filipe Videira

Floriano Roxo

nando no 1º lugar do Desafio e alcan-
çando o 9º lugar à geral na prova.
“Foi muito duro! De manhã o tempo 
até ajudou, fruto da chuva que foi 
caindo e também pelo facto de haver 
menos pó. Nas zonas rápidas tive-
mos que gerir o esforço dos travões, 
mas correu-nos muito bem. À tarde 
apanhámos de tudo, desde calor, a 
chuva e granizo e cheguei ao final do 
sector muito cansado”, resumiu Bru-
no Rodrigues, acrescentando esta-
rem “satisfeitos e ainda mais por es-
tarmos na liderança do Desafio. Fica 
tudo por decidir em Portalegre, que 
é uma prova espectacular. Está tudo 
em aberto e eu volto a estar na luta!”
Quanto aos seus adversários mais 
directos ao título, Pedro Dias da Sil-
va/José Janela tiveram uma prova 
que até começou bem, com uma vi-
tória no Prólogo e no 1º Sector Se-
lectivo, que lhes deu 2 pontos adi-
cionais, para de seguida sofrerem 
uma penalização por excesso de ve-
locidade em zona controlada, depois 
forçados a abandonar. Também a 
dupla Jorge Cardoso/Joaquim Norte 
viu os seus esforços gorarem-se, pri-
meiro com uma penalização por ex-
cederem o tempo máximo no Parque 
de Assistência e depois com o aban-
dono, já nos últimos quilómetros do 
derradeiro sector, portanto, já com 
a meta quase à vista. Pelo caminho 
ficaram, igualmente, Filipe Videira/
Pedro Santos e Floriano Roxo/Pedro 
Carrapiço.
Com estes resultados, o Desafio To-
tal Mazda só conhecerá os “Cam-
peões” na derradeira prova, a Baja 
500 Portalegre, prova organizada 
pelo Automóvel Club de Portugal e 
que tem lugar entre 25 e 27 de Ou-
tubro próximo.

CLASSIFICAÇÕES DESAFIO TOTAL/
MAZDA 2018 (após 5 de 6 provas): 

Pilotos: 1º Bruno Rodrigues, 76 pon-
tos; 2º Pedro Dias da Silva, 73; 3º 
Jorge Cardoso, 55; 4º Bruno Oliveira, 
26; 4º Francisco Gil, 26; 6º Filipe Vi-
deira, 15; 7º Floriano Roxo, 10.

Navegadores: 1º Ricardo Claro, 
76 pontos; 2º José Janela, 73; 3º 
Joaquim Norte, 55; 4º Paulo Mar-
ques, 26; 4º Filipe Rasteiro, 26; 6º 
André Coimbra, 15; 7º Pedro Car-
rapiço, 10.

Jorge Cardoso

l



Floriano Roxo

Jorge Cardoso

Numa edição em que o novo Mazda MX-5 tem papel de destaque, tal tam-
bém acontece na cobertura dos órgãos de comunicação social especiali-
zados que estiveram presentes na Roménia, para o conhecer em primeira 
mão. Ensaios, comparativos e a referência a diversos eventos Mazda com-
pletam estas páginas.

A Mazda na Imprensa
ECOS DA ESCRITA E DO ONLINE

l





A Mazda Motor de Portugal reformulou, neste trimes-
tre, a gama Mazda2 em comercialização em Portugal, 
destacando-se a entrada em cena de um novo deriva-
tivo, o Mazda2 Advance, proposta que representa um 
avanço em termos de conteúdo ao nível intermédio 
Evolve.
Em comercialização a um preço 
extremamente competitivo – a 
partir de 18.618 euros – do seu 
equipamento de série fazem par-
te as jantes de liga leve de 16 
polegadas e a câmara de visão 
traseira, o volante e manípulo da 
caixa em pele, vários sensores 
(humidade, luminosidade, chuva, 
estacionamento traseiro), luz in-
terior com spot de leitura, cruise 
control, limitador de velocidade 
ajustável, ar condicionado automático, vidros escure-
cidos traseiros, LDW (Lane Departing Warning System), 
faróis de nevoeiro de LED, antena tipo “barbatana de 
tubarão”. 
Esta nova proposta pode ser encomendada com pintura 
sólida ou metalizada, segundo o leque de 11 cores dis-
poníveis, podendo-se, ainda, adicionar o pack Navi (€ 
400), sistema de navegação integrado no ecrã central 
de 7 polegadas.  Sob o capot, o novo Mazda2 Advance 
conta com a versão intermédia de potência do bloco 
SKYACTIV-G 1.5 a gasolina (cilindrada: 1.496 cc; potên-
cia: 90 cv às 6000 rpm; binário: 148 Nm às 4000 rpm), 
associado à caixa de 5 velocidades SKYACTIV-MT.
Cedo recebeu as melhores críticas dos especialistas 
e, principalmente, dos clientes, encantados com as li-
nhas do design KODO – A Alma do Movimento, numa 

combinação brilhante da forma e função, num package 
mais leve e mais aguerrido, com diversos reforços de 
segurança, mas sempre com a maneabilidade soberba 
de um modelo subcompacto, sublinhando a tradicional 
filosofia Jinba Ittai, de condutor-e-viatura-como-um-
todo, patenteada pela Mazda. 

Adicionalmente, no mercado surge 
agora uma mais simplificada gama 
Mazda2, apenas assente sobre o 
motor a gasolina SKYACTIV-G 1.5, 
em 3 níveis de potência: 75 cv (ex-
clusiva do nível Essence), 90 cv 
(Evolve e Advance) e 115 cv (Exce-
llence).  À excepção do nível de en-
trada, todos podem associar o Pack 
Navi; os clientes Excellence podem 
selecionar o Pack High Safety (BSM 
- Blind Spot Monitoring, High Beam 

Control, Chave Inteligente, luzes de LED, luzes diurnas 
LED e ADD - Active Drive Display).

