
NEWSLETTER
M{ZD{ MOTOR DE PORTUGAL

n°4/2016 - outubro a dezembro

desvendado em los angeles

novo 
m{zd{ cx-5

concessionários M{zd{ em actividade
club mx-5 no alentejo | desafio total/m{zd{ já tem campeões



salão de los angeles 2016
NOVO M{ZD{ CX-5 
DESVENDADO NOS EUA

u

Foi nos EUA, no Salão Automóvel de Los Angeles 2016, 
que a Mazda revelou o seu novo CX-5, versão completa-
mente redesenhada do SUV compacto que em 2012 deu 
origem a toda uma nova geração de automóveis acla-
mados pela crítica. 
A Mazda refinou praticamente todos os aspectos do 
CX-5, apresentando uma geração projectada com um 
forte foco na sensibilidade humana, em prol não só do 
condutor, como também como garante de experiências 
enriquecedoras para os passageiros, num habitáculo de 
ambiente extremamente silencioso e concebido com 
enorme atenção ao detalhe.

Em destaque estão as soluções tecnológicas do SKYACTIV, 
eficientes e de baixo peso, destacando-se os motores 
a gasolina e diesel de baixas emissões, que garantem 
performances poderosas e lineares, níveis excepcionais 
de consumos e emissões, bem como a nova tecnologia 
G-Vectoring Control, proposta tecnológica desenvolvi-
da segundo a filosofia Jinba Ittai. Destaca-se também 
o head-up display de projecção de informações no pára
-brisas, um dos primeiros da sua classe, e um sistema de 
abertura da bagageira por controlo remoto.
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PRODUÇÃO ARRANCA NO JAPÂO
A Mazda já está a produzir as primeiras 
unidades do novo Mazda CX-5, para 
distribuição mundial a partir da Fábrica 
de Ujina nº2, nas imediações da sua 
sede em Hiroshima. 
Recorde-se que a produção total do 
CX-5 ultrapassou a fasquia de 1 milhão 
de unidades em Abril de 2015, tornando-
se no segundo modelo da Mazda que 
mais rapidamente alcançou esse marco 
(o primeiro foi o Mazda3). No final de 
Outubro último esse volume ascendia já 
a 1,57 milhões de unidades. 
A actual geração do CX-5 é o modelo 
mais popular da Mazda na Europa, 
contribuindo para uma performance 
global que aumenta a cada ano desde 
o seu lançamento. Presentemente o 
CX-5 representa cerca de um quarto do 
volume anual de vendas da Mazda.

Já o ousado e premiado 
design KODO - A Alma 
do Movimento realça a 
personalidade distinta 
do novo Mazda CX-5, 
ali estreando a nova cor 
de carroçaria Soul Red 
Crystal, versão apri-
morada do conhecido 
Soul Red e que aumen-
ta a profundidade das 
superfícies e transmi-
te uma transparência 
mais fresca e radiante.
As vendas do novo Ma-
zda CX-5 iniciam-se no 
1º semestre do próximo 

ano. O Mazda CX-5 está 
disponível em mais de 120 
países, tendo já conquis-
tado mais de 90 prémios 
em todo o planeta, incluin-
do o galardão de “Carro 
do Ano 2012-2013” no Ja-
pão, bem como numero-
sas distinções de melhor 
SUV e/ou crossover, entre 
elas a de “SUV do Ano 
2013” em Portugal. 
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As capacidades dos dois crossovers Mazda 
CX-3 e CX-5 foram postas à prova pelo muito 
público que, em meados de Outubro último, 
disse presente ao “SUV MotorShow”, evento 
organizado pela revista especializada Auto Hoje 
e que teve lugar na área da antiga Praça de 
Touros de Cascais. 

Para o efeito, a Mazda e a Santogal F disponibi-
lizaram unidades dos dois modelos, viaturas que 
foram conduzidas por centenas de pessoas, en-
tre leitores da publicação, convidados e meros 
curiosos, durante a acção dinâmica que ali foi 
preparada. Nela se permitiu que cada condutor 
se surpreendesse com as potencialidades dos 

Santogal F em Cascais

M{ZD{ CX-3 e CX-5 
NO SUV MOTORSHOW

u
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modelos presentes, nomeadamente em ultrapassar as 
dificuldades e os obstáculos artificiais ali montados. 
No final todos aplaudiram esta experiência de condu-
ção única, em que se permitia a condução controlada 
da grande maioria dos SUVs e crossovers à venda em 
Portugal, grupo em que os Mazda CX-3 e CX-5 tiveram 
uma prestação de relevo. l



Antero Rego

presença de DESTAQUE 
NO “WINE IN AZORES”

l

Realizou-se de 21 a 23 de Outubro na Ribeira Grande 
(Açores), no Parque de Exposições da Sociedade 
Agrícola de São Miguel, o “Wine in Azores”, feira de 
promoção de vinhos onde os produtores nacionais mais 
carismáticos apresentam os seus produtos à prova. 

