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O Novo Mazda CX-5 apresentou-se à imprensa nacional 
no Hotel Cascais Miragem, unidade hoteleira que tem 

uma excelente vista sobre a baía desta centenária vila, 
outrora piscatória, hoje mais virada para o turismo. 

Curiosamente, foi também neste local 
que a primeira geração do modelo 
se dera a conhecer, há cinco anos, 
àqueles profissionais da escrita e dos 
audiovisuais.
Numa das maiores operações de 
sempre de apresentação de um novo 
modelo aos Órgãos de Comunicação 
Social nacionais, o evento concentrou 
perto de 80 pessoas, entre jurados da 
iniciativa “Carro do Ano”, directores, 
chefes de redacção e demais redactores 
de imprensa escrita, online (incluindo 
bloggers e vloggers), televisões e rádios, 
tendo sido recebidos por toda a equipa 
directiva da Mazda Motor de Portugal. 
Ao longo de um dia solarengo, o extenso 
grupo dividiu-se por uma sessão de 
condução, que os levou a experimentar as 
qualidades dinâmicas, as tecnologias 

Novo M{zd{ CX-5
Apresentação à imprensa 
decorreu em Cascais



de conforto e de apoio à condução do centro de Cascais 
até Janes, à Serra de Sintra e volta. Esta primeira 
avaliaçâo dinâmica viu-se complementada por uma 
Conferência de Imprensa e um almoço. 

A Conferência de Imprensa contou com a participação 
de Jo Stenuit, Senior Design Manager da Mazda Motor 
Europe, o qual deu aos presentes uma abrangente 
explicação da evolução do design KODO inerente 
ao modelo. Por sua vez, Luis Morais, Director Geral 
da Mazda Motor de Portugal fez uma resenha da 
conjuntura do nosso mercado e do potencial de 
vendas do novo CX-5, modelo cuja gama e conteúdos 
foi depois explicada por Sandra Ferro, Directora de 

Relações Públicas da marca.
Enfrentando os desafios de um segmento que se 
renova de modo contínuo, o novo Mazda CX-5 aposta 
numa qualidade enriquecida ao nível premium, funções 
intuitivas e excelente agilidade. A sua comercialização 
arrancou de imediato no nosso país, assente numa 
gama com 3 níveis de equipamento – Essence, Evolve e 
Excellence – que podem ser completados com diversos 
pacotes de conteúdos, mais tecnológicos e de outros  
de conforto. O leque de preços fica intervalado entre 
os € 33.310, da versão de entrada, e os € 53.120, do 
topo de gama com os diversos packs disponíveis e a 
pintura metalizada.l
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A Mazda Motor de Portugal prepara-se para ir a jogo no 
“Carro do Ano 2018” nacional com dois dos seus maio-
res expoentes da actualidade, os modelos 
Mazda CX-5 e Mazda MX-5 RF. Ambos irão 
disputar entre si o ceptro maior – o “Tro-
féu Essilor Volante de Cristal” – e separa-
damente os “Troféus do Automóvel” , nas 
categorias “SUV do Ano” e “Desportivo do 
Ano”, respectivamente, batendo-se em todos os casos 
com diversas propostas de outras marcas.
A iniciativa “Carro do Ano/Essilor Volante de Cristal 2018” 

é organizada pelo semanário Expresso e pela SIC/SIC No-
tícias. Nesta que será a sua 35ª edição destaca-se a in-

clusão de representantes dos três maiores 
canais de televisão portugueses – RTP, SIC 
e TVi – no painel de jurados, da imprensa es-
crita, online e do audiovisual, garantindo-se 
um retorno mediático inédito. As avaliações 
às viaturas a concurso já se iniciaram, num 

processo que deverá estar concluído no início do próximo 
ano, para que até final do primeiro trimestre de 2018 se-
jam anunciados os vencedores dos diferentes galardões.