NOVO MAZDA2 ADVANCE
CONTEÚDO E PREÇO SÃO ARGUMENTOS
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A Mazda deu recentemente a conhecer a sua 
estratégia na temática dos Veículos Eléctri-
cos, como parte do seu programa “Sustaina-
ble Zoom-Zoom 2030”, de desenvolvimento 
tecnológico a longo prazo. Irá começar por 
lançar, já em 2020, dois Veículos Eléctricos 
alimentados a bateria, sendo que um deles 
irá, apenas, recorrer à bateria como fonte 
de energia, solução que na segunda propos-
ta contará com um extensor de autonomia, 
sob a forma de um excepcionalmente pe-
queno, leve e silencioso motor rotativo. 
O extensor de autonomia irá recarregar a 
bateria sempre que necessário, permitindo 
aumentar a autonomia do veículo, eliminan-
do os níveis de ansiedade inerentes a esta 
solução, que ainda continua a preocupar uma elevada 
percentagem de utilizadores de Veículos Eléctricos a ba-
teria. A pequena dimensão e a elevada potência do motor 
rotativo possibilitam a adopção de múltiplas soluções 
tecnológicas de electrificação através de um layout 

partilhado. Aproveitando a sua compatibilidade com os 
combustíveis gasosos, o extensor de autonomia rotativo 
foi projectado para, também ele, queimar gás liquefeito 
de petróleo e tornar-se numa fonte de energia eléctrica, 
em casos de emergência.
A Mazda espera alargar os contributos da sua visão 
“Sustainable Zoom-Zoom 2030” para com a sociedade, 
através do fornecimento de Veículos Eléctricos com Ex-
tensor de Autonomia às zonas afectadas por catástrofes 
naturais, fornecendo eletricidade gerada por GPL a quem 
dela necessite. Sempre empenhada na busca do prazer 
de condução na sua plenitude, a Mazda irá também explo-
rar as vantagens da aplicação eléctrica em combinação 
com as tecnologias de que é proprietária, na produção 
de Veículos Eléctricos que não só cumpram com as cada 
vez mais apertadas restrições ambientais, como também 
possa ir ao encontro da sua filosofia Jinba Ittai, em ter-
mos de design e engenharia.

Motor rotativo da Mazda 
Regresso sob a forma de Extensor de Autonomia Eléctrica
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CLUB MX-5 PORTUGAL
Presença em dois eventos a realizar 

no primeiro fim-de-semana de 

Outubro: o salão “autoClássico – 

Porto 2018”, com a exposição na 

Exponor das 4 gerações do Mazda 

MX-5, e a viagem aos Picos da 

Europa, que reúne perto de três 

dezenas de inscritos.

DESIGN
A Mazda Motor Europe anunciou 

a saída da empresa de Kevin Rice, 

Director de Design na Europa, 

profissional que, de acordo com Jeff 

Guyton, Presidente da Mazda Europa, 

“liderou uma equipa que teve um 

contributo significativo no sucesso 

do negócio Mazda.” O seu sucessor 

será comunicado oportunamente.

VENDAS MUNDIAIS
Tendo comercializado um total de 

403.000 unidades no 1º Trimestre do 

Ano Fiscal 2018-19, a Mazda Motor 

Corporation voltou a estabelecer um 

novo recorde em termos de volume 

global de vendas, performance que 

representou uma evolução de 7% 

face a igual período do Ano Fiscal 

anterior, com uma forte componente 

de propostas SUV/crossover.
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A Mazda Motor Corporation associou-se à Saudi Aramco, companhia 
petrolífera estatal do Reino da Arábia Saudita, e ao Instituto 
Nacional de Ciência Industrial e Tecnologia Avançadas (AIST) do 
Japão num projecto de investigação conjunta, com o objectivo de 
construir motores de combustão interna mais eficientes e alcançar 
uma redução das emissões de dióxido de carbono (CO2). O tópico de 
investigação centra-se no desenvolvimento de um combustível com 
baixo teor de carbono, juntamente com a pesquisa de motores de 
combustão interna que possam utilizar esse combustível.
Com este projecto de pesquisa, as três empresas irão debruçar-se 
sobre uma redução efectiva dos valores do dióxido de carbono e 
sobre as tecnologias por detrás de uma perspectiva “Well to Wheel”, 
tendo em conta cada etapa no ciclo de vida de um combustível, desde 
que sai do poço de petróleo até alimentar os motores nas nossas 
estradas. No âmbito do mesmo, a Saudi Aramco irá desenvolver um 
combustível com base num processo de refinaria que resultará em 
menores emissões de CO2, enquanto a Mazda e o AIST irão investigar 
e desenvolver um motor de elevada eficiência que opere com esse 
combustível. 
Este projecto de pesquisa conjunto encontra-se em linha com 
a visão “Zoom-Zoom Sustentável 2030” da Mazda, em termos 
de desenvolvimento tecnológico, anunciada em Agosto de 2017. 
Trata-se de uma visão que adopta uma perspectiva de longo prazo, 
estabelecendo o modo como a Mazda irá utilizar o prazer de condução 
– apelo fundamental por excelência inerente ao automóvel – para 
ajudar a resolver os desafios da sociedade e do planeta terra.

Mazda, Saudi Aramco e AIST 
lançam projecto de pesquisa
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