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A quarta geração do Mazda MX-5 acaba de se ver 
premiada com o troféu de “World Car of the Year 2016”, 
conquistando, em simultâneo, o troféu de “World Car 
Design of the Year 2016”. É o segundo modelo Mazda a 
conquistar o galardão WCOTY, depois do Mazda2 o ter 
conseguido em 2008, e o primeiro a alcançar ambos os 
troféus no historial desta iniciativa.
“Que honra maravilhosa ver o Mazda MX-5 conquistar 
ambos os troféus de ‘World Car of the Year’ e de ‘World Car 
Design of the Year’,” referiu Masahiro Moro, Presidente 
e CEO, Mazda North American Operations e Director 
Executivo da Mazda Motor Corporation. “Numa altura em 
que o nosso icónico ‘roadster’ MX-5 se aproxima da marca 
de um milhão de unidades produzidas, este reconhecimento 
é a prova de que o modelo se mantem tão jovem, vibrante, 
divertido e importante como sempre, e um exemplo de que 

cada Mazda parece tão incrível como é a sua condução, 
sendo igualmente verdade o inverso. Ao aceitar este 
prémio em nome da Mazda, faço-o em representação de 
cada um dos empregados, parceiros de negócios e clientes 
Mazda em redor do mundo, que sempre sentiram a alegria 
de conduzir um puro ‘roadster’,” acrescentou.
Já Ikuo Maeda, Executive Officer e Director Geral da 
Divisão de Design da Mazda, comentou: “Estou muito 
orgulhoso em aceitar este prémio, uma prova da ligação 
que os nossos projectos atingem com as pessoas em todo 
o mundo. A gama Mazda foi concebida sob a filosofia de 
design KODO – A Alma do Movimento, a qual ambiciona 
transmitir a sensação de movimento aos automóveis, 
sendo que temos estado, de modo contínuo, a refinar a 
beleza das formas. A Mazda é uma marca orgulhosamente 
japonesa e, nesta viagem evolutiva, estamos determinados 
a melhorar continuamente os nossos projectos.”
Os prémios WCOTY foram instituídos em 2004 por 
um grupo de especialistas da indústria automóvel 
internacional, sendo que o painel deste ano integrou 73 
jurados, de 23 países, sendo anunciados no âmbito do 
Salão Internacional do Automóvel de Nova Iorque. Para o 
título principal, o Mazda MX-5 bateu o Audi A4 Sedan/Avant 
e o Mercedes-Benz GLC, enquanto no galardão de design 
a Mazda tinha dois finalistas, o MX-5 que o conquistou e o 
SUV CX-3, sendo o Jaguar XE o terceiro candidato a este 
troféu.

NOVO M{ZD{ MX-5
“CARRO DO ANO MUNDIAL 2016”
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NOVO M{ZD{ MX-5
O CONQUISTADOR DE TROFÉUS 
Em complemento aos dois troféus de âmbito mundial 
– absoluto e de design – anunciados em Nova Iorque, a 
que damos destaque na página anterior, o novo Mazda 
MX-5 já conquistou dezenas de novos prémios em 
2016, alguns deles no nosso país, outros na Europa 
e nos restantes continentes, numa prestação que 
promete novos desenvolvimentos.
Por cá, o roadster mais vendido do mundo esteve 
em destaque nos galardões “Best Cars 2016”, da 
revista semanal AutoHoje, tendo sido o preferido 
dos seus leitores. Recebeu, por isso, o troféu do 1º 
lugar na categoria de “Descapotáveis”, uma semana 
depois de ter sido alvo de outra distinção na imprensa 
especializada nacional, por parte dos elementos da 
redacção da revista Turbo, que lhe atribuiram o 
ceptro de “Melhor Cabrio do Ano 2015”, sublinhando 
as características de sonho inerentes ao modelo que, 
muito em breve, atingirá a marca de 1.000.000 de 
unidades produzidas.
Ainda em solo nacional e em matéria de prémios, 
estiveram em destaque outros dois modelos: o 