Tido como o maior evento empresarial da região e um dos 
melhores encontros vitivinícolas no nosso país, contou, 
naturalmente, com a presença do Concessionário Antero 
Rego, representante Mazda nesta região autónoma.  
Foi, assim, num recinto coberto, com cerca de 10.000 
m2 que mais de 13000 visitantes, grande parte de 
classe média/alta, que a concessão colocou todos os 
modelos Mazda em exposição, garantindo uma elevada 
interacção com os visitantes. 
“Trata-se de um evento de grande notoriedade que tem u



contribuído em muito para a dinâmica da 
visibilidade da Mazda no mercado local”, 
refere Paulo Oliveira, Chefe de Vendas 
da Antero Rego. “Temos inovado de ano 
para ano na decoração do nosso espaço, 
contribuindo para um aspecto moderno, 
apelativo e, acima de tudo, acolhedor. 
Temos realizado iniciativas diferentes, 
este ano com a oferta, por exemplo, de 
fins-de-semana com o MX-5 ou outro 
modelo Mazda, decorrentes dos ensaios 
promovidos pelas nossas promotoras 
dentro do pavilhão. Ao longo dos 
três dias do evento fizemos cerca de 
40 testdrives, para além de termos 
realizado inúmeros contactos que nos 
permitem aumentar a nossa base de 
dados, acrescentou, destacando, ainda, 
“a posterior partilha no Facebook das 
fotos tiradas no nosso espaço”.

Martins de Sá
festejos dos Bombeiros 
O Concessionário Martins de Sá realizou, em 
meados de Julho, uma exposição junto ao Estádio 
de Futebol da Barrinha, em Esmoriz (Concelho de 
Ovar), no âmbito do Festival do 85º Aniversário 
dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz. Mais 

recentemente, este representante Mazda esteve 
também presente no Centro Comercial Glicínias, 
em Aveiro, e no Centro Comercial 8ª Avenida, em 
S. João da Madeira, expondo alguns modelos Mazda 
junto dos visitantes.

l
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Auto Sueco Automóveis 
ENTRE UM HALF-PIPE E UM BOGGEY

Dividindo-se entre as praias e os campos de 
golf do Grande Porto, a Auto Sueco Automó-
veis teve um mês de Outubro bastante diver-
sificado no domínio da sua promoção, nomea-
damente em representação da Mazda nas 
regiões abrangidas.
No domínio das on-
das, esta diversifica-
da empresa do sector 
automóvel deu conti-
nuidade ao apoio ao 
“Wave Series 2016”, 
campeonato que se 
estendeu ao longo do 
presente ano, atin-
gindo-se, a meio de 
Outubro, a sua última 
jornada, com a “Junior 
Cup 2016”. Paredes 
meias com a areia da 
Praia Internacional do 
Porto e apesar de um 
tempo já bem menos 
favorável a banhos de 
água fria, a AutoSueco 
Automóveis montou 
um recinto onde ex-

pôs todos os modelos Mazda, integrado noutro 
mais amplo onde decorriam algumas activida-
des paralelas (mini-futebol, saltos em camas 
elásticas, streetfood, etc). Nada menos do que 
12.000 pessoas passaram por aquele espaço u
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ao longo dos dois dias deste derradeiro 
evento do ano.
Já no golf, disputou-se uma semana 
depois, a 22 de Outubro, no CityGolf 
da Senhora da Hora (Matosinhos) o 
“Mazda Open by Auto Sueco Automó-
veis”. O evento contou com cerca de 
70 participantes, tendo o seu vencedor 
“sido premiado com um fim-de-semana 
numa Pousada de Portugal, bem como 
a possibilidade de passar esses dois 
dias ao volante de um Mazda MX-5,” re-

feriu Maurício Leite, Chefe de Vendas da 
Auto Sueco Automóveis, Foi uma iniciativa 
de enorme sucesso, em que promovemos 
o mais recente descapotável da Mazda, 
num espaço em que tivemos expostos dois 
MX-5 que complementaram a restante 
gama, do mais citadino Mazda2, ao familiar 
Mazda3, passando pelos SUV CX-3 e CX-5, 

e pelo mais executivo Mazda6.”