INICIATIVA CARRO DO ANO 2018
M{zd{ CX-5 e M{zd{ MX-5 RF 
disputam ceptros 



No passado dia 8 de Agosto, a Mazda Motor Corporation 
desvendou o plano “Sustainable Zoom-Zoom 2030”, 
uma nova visão a longo prazo no domínio do desenvol-
vimento tecnológico, contemplando o futuro até ao ano 
2030.
Aquando do anúncio desta nova ofensiva tecnológica, 
Masamishi Kogai, CEO, Presidente e Director Represen-
tativo da Mazda, fez referência aos planos para a intro-
dução de uma nova geração de motores, já em 2019, a 

qual terá a desig-
nação SKYACTIV-X, 
naquele que será o 
primeiro motor do 
mundo comercial-
mente disponível 
a utilizar ignição 
por compressão, 
proposta que será 
apresentada à im-
prensa e ao público no Salão de Tóquio, a partir do dia 
25 de Outubro.
Segundo a anterior estratégia “Sustainable Zoom-
Zoom” de 2007, a aposta da Mazda recai em propor-
cionar uma elevada satisfação ao volante, aliado a um 
excepcional desempenho ambiental e de segurança. À 
luz das rápidas mudanças que se sucedem na indústria 
automóvel, a nova estratégia assume uma perspectiva 
a longo prazo, com a Mazda a refinar esse prazer de 
condução, o factor mais atractivo de um automóvel, ao 
mesmo tempo que ajudará a resolver os problemas, in-
dividuais, do planeta Terra e da sociedade em geral. 
Informações mais detalhadas podem ser consultadas em 
www.mazda.com/en/csr/environment/vision/sustainable/

“Sustainable Zoom-Zoom 2030”
Visão a longo prazo para 
desenvolvimento tecnológico 
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No passado mês de Setembro a Cardan Grande Porto 
colocou a Mazda em lugar de destaque durante a rea-
lização da “PortoJóia ’17”, aquela que é a maior feira 
de Ourivesaria e Relojoaria do Pais.
Tendo como palco os pavilhões da Exponor, ali esti-
veram em exposição viaturas Mazda em dois espaços 
perfeitamente identificados, mas aquele Concessio-
nário Mazda também teve o estatuto de “Patrocina-
dor Oficial” do evento, tendo produzido, para o efeito, 
um total de 5.000 fitas, usadas para apresentação 
das credenciais de acesso do pessoal dos diversos 
expositores.

cardan grande porto
em destaque na “PortoJóia ‘17”...

… e num Torneio de Padel 
à boleia dA M{zd{ 

Numa organização do club Proracket Squash & Padel, a 
Cardan Grande Porto patrocinou o torneio “Mazda CX-5 
Padel Open” (níveis 2, 3 e 4, masculinos, femininos e 
mistos), evento disputado entre os dias 22 e 24 de Se-
tembro.

Para o efeito e para além das unidades expostas do mais 
recente SUV Mazda, aquele Concessionário produziu 
140 t-shirts alusivas ao evento, que foram usadas pelos 
participantes, ilustrando ainda os prémios distribuídos 
aos vencedores, à imagem de todo o visual do evento.l



A Mazda esteve uma vez mais presente no 
“AutoHoje SUV Motoshow”, evento realizado em  
Cascais no fim-de-semana de 23 e 24 de Setembro, 
ali expondo o Mazda CX-3 e o Novo Mazda CX-
5, os seus dois modelos de características SUV 
ou crossover, numa acção coordenada pelo 
Concessionário Santogal F.
Várias centenas de curiosos testaram parte 
das capacidades dos dois modelos Mazda, num 
percurso desenhado para o efeito, composto de 
obstáculos artificiais que permitiam explorar 
algumas das soluções tecnológicas presentes em 
ambos  os modelos. Adicionalmente houve, este 
ano, um percurso em asfalto em que se simulou 
a condução do dia a dia, ilustrando parte das 
dificuldades a que os SUV/crossovers são postos 
à prova.
“Sendo os SUV o segmento que mais cresce 
no mercado e atendendo a que os lançamentos 
nos últimos meses têm proliferado, esta é a 
oportunidade perfeita para conhecer os modelos 
mais relevantes e recentes”, referiu a organização. 
“A pista de obstáculos colocou à prova os sistemas 
de tração 4x2 e 4x4, desde o controlo eletrónico 
aos componentes mais mecânicos, permitindo que 
os participantes, na sua grande maioria leitores da 
AutoHoje, ficassem com uma boa ideia do avanço 
tecnológico e das capacidades dos novos modelos 
que, não raramente, surpreendem além das 
melhores expectativas”.