Mazda2 SKYACTIV-D 1.5 MT Excellence HS Navi 
conquistou o galardão de “Citadino do Ano 2016”, 
na iniciativa “Essilor Carro do Ano 2015 – Troféu 
Volante de Cristal”, após a votação dos 19 jurados 
que compõem o respectivo painel; e o Mazda CX-3 
SKYACTIV-D 1.5 MT Excellence HS Navi que esteve, 
também ele, em luta pelo ceptro principal de “Carro 
do Ano 2016”, integrando a lista dos sete finalistas, 
para além de concorrer para o troféu de “Crossover 
do Ano”, relativo ao seu segmento.
Voltando ao Mazda MX-5 e agora além-fronteiras, 
destacam-se os vários títulos de “Carro do Ano”, entre 
eles o da sua terra natal, o Japão, o da Austrália e do 
Reino Unido, país em que a revista britânica “What 
Car?” também o elegeu como o “Melhor Descapotável 
Abaixo das £25.000”. O ícone da Mazda também 
integra o “Top 100 Cars 2016” do The Sunday Times, 
vencendo a categoria dos roadsters de dois lugares, 
obteve o ceptro de “Melhor Descapotável Importado” 
da revista alemã Auto, Motor & Sport, numa escolha 
dos seus leitores, surgindo ainda à cabeça do estudo u



“GEOM Index 2015”, que analisou cerca de 
800.000 avaliações de portais, blogs e fóruns 
espanhóis, todos da vertente automóvel. Nos 
EUA, o US News & World Report considerou-o 
como o “Best Sports Car for the Money 2016”, e 
no Canadá foi considerado o “Melhor Desportivo 
do Ano 2016” pelo programa Motoring TV do 
canal TSN.
“É por demais significativo o sucesso que os 
nossos modelos da actual geração, equipados 
com a completa Tecnologia SKYACTIV e 
dotados do fantástico design KODO – A Alma do 
Movimento estão a ter quer junto da imprensa, 
quer junto do público em geral, a uma escala 
global como também no nosso país, como 
comprovam estes importantes galardões” refere 
Luis Morais, Director Geral da Mazda Motor de 
Portugal. “Do nosso lado, naturalmente que 
agradecemos a preferência, mas deixamos 
também a promessa de continuar a trabalhar 
para que possamos oferecer mais e melhores 
produtos e serviços Mazda, contribuindo, assim, 
para o contínuo crescimento e fortalecimento da 
marca em Portugal”.



NOVO M{ZD{ MX-5 RF
A NOVIDADE MAIS ESPERADA
A Mazda acaba de apresentar o Mazda MX-5 RF 
(acrónimo para Retractable Fastback), na véspera do 
Salão Internacional do Automóvel de Nova Iorque. A 
mais recente versão do lendário desportivo oferece, 
assim, toda uma nova dimensão em termos de prazer 
de condução a céu aberto, ao mesmo tempo que se 
mantém fiel ao objectivo último do Mazda MX-5, inerente 
à capota retrátil tradicional: tornar a experiência 
roadster acessível a um leque mais amplo de condutores.
Ao fazê-lo, a Mazda quebra com o pensamento 
convencional, criando algo inteiramente novo. Assente 
no estilo fastback, em que o tejadilho desce suavemente 
para a traseira, a original capota retráctil – e respectivo 
vidro - do MX-5 RF proporciona uma nova e distinta 

sensação descapotável.
A capota eléctrica abre e fecha 
com a simples pressão de um 
botão, podendo ser operada a 
velocidades até aos 10 km/h. 
O conjunto arruma-se, de 
modo compacto e eficiente, na 
bagageira, sendo que fruto do 
seu elegante design, o MX-5 RF 
disponibiliza o mesmo espaço 
de arrumação do derivativo 
com tejadilho em lona. Tal como 
acontece com este último, a 
nova versão estará disponível 
na Europa com uma escolha 
de dois motores a gasolina – 
os blocos SKYACTIV-G 1.5 e 
SKYACTIV-G 2.0 – acoplados u



a uma caixa de seis velocidades SKYACTIV-MT de 
operação pura e directa ou, num exclusivo para o MX-5 
RF, uma transmissão automática de seis velocidades.
Também em destaque no MX-5 RF é a selecção de 
cores da carroçaria, nelas incluindo-se um inédito 
Machine Grey, uma nova cor premium especialmente 
concebida para acentuar as superfícies exteriores 
suaves, mas dinâmicas, do design KODO – A Alma do 
Movimento da Mazda. 
O MX-5 RF esteve exposto no Salão Internacional do 
Automóvel de Nova Iorque, certame que decorreu 
entre 25 de Março e 3 de Abril. 