A Julião Luz & Filhos dividiu as suas actividades do 
quarto trimestre do ano com exposições em dois 
importantes eventos comerciais, a Alpiagra - 34ª 
Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça (3 a 11 de 
Setembro) e Feira de Santa Iria (14 a 23 de Outubro), 
em Tomar. Dois encontros que, pela sua história, 
continuam a atrair grande parte das populações dos 
concelhos abrangidos, bem como muitos forasteiros, 
potencializando a realização de contactos, alguns 
deles traduzidos em vendas.

Julião Luz & Filhos 
de Alpiarça a Santa Iria

l

Cardan 
no NorteShopping

A Cardan regressou ao NorteShopping, importante 
espaço comercial do Grande Porto. A iniciativa 
traduziu-se num sucesso, garantindo-se cerca 
de seis dezenas de contactos, permitindo uma 
maior aproximação da Mazda a muitos milhares de 
consumidores. l



Elpídio e Horácio 
m{zd{2 para Escola 
de Condução “A Cereja”

A Concessão Elpídio e Horácio fechou negócio com a 
Escola de Condução “A Cereja”, do Fundão. As chaves 
dos três Mazda2 SKYACTIV-D 1.5 Evolve foram entregues 
em Outubro, permitindo aos novos instruendos e futuros 
condutores o contacto com a tecnologia SKYACTIV e o 
design KODO. l



Contando com cerca de meia 
centena de exemplares Mazda 
MX-5, abrangendo todas as suas 
quatro gerações, o Passeio a 
Monsaraz, Vila Viçosa e Estremoz 
iniciou-se no Hotel Rural da Horta 
da Moura, em Monsaraz, onde os 
participantes foram recebidos num 
Welcome Coffee que antecedeu 
o briefing pré-partida. Dali os 
presentes rumaram a norte, num 
percurso variado que até fez uma 
incursão por Espanha, atingindo-se 
a localidade de Olivenza. Pela hora 
de almoço já se regressava a terras 
lusas, para a obrigatória paragem 

Depois de se percorrer parte significativa da Costa de Prata, da presença no salão Motorclássico e da 
viagem pela invulgar e deslumbrante N2, a que se seguiu a presença no Caramulo Motorfestival, que 
integrou uma subida da famosa rampa, o Club MX-5 Portugal realizou recentemente novo encontro que, 
desta feita, teve como palco o interior alentejano. 

CLUB MX-5 PORTUGAL 
MEIA CENTENA DE MX-5 
EXPLORA INTERIOR ALENTEJANO

u



no Restaurante “Os Cucos”, em Vila Viçosa, a que se 
seguiu uma visita guiada ao Paço Ducal, emblemático 
monumento do Séc. XVI.
A etapa da tarde completou os cerca de 150 quilómetros 
deste passeio, que levou os participantes até à Pousada 
Rainha de Santa Isabel, paredes meias com o Castelo 
de Estremoz. Ali se partilharam diferentes histórias e 
paisagens deste encontro, naquela que foi a quinta e 
última actividade de 2016. 
Para 2017, a organização deu já a conhecer a data da 
primeira acção do Club MX-5 Portugal: 18 de Fevereiro. 
As restantes informações anunciadas em devido tempo 
no portal www.clubmx-5.com ou esclarecidas pelo 
telefone 218 258 625 ou pelo e-mail geral@clubmx-5.
com.pt. l



Etelvino Carvalho alcançou em Fronteira, a derradeira 
prova do Desafio Total Mazda, o título de pilotos de 
2016, imitando o feito que o seu navegador João 
Penedo havia conseguido cerca de um mês antes em 
Portalegre. Foram estas as duas provas que fecharam 
a inédita competição da Mazda e da Total, em que os 
pilotos competem num Mazda Proto com silhoueta CX-5, 
em duas realidades bastante diversas.
Começando pela Baja 500 Portalegre, prova disputada 
no final de Outubro, ali a vitória sorriu à dupla Pedro 
Dias da Silva/José Janela, naquele que foi o seu o 
segundo triunfo do ano, depois do alcançado em 
Junho na Sertã. Apostando numa gestão criteriosa do 
esforço, numa prova que é tida como muito exigente e, 
por vezes, demolidora, a estratégia permitiu-lhe somar 
os 25 pontos da vitória, colocando-o numa posição 
mais favorável na luta pelo título, a decidir cerca de 
um mês depois nas 24 Horas Vila de Fronteira. 
Um objectivo que já não podia ser alcançado pelo seu 
navegador José Janela, pois sendo esta prova a última 
pontuável para esse estatuto particular, a mesma viria 
a consagrar João Penedo, fruto do 2º lugar alcançado 
a meias com o seu piloto Etelvino Carvalho.
Os restantes classificados na jornada portalegrense 
foram João Rato/Vítor Hugo, dupla que arrancou para 
a última especial na liderança mas que terminaria no 3º 
lugar, seguidos de Jorge Cardoso/Joaquim Norte, que 
alcançaram o melhor resultado do ano no Desafio Total 
Mazda. Tiago Avelar/Silva Santos, e João Pais/Pedro 
Marcão foram os restantes classificados do Desafio, 
cumprindo uma prova em que chegar ao final foi tarefa 
complicada, mas ultrapassada!