santogal F
apoia evento 
AUTOHOJE

l



litocar 
NOVAS INSTALAÇÕES 
em castelo branco
Depois de Coimbra e Viseu em 2016, a Mazda chegou ao distrito de Castelo Branco pelas mãos do Grupo 
Litocar, fruto de um importante reforço em termos de investimento na região, na ordem dos 750.000 
euros.
Inauguradas no final de Setembro, as novas instalações da Litocar em Castelo Branco, apresentadas 
ontem, asseguram a representação da Mazda para todo o distrito em venda de viaturas novas e após 
venda, seja em serviço de oficina ou apoio a Clientes.
“A Litocar é o parceiro que qualquer importador quer ter”, frisou Luís Morais, Director Geral da Mazda 
Motor de Portugal, na cerimónia de abertura deste novo espaço Mazda. “É uma marca de excelência, 
que tem características de cliente muito próprias”, referiu, por seu turno, Marco Paulo, responsável pelo 
Grupo Litocar em Castelo Branco e Covilhã, aos muitos convidados e individualidades da região, entre 
os quais Luís Correia, Presidente da Câmara de Castelo Branco.l



litocar 
NOVAS INSTALAÇÕES 
em castelo branco

mcoutinho
no Congresso da Associação 
Portuguesa de Urologia 2017
O Serviço de Urologia do Centro 
Hospitalar do Porto organizou no 
final de Setembro, o Congresso 
Anual da Associação Portuguesa 
de Urologia, reunião que decorreu 
no Centro de Congressos da 
Alfândega do Porto, e que contou 
com o apoio da MCoutinho Porto. 
Avelino Fraga, Presidente da 
Comissão Organizadora e 
Diretor do Serviço de Urologia 
do CHP, salientou o facto “de 
se terem realizado Cursos Pré-
Congresso no Centro Hospitalar 
Universitário do Porto/ Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar que, para além de 
uma importante reunião de 
intercâmbio entre Internos de 
Portugal e Espanha, resultam 
num muito desejado estreitar de 
relações científico-culturais que 
se tem vindo a concretizar”.

  




 
















Martins de Sá 
desfilA na “ModaFeira 2017”

l

A Martins de Sá foi o parceiro automóvel da “ModaFeira 2017”, evento que decorreu no auditório do 
Europarque no passado dia 23 de Setembro. Esta é uma actividade promovida pela Associação Empresarial 
do Concelho de Santa Maria da Feira que tem como objectivo promover, dinamizar e potenciar o 
desenvolvimento do comércio local do concelho, através de um desfile de moda que conta com a colaboração 
de jovens talentos do concelho de Santa Maria da Feira e de modelos reconhecidos no mundo da moda, 
como Afonso Vilela e Ana Lúcia Matos. A Martins de Sá disponibilizou 2 viaturas para a organização do 
evento e expôs 4 unidades no recinto do Europarque, sendo o MX-5 a estrela da passerelle. l
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m{zd{ & Música
Uma parceria de sucesso

Pelo segundo ano consecutivo, a Mazda voltou a asso-
ciar-se ao festival “RFM SOMNII – O Maior Sunset de 
Sempre!”, evento que decorreu a norte, na Figueira da 
Foz, em Julho último, numa associação com a RFM.
A ligação Mazda & Música rumou depois ao Algarve para 
outro destino habitual, no âmbito das “MTV Summer Ses-
sions”, num conjunto de acções este ano concentradas 
na Marina de Portimão, ali se recebendo algumas vastas 
centenas de convivas, que não quiseram faltar às memo-
ráveis festas de Verão no NoSoloÁgua Portimão, com-
plementada por outra realizada no Água Moments Vila-
moura.
Em todos os locais foram realizadas diversas acções de 
promoção e de activação, nomeadamente através das 
redes sociais. Para além da música, as atenções dos pre-
sentes – terão sido 100.000 nos 3 dias do SOMNII e largas 
centenas no Algarve – recaíram nos crossovers Mazda, 
do popular CX-3 ao Novo CX-5, este último ali presente 
em modo de pré-lançamento. 
Também o roadster MX-5 RF encantou quem por ele 

passava, num conjunto de viaturas que mereceu uma 
vasta divulgação nas plataformas de ambos os eventos, 
nomeadamente pelos Passatempos realizados em cada 
um deles.