M{ZD{ RX-VISION
O CONCEPT MAIS BONITO DO 
MUNDO 
Prova do sucesso do design KODO – A Alma do 
Movimento é o facto de não serem só os modelos de 
produção nascidos na sua égide que conquistam os 

mais reputados galardões internacionais. De facto, 
semanas antes do Mazda MX-5 ter sido anunciado em 
Nova Iorque como o vencedor do “World Car Design 
of the Year 2016”, outra criação da Mazda esteve em 
destaque, sendo-lhe atribuído o galardão de “O Mais 
Belo Concept Car do Ano” no âmbito da 31ª edição do 
Festival Automobile International.
Trata-se do Mazda RX-VISION, um deslumbrante 
concept de um modelo desportivo equipado com um 
motor rotativo, que foi desvendado no Salão de Tóquio 
de Novembro último, proposta que transmite na 
integra o espírito de desafio da Mazda, sublimando, de 
modo inequívoco, a filosofia de design KODO – A Alma 
do Movimento. As suas proporções de suave fluidez u



MOTOR SKYACTIV-D 
A NOVIDADE DE GENEBRA

Atravessando uma vaga de sucessos, a Mazda 
colocou em destaque no Salão de Genebra duas 
propostas diametralmente opostas, o Mazda RX-
VISION, o premiado concept para um modelo de 
motor rotativo, e aquele que é o seu Mazda3 de mais 
baixas emissões de sempre a ser proposto na Europa, 
apresentando-os lado a lado com a restante gama de 
modelos. 
Se o concept RX-VISION, a que nos referimos à parte, 
aqui fez a sua estreia em solo europeu, o bloco 
SKYACTIV-D 1.5 foi a novidade maior, passando a 

integrar o leque de mecânicas do familiar compacto 
Mazda3. Com uma taxa de compressão extrema, este 
bloco SKYACTIV diesel (105 CV e 270 Nm de binário) 
garante consumos médios muito baixas e emissões 
de CO2 abaixo dos 100 g/km. Actualmente proposto 
no Mazda CX-3 e no Mazda2, nele destaca-se o 
sistema “Natural Sound Smoother” que diminui o 
denominado efeito knocking (na fase de detonação), 
absorvendo ainda mais as vibrações dos pistões. Esta 
nova versão do Mazda3 chegará ao nosso país já em 
Maio.

transpiram performance, prestando homenagem ao 
vasto património da Mazda em termos de modelos 
desportivos com motor dianteiro e tracção traseira, 
enquanto o cariz compacto das mecânicas rotativas 
possibilita a adopção de soluções como o seu capot 
muito baixo.
Este galardão internacional de design premeia o 

veículo que melhor encarna a criatividade em termos 
de design puro e espelhe as tendências emergentes, 
sendo um dos quatro grandes prémios atribuídos 
neste evento de cariz anual, em que os vencedores são 
escolhidos por um júri de especialistas e entusiastas 
do mundo da competição motorizada, arquitectura, 
moda e design.



Foram mais de quatro dezenas as unidades do Mazda MX-5 que se 
reuniram em mais um passeio do Club MX-5 Portugal, o primeiro 
de 2016, que ligou Ílhavo à Figueira da Foz e a Tentúgal. Fez-
se, assim, jus ao nome de “Costa de Prata”, encontro das várias 
gerações do icónico roadster mais vendido do mundo realizado 
em Janeiro.
Partindo do Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel e para além 
do percurso de estrada, sob tempo ameno que permitiu a 
abertura de algumas capotas, os participantes visitaram a 
fábrica da Vista Alegre Atlantis e respectivas lojas, a Capela 
da Nossa Senhora da Penha de França, integrada no perímetro 
de terrenos da Vista Alegre, estrutura do final do Século XVII 
e classificada como Monumento Nacional, e ainda o Núcleo 
Museológico do Sal, infraestrutura de interpretação, valorização 
e difusão de testemunhos da secular relação do Homem com as 
salinas do Concelho da Figueira da Foz. Os momentos de cariz 
gastronómico, de troca de ideias e de histórias deste e de outros 
encontros decorreram no restaurante Abrigo da Montanha e, a 
fechar o programa, na visita à Pastelaria Afonso, em Tentúgal, 
com um brinde junto aos tradicionais e saborosos pastéis.
Entretanto, decorrem já os preparativos para o próximo passeio 
do Club MX-5 Portugal, a realizar de 23 a 25 de Abril (de Sábado 
a Segunda-Feira). Terá como título “Passeio N2 – A Estrada 
Mais Longa”, sendo, por isso, um encontro de características 
específicas, envolvendo os 738 km de extensão total da EN2, 
ligando Chaves e Faro, ao longo de dois dias. Informações 
adicionais poderão ser solicitadas por telefone 218 258 625 
ou pelo e-mail geral@clubmx-5.com.pt em complemento ao 
que está publicado no portal www.clubmx-5.com.pt, e no 
Grupo Público no Facebook, em https://www.facebook.com/
groups/131025351357/?fref=ts.