tiago avelar

DESAFIO TOTAL M{ZD{ 2016
FRONTEIRA CONSAGRA ETELVINO 
CARVALHO 

Etelvino Carvalho

Pedro D. da SIlva

CLASSIFICAÇÃO BAJA 500 PORTALEGRE:
1º Pedro Dias da Silva/José Janela, 6h46m07s
2º Etelvino Carvalho/João Penedo, 6h47m22s
3º João Rato/Vitor Hugo, 7h09m59s
4º Tiago Avelar/Silva Santos, 7h47,15s
5º Jorge Cardoso/Joaquim Norte, 7h52m26s
6º João Pais/Pedro Marcão, 8h58m08s

Nota: todos em Mazda Proto
u



Ficava, assim, por disputar a última prova do ano, as 24 
Horas Vila de Fronteira, jornada de festa e encerramento 
do todo-o-terreno nacional, nela se integrando o plantel 
do Desafio Total Mazda. Prova que tradicionalmente atri-
bui uma dupla pontuação, estavam em disputa nada me-
nos do que 50 pontos, colocando nada menos do que 10 
pilotos como potenciais candidatos ao título. Só que des-
ses apenas seis disseram “presente”: Etelvino Carvalho 
defendia a liderança no Desafio, tendo 10 pontos sobre 

Pedro Dias da Silva e 15 sobre Tiago Avelar. João Rato 
estava 5 pontos atrás deste último e João Pedro Pais a 
14 pontos do lugar de sonho. A eles juntou-se Rui Lopes, 
piloto que tinha 42 pontos de atraso.

Marcada por uma extrema dureza para máquinas e pilo-
tos, muito devido à instabilidade do tempo, com boa parte 
de pista tornada num gigantesco lamaçal, a jornada do 
Desafio Total Mazda teve um balanço claramente positi-
vo, vendo cinco das seis equipas atingirem o final da exi-
gente prova.
Coube a Etelvino Carvalho fazer a festa maior, com uma 

CLASSIFICAÇÃO 
24 HORAS VILA DE FRONTEIRA:
1º Etelvino Carvalho/Bruno Rodrigues/Jorge Cardoso/
Marco Cardoso, 88 voltas

2º Tiago Avelar/Paulo Gomes/Miguel Sardo/Henrique 
Menezes/Joel Lutas, a 5v

3º Pedro Dias Silva/Victor Jesus/José Janela/Pedro 
Clarimundo/Mário Castro, a 19v

4º João Pais/José Santos/Luís Silva/Carlos Pacheco, a 
38v

5º Rui Lopes/Paulo Navalhinhas/Durval Costa/Luís 
Ferreira, a 42v 

Nota: todos em Mazda Proto

Pedro oliveira

francisco gil

JOÃO RATO

rui lopes

jorge cardoso

u

João P. Pais



Bruno oliveira

CLASSIFICAÇÃO PILOTOS:
“CAMPEÃO”: Etelvino Carvalho, 110 pontos; 
2º Tiago Avelar, 81 pts; 3º Pedro Dias da Silva, 80 pts; 
4º João Pedro Pais, 60 pts; 5º João Rato, 40 pts; 
6º Rui Lopes, 38 pts; 7º Francisco Gil, 33 pts; 
8ºs Jorge Cardoso e Pedro Oliveira, 25 pts; 
10º Floriano Roxo, 18 pts; 11º Pedro Salgueiro, 8 pts;  
12º Bruno Rodrigues, 6 pts; NC: Bruno Oliveira, 0 pts.