Realizou-se no início de Setembro a Baja TT Idanha-
a-Nova, aquela que terá sido uma das mais difíceis 
jornadas de sempre do Desafio Total Mazda, seja pela 

dificuldade dos percursos escolhidos pela organização 
– a Escuderia de Castelo Branco – para esta edição 
de 2017, seja pelo muito calor que acompanhou 
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DESAFIO TOTAL M{ZD{  2017
Bruno Rodrigues estreia-se 
a vencer em baja demolidora 

Pedro dias da silva
e José Janela

Bruno Rodrigues
e Ricardo Claro
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uma caravana de Mazda Proto que se veria muito 
delapidada no final. 
Animação não faltou à competição levada a cabo pela 
Mazda Motor de Portugal e pela 
Total, com três pilotos - Pedro 
Dias da Silva, Bruno Oliveira e 
Bruno Rodrigues – a passar pela 
liderança da competição, com a 
vitória final a sorrir a este último, 
assegurou aquele que foi o seu 
primeiro triunfo no Desafio. 
A dupla Pedro Dias da Silva/
José Janela venceu o Prólogo 
e o primeiro dos dois Sectores 
Selectivos, mas a caixa de 
velocidades do seu veículo 
cedeu, pelo que Bruno Oliveira, 
navegado por Paulo Marques, 
assumiu provisoriamente o 1º 
lugar, que mantiveram até se 
verem afectados por um problema 
de injecção. À espreita de uma 
oportunidade, Bruno Rodrigues 
e Ricardo Claro não se fizeram 
rogados e mostraram-se aptos a liderar as hostes 
após esse último controlo de passagem, num triunfo 
que, assim, apimentou a luta pelo ceptro de 2017 do 
Desafio para as duas últimas provas do ano, a Baja 
Portalegre 500 (Outubro) e as 24 Horas Vila de 
Fronteira (Novembro).

Para além da vitória no Desafio, a dupla da equipa 
Sierra Fria Sport  garantiu o 11º Lugar à geral da prova 
beirã: “Foi muito duro e acho que a vitória é acima 

de tudo um prémio para a gestão 
que fizemos do esforço. Depois 
do abandono do Pedro fomos 
atrás do Bruno para tentar fazer o 
melhor possível, mas também ele 
ficou pelo caminho, num sector 
muito complicado, onde até 
parámos várias vezes para prestar 
assistência a outras equipas. 
Vencer era algo que queríamos há 
muito e, finalmente, conseguimos. 
Estamos todos de parabéns e, 
assim, fica tudo em aberto para 
Portalegre. Vamos voltar a lutar 
para ganhar!”
Refira-se que, apesar dos esforços 
envidados, viriam a abandonar as 
duplas Floriano Roxo/Nuno Roxo, 
Pedro Salgueiro//Luís Ribeiro e 
Pedro Oliveira/Ricardo Oliveira, 
estes últimos também com a meta 

à vista desta demolidora Baja.

CLASSIFICAÇÕES 
DESAFIO TOTAL/MAZDA 2017

(após 3 provas) Pilotos/Navegadores: 

1ºs Pedro Dias da Silva/José Janela 
(Auto Júlio), 58 pontos 

2ºs Bruno Rodrigues/Ricardo Claro 
(Auto São Cristovão), 56 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

Bruno Oliveira
e paulo Marques

PRÓXIMAS PROVAS:
Baja TT Portalegre 500 – 26 a 28 Outubro.
24H TT Vila de Fronteira - 23 a 26 Novembro.
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Seja pela vasta cobertura que a Apresentação 
Nacional do Mazda CX-5 teve, decorrente do 
evento realizado em Cascais no dia 1 de Se-
tembro, seja pelas silhuetas com o kit CX-5 
que vestem os Mazda Proto que participam no 

Desafio Total Mazda, o SUV maior da Mazda 
teve a maior fatia de notícias publicadas ao 
longo do último trimestre. Mas também se 
falou de muitos outros temas, como se ilustra 
nesta dupla página.

A M{zd{ Na Imprensa
destaque para o M{zd{ CX-5 
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O novo Mazda CX-5 foi avaliado pela Euro NCAP, or-
ganização independente que avalia a segurança dos 
automóveis novos na Europa, como um dos automó-
veis familiares mais seguros de sempre, atribuindo-
lhe a classificação máxima de segurança de 5 estre-
las, fruto dos notáveis resultados alcançados.
O veredicto foi definido após a realização de testes 
rigorosos de impacto e da avaliação dos sofisticados 
sistemas de assistência à condução que são 
equipamento de série no novo modelo, já à venda em 

Portugal. “Esta excelente classificação é testemunho 
da evoluída gama de avançadas tecnologias de 
segurança que fazem parte da nossa filosofia 
Proactive Safety e que irá ajudar os condutores,” 
referiu Jeff Guyton, Presidente e CEO da Mazda 
Motor Europe.
Na protecção de adultos o novo CX-5 obteve uma pon-
tuação de 95%, no de crianças (80%) e nos peões 
(78%), para além da avaliação de 59%, dada aos sis-
temas de segurança e de apoio à condução.