Club mx-5 portugal
MAIS DE 40 mx-5
Na COSTA DE PRATA





Fale-se de automóveis ou 
de agricultura, aumentar a 
eficiência e saber fazê-lo de 
forma sustentável aguça o 
engenho. Por sua vez, essa 
abordagem é impulsionada por 
um sólido conhecimento, não 
só do modo como as coisas se 
fazem, mas também da razão 
porque se procede de uma 
determinada forma. No âmbito 
da “Barcelona Challengers 
Conference” que decorreu 
em Fevereiro último, a Mazda 
(um construtor automóvel) e 
Thomas Rippel (um agricultor 
orgânico) falaram sobre as 
suas experiências e engenho 
em termos de eficiência, a 
uma audiência composta 
por alunos e representantes 
da comunicação social. Um 
encontro que teve lugar no Mazda Space, em Barcelona, 
e em que as histórias apresentadas integravam exemplos 
reais de como alcançar a inovação nos respectivos 
campos, com base numa nova interpretação dos velhos 
métodos.
A Mazda viu-se obrigada a repensar toda a sua estratégia 
depois de quatro anos consecutivos de perdas, após a 
crise financeira de 2007. Mesmo limitada em tempo 
e dinheiro, conseguiu inventar toda uma nova gama 

de veículos, modelos apelativos e de sucesso que 
atingem hoje as mais rigorosas metas de eficiência e 
de emissões. Ultrapassando a doutrina predominante 
do by-pass em termos de construção automóvel, a 
Mazda rentabilizou-se e fê-lo rapidamente, tarefa nada

 pequena numa indústria brutalmente competitiva, com 
longos prazos e pesados investimentos de capital.
Também Thomas Rippel assumiu esta abordagem de 
know-why com sucesso. Após uma doença relacionada 
com a alimentação do gado, desenvolveu um grande 
interesse por comida saudável e sustentável. Tornou-
se num agricultor orgânico, atentando nas melhores 
e mais eficientes formas de utilização de estrume de 
vaca como fertilizante, transformando-o em autêntico 

“ouro negro”. Defende ainda que a agricultura feita com 
base no gado - e respectivo consumo - é sustentável se 
feita correctamente, podendo contribuir positivamente 
para problemas críticos (alterações climáticas, fome e 
fertilidade dos solos).

BARCELONA CHALLENGERS
OS AUTOMÓVEIS E A AGRICULTURA



DESAFIO TOTAL M{ZD{ 2016
ELEVADAS EXPECTATIVAS

A Comissão Organizadora do Desafio Total/Mazda 
prepara-se para levar para a estrada a 9ª edição desta 
iniciativa ímpar no desporto automóvel nacional, 
preparando-se uma autêntica corrida ao ‘armamento’ 
sendo quase dezena e meia os potenciais participantes 
na edição de 2016 desta competição com o selo da 
Mazda e da Total, com o apoio da EuropAssistance e 
da Avivar.
João Rato e João Ratinho é a dupla que está na mira 
dos seus adversários, depois de terem conquistado os 
respectivos ceptros em 2015, formalmente entregues 
numa cerimónia em que se fez o resumo da temporada 
passada e se apresentaram as linhas mestras para 
o presente ano. Também premiados foram a PCR 
Motorsport, estrutura que preparou 
o seu Mazda Proto e a Hydraplan, 
que recebeu o galardão de melhor 
concessionário.
Na lista de candidatos às vitórias e ao 
título de 2016 estão nomes conceituados 
da disciplina, como Etelvino Carvalho (2º 
em 2015 e vencedor em 2013), Bruno 
Oliveira (3º no ano passado e o primeiro 
‘campeão’ do Desafio em 2008), para 
além de Rui Lopes (4º em 2015) e João 
Pais, que garantiu os ceptros de 2009 e 
2010. Outros pilotos que irão assumir 
os comandos dos Mazda Proto, todos 
dotados do kit de carroçaria CX-5, são 
Durval Costa, Francisco Gil e Pedro 
Dias da Silva, que disputaram provas 

diversas de anteriores temporadas do Desafio, mas 
também havendo estreantes, como Bruno Rodrigues, 
Floriano Roxo, Jorge Cardoso, Miguel Sardo e Pedro 
Pristas. Outro piloto que está a equacionar o regresso 
é Paulo Pinto, num projecto ainda por confirmar.
Antevê-se, por isso, uma 9ª edição memorável desta 
iniciativa, composta por quatro Bajas TT – Reguengos 
(30 Abril a 01 Maio), Pinhal (17 a 18 Junho), Idanha-
a-Nova (09 a 10 Setembro) e Portalegre 500 (27 a 
29 Outubro) – para além das tradicionais 24 Horas 
TT Vila de Fronteira que fecham a temporada, no fim-
de-semana de 25 a 27 Novembro. Um destaque final 
para o Pacote de Prémios que prevê a distribuição de 
53.500 euros!



DESAFIO TOTAL M{ZD{ 2016
ELEVADAS EXPECTATIVAS

Fruto do sucesso nacional e internacional que a Mazda 
atravessa, mantém-se elevada a cobertura mediática 
sobre a marca, abrangendo, não só os mais diversos 
eventos, como também pela integração dos modelos 

Mazda em testes e comparativos, com resultados 
bastante positivos. 

M{zd{ na Imprensa
ENTRE TESTES 

E COMPARATIVOS





THE M{ZD{ SOUND OF TOMORROW DJ COMPETITION
M{ZD{ EM BUSCA DE NOVOS DJs 

Dedicando-se, como sempre foi seu apanágio, a 
proporcionar experiências únicas nos seus veículos e 
em diversos outros locais, a Mazda lançou a campanha 
“Mazda Drives: The Sound of Tomorrow”, o ponto alto 
de um concurso direccionado a DJs. 
O “The Mazda Sound Of Tomorrow DJ Competition” foi 
anunciado durante uma Conferência de Imprensa que 
teve lugar no Mazda Space (Barcelona), sendo também 
ali referido o apoio ao “Tomorrowland 2016” – um dos 
maiores festivais de música do mundo – como parceiro 
automóvel exclusivo, pelo segundo ano 
consecutivo. 
Até 1 de Maio, os DJs europeus que 
desejem participar deverão fazer o upload 
dos seus mixs – de 15 a 30 minutos com 
o tag #MazdaSounds – para a plataforma 
de streaming de música e de social media 
Mixcloud. As candidaturas submetidas serão 
depois analisadas, tal como as capacidades 
e criatividade dos seus autores, por um júri 
composto de elementos do Tomorrowland, 
da Mazda e de Lost Frequencies, a estrela 
DJ belga agora nomeado embaixador 
da campanha “Mazda Drives: The Sound 
of Tomorrow”. Dos 20 temas finalistas, 
cujos autores terão de se enfrentar no 
“#MazdaSounds Live Showdown”, a realizar 
a 11 de Junho no Mazda Space, serão 

escolhidos os seis melhores temas que, conquistam 
assim, um slot de 60 minutos no “Tomorrowland 2016”, 
no palco do “Mazda Sound Of Tomorrow Island”. Uma 
vez escolhidos os finalistas, Lost Frequencies assumirá 
então o papel de mentor ao longo do mês de Junho, 
ajudando-os a preparar a sua estreia. 
Sob o título de “The Elixir of Life”, o “Tomorrowland 
2016” tem lugar de 22 a 24 de Julho em Boom 
(Bélgica). Os bilhetes para o evento esgotaram quase 
instantaneamente.