Novo M{zd{ CX-5 certificado 
com 5 estrelas EURO NCAP

Automóveis & Música: M{zd{ de regresso 
ao Tomorrowland
Celebrando a forte ligação 
da condução com a música, a 
Mazda esteve presente, pelo 
terceiro ano consecutivo, no 
“Tomorrowland 2017” como 
parceiro-chave do evento, le-
vando consigo uma série de 
destaques para o festival que 
se realiza em Boom (Bélgica) 
ao longo de dois fins-de-sema-
na consecutivos
A Mazda recebeu os seus con-
vidados na Zona Mazda, local 
que proporcionava uma exce-
lente vista sobre o palco prin-
cipal do festival, onde entre 
outros actuou Felix De Laet (“Lost Frequencies” 
como é conhecido no meio), estrela em ascensão 
no mundo da música electrónica, apresentando-se  

este ano com o estatuto de “Embaixador Mazda”. 
No palco “Mazda Sound Of Tomorrow Island” 
desfilou um conjunto de outros artistas. l
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A geração 2017 do Mazda3 foi a novidade da Rede de Concessioná-
rios Mazda à entrada do pretérito Verão, modelo que assumiu a no-
va filosofia integralmente orientada para o condutor e passageiros, 
de total exploração do prazer de condução.
O agora enriquecido Mazda3 apresentou-se aos consumidores lu-
sos com melhorias aos mais variados níveis, nomeadamente no 
comportamento dinâmico e no conforto, fruto da adopção do novo 
sistema G-Vectoring Control (GVC) como equipamento de série, ao 
mesmo tempo que se alargaram os limites de segurança com o re-
novado pacote i-ACTIVSENSE.
As evoluções sentem-se ainda ao nível da insonorização, decorren-
te da supressão do ruído dos motores turbodiesel 1.5 SKYACTIV-D 
(105 cv) e a gasolina 1.5 SKYACTIV-G ( 100 cv), ambos associados a 
uma caixa de 6 velocidades, manual SKYACTIV-MT ou automática 
SKYACTIV-Drive (só em algumas versões diesel e em exclusivo co-
mo hatchback).

Ao nível do habitáculo sente-se ainda mais o factor Jinba Ittai, co-
locando todos os ocupantes em simbiose com o Mazda3 2017, en-
quanto o seu exterior reflecte o multipremiado design KODO, mais 
apurado em ambas as carroçarias e base das 9 cores da palete do 
modelo, com especial incidência nos tons Vermelho Soul e Machine 
Grey, ambos fruto do processo de pintura TAKUMINURI.
Mantêm-se os 3 níveis de equipamento – Essense, Evolve e Excellence 
– que podem ser complementados, caso a caso, com diferentes packs. 
Os preços iniciam-se nos 18.719 euros (Hatchback) e os 24.864 euros 
(Coupé Style).

Ficha técnica
Propriedade:  Mazda Motor de Portugal, Lda 
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ACORDO
A Mazda Motor Corporation, a Denso 

Corporation e a Toyota Motor Corpo-

ration (Toyota) assinaram um contra-

to para o desenvolvimento conjunto 

de tecnologias estruturais de base 

para veículos eléctricos, também 

decidindo criar uma nova empresa, 

composta por engenheiros selecio-

nados, que irão assegurar a eficaz 

execução dos projetos comuns de 

desenvolvimento tecnológico.

DOW JONES 
A Mazda Motor Corporation foi se-

leccionada para integrar os reputa-

dos índices “Dow Jones Sustainabi-

lity Index” (DJSI), “World Index” e 

“Asia Pacific Index”*2, para além de 

um dos índices globais de ESG (Am-

biente, Social, Gestão).

COMPETIÇÂO
A Mazda Motorsports deu início a 

uma nova era no desporto automó-

vel, com a criação do Mazda Team 

Joest. Será a equipa de fábrica da 

Mazda Prototype no Campeonato 

Norte-Americano IMSA WeatherTe-

ch SportsCar. A estreia em competi-

ção acontecerá nas 24 Horas Rolex 

de Daytona, em Janeiro.

l

Renovado M{zd{3 2017 
chegou no Verão