EM BARCELONA  
TECNOLOGIA I-ACTIV AWD EM DESTAQUE 
A herdade catalã de Les Combes foi o palco escolhido pela 
Mazda Europa para a realização de um evento dedicado 
à tecnologia i-ACTIV AWD, ali levando a cabo diversas 
demonstrações a membros da imprensa não especializada, 
levando-os a sentir a emoção da vida ao ar livre e a pura 
adrenalina Mazda. Para o efeito, recorreu a três modelos 

do seu catálogo que permitem a sua aplicação – Mazda 
CX-3, Mazda CX-5 e Mazda6 Wagon – conjugando a pura 
alegria de condução com uma elevada precisão no seu 
controlo.
Para acompanhar este grupo tão singular, explicando-lhes 
o conceito ao vivo, através de situações reais, a Mazda 
convidou dois especialistas que personificam a essência 
i-ACTIV AWD, assente no controlo preciso e previsível, 
com uma dinâmica de condução espirituosa e bastante 
resoluta. Originário de Barcelona, Ferran Latorre é um 
dos maiores nomes do mundo do montanhismo, tendo 
escalado as mais altas montanhas do planeta. Os passos 
específicos da escalada, onde é obrigatória uma elevada 
precisão e coordenação de mãos e pés, são o epítome do 
controlo de um indivíduo, representando a essência da 
tecnologia i-ACTIV AWD da Mazda. Já Guy Wilks é um piloto 
profissional de rallycross que, por inerência deste desporto 
motorizado, alia uma dinâmica espirituosa e enérgica com 
uma condução controlada e segura, essência presente em 
todos os modelos Mazda e que o piloto britânico provou 
dentro e fora da pista.



Ficha técnica
Propriedade:  Mazda Motor de Portugal, Lda 
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NOVO M{ZD{3 DIESEL 
A Mazda prepara-se para lançar no 
mercado nacional o motor diesel 
SKYACTIV-D 1.5 de 105 cv no 
Mazda3, completando a oferta de 
uma gama que passará também a 
contar com uma variante sedan.

CROSSOVERS
Alargando a sua gama de crossovers, 
a Mazda irá lançar duas novas 
propostas em mercados dedicados: o 
CX-4 na China e o CX-6 nos EUA.

MY M{ZD{
A Mazda completou o lançamento da 
sua renovada plataforma My Mazda 
em toda a Europa. Composta por 
um portal e uma aplicação móvel 
de acesso gratuíto. Destaca-se a 
inclusão de um acesso único a todos 
os conteúdos, num design mais 
atractivo.

Pretendendo captar toda a essência que o novo MX-5 encerra, a Mazda está a 
preparar um conjunto de iniciativas em redor do modelo, a que denominou “Friends 
of MX-5”. O primeiro encontro terá lugar nos próximos dias 6 e 7 de Abril, em 
Barcelona, uma vez mais recorrendo-se à versátil infra-estrutura multiusos Mazda 
Space, num programa em que será sublinhada a ligação da Mazda à competição, 
nomeadamente através do MX-5. Recorrendo a um circuito nos arredores da 
cidade catalã, os convidados terão um primeiro contacto com o MX-5 Global Cup, 
viatura de competição que será usada no troféu mundial que está em preparação 
e cujo Grande Final ocorrerá em Setembro, na pista Mazda Raceway Laguna Seca, 
nos EUA.

FRIENDS OF MX-5
O M{ZD{ MX-5 NAS CORRIDAS

GRUPO LITOCAR REFORÇA 
REPRESENTAÇÃO M{zd{

O Grupo Litocar é o mais recente 
reforço da Rede de Concessionários 
da Mazda Motor de Portugal, 
entidade que tem reforçado a sua 
representação de concessionários 
e reparadores autorizados 
no nosso país. O objectivo é, 
naturalmente, oferecer um serviço 
mais completo e focalizado, quer 
em termos de divulgação dos seus 
novos modelos, como também 

visar a satisfação dos clientes em termos de assistência pós-venda.
Num ano que se prevê particularmente activo, fruto da actual conjuntura 
política e socioeconómica do país, com influência directa no próprio mercado 
automóvel, a Mazda adapta-se às diferentes necessidades das várias regiões 
do nosso país, uma das quais passa pela nomeação deste grupo do sector 
automóvel como o seu representante em Coimbra. 
“É cada vez mais importante termos uma Rede de Concessionários Mazda 
forte e empenhada no exigente negócio automóvel, particularidades que o 
Grupo Litocar cumpre na íntegra, razão por que o nomeámos como nosso 
novo representante para a região de Coimbra”, refere Luis Morais, Director 
Geral da Mazda Motor de Portugal.
A direcção da Litocar está a cargo de João Cardoso, que resume assim esta 
associação: “Na sequência do nosso plano estratégico, esta parceria vem 
reforçar a posição da Litocar como um player incontornável na distribuição 
automóvel e líder incontestável no sector, na região centro”.