l

floriano Roxo

bruno rodrigues

vitória categórica e inquestionável, numa jornada em que 
a lista de problemas se resumiu a trocar pneus e pasti-
lhas de travões, alcançando o objectivo maior, o título de 
“Campeão” de Pilotos do Desafio Total Mazda 2016. A 
isso juntou um 5º lugar absoluto à geral, o 1º lugar da ca-
tegoria T1 e o de primeira equipa totalmente portuguesa 
(contou com a ajuda de dois dos seus adversários ao títu-
lo, Bruno Rodrigues e Jorge Cardoso, um poker de condu-
tores que se completou com Marco Cardoso).
Vencedor do Desafio em 2013 e líder entre os seus pares 
à chegada a Fronteira, Etelvino Carvalho fez assim o resu-

mo desta prova e do ano: “Não tinha ganho qualquer pro-
va este ano, pelo que vencer aqui foi muito bom. Estamos 
todos de parabéns, cumprimos a prova sem quaisquer 
problemas e apesar da dureza, o carro esteve impecável. 
Isto permitiu-nos vencer novamente o Desafio e isso aca-
ba, afinal por ser o mais importante.”
Atrás de si ficaram Tiago Avelar e Pedro Dias da Silva, 
que com os seus pares de condução completaram o pódio 
da prova dos Mazda Proto, seguindo-se João Pedro Pais e 
Rui Lopes, todos eles subindo na classificação de Pilotos 
no Desafio Total Mazda 2016. 

bruno rodrigues

Etelvino carvalho e JOÃO PENEDO premiados 
na “gala dos campeões” DA FPAK
Etelvino Carvalho e João Penedo, os “Campeões” do Desafio Total/Mazda 2016, foram galardoados oficialmente pela 

Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting com os troféus de Pilotos 

e Navegadores, na “Gala dos Campeões”, realizada no Centro de Congressos 

do Estoril. Recorde-se que se Etelvino Carvalho viu o seu objectivo atingido 

nas 24 Horas Vila de Fronteira, foi em Portalegre que se decidiu o “Campeão” 

dos Navegadores, com João Penedo a fazer a festa. “Estou obviamente 

contente. Tenho consciência de que nem tudo correu como eu e o Etelvino 

desejávamos, mas a verdade é que ele me proporcionou excelentes momentos 

e uns “passeios” muito agradáveis. Foi muito giro! Apesar de ter no currículo 

muitas participações em provas, nomeadamente de todo-o-terreno a verdade 

é que este é o meu primeiro título,” comentou no final daquela prova.

.
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CLASSIFICAÇÃO NAVEGADORES: 
“CAMPEÃO”: João Penedo, 60 pontos; 
2º José Janela, 50 pts; 3º Silva Santos, 
45 pts; 4º Vítor Hugo, 40 pts; 5º Pedro Marcão, 36 pts; 
6º Filipe Rasteiro, 33 pts; 7ºs Joaquim Norte e Ricardo 
Oliveira, 25 pts;  9ºs Nuno Roxo  e Luís Ferreira, 18 pts; 
11º Gonçalo Pires, 8 pts; 12º Jorge Claro, 6 pts; 
NC: Paulo Marques, 0 pts.



As provas do Desafio Total Mazda, os passeios do Club 
MX-5 e as demais novidades em Portugal e no mundo 
complementam a restante cobertura mediática que a 

Mazda teve ao longo destes último trimestre de 2016, 
espelhada pelos testes individuais e comparativos feitos 

com os diversos modelos do seu catálogo. 
Eis alguns exemplos. 

M{zd{ na Imprensa
OS ECOS 

DO TRIMESTRE

l
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MX-5 RF JÁ EM PRÉ-VENDA
A Mazda Motor de Portugal iniciou no 
final de Outubro a pré-venda do novo 
Mazda MX-5 RF (Retractable Fastback) 
em Portugal, novo derivativo que se 
destaca pelo seu tejadilho eléctrico 
de três secções. Quando aberto, dá 
origem a uma concepção traseira que 
garante uma atmosfera descapotável 
única. 
Com preços estimados a partir dos 
29.660 euros, o novo MX-5 RF é um 

fastback de design atraente, um ver-
dadeiro Mazda de dois lugares e baixo 
peso, que aumenta os níveis de emo-
ção ao volante, enaltecendo a filosofia 
Jinba-Ittai, de condutor e automóvel 
em perfeita harmonia. A abertura/
fecho da capota eléctrica, que pode 
ser realizada em andamento, até aos 
10 km/h, faz-se em apenas 13 segun-
dos. Conta com dois motores a gaso-
lina (SKYACTIV-G 1.5 de 131 cv e 2.0 

de 160 cv), podendo ser comple-
mentado com uma transmissão 
automática para a versão mais 
potente. 
O novo MX-5 RF chegará aos 
concessionários Mazda durante 
o 1º trimestre do próximo ano. 
A sua produção arrancou em 
Outubro último, na Fábrica nº 1 
de Ujina, nos arredores da sede 
global em Hiroshima.

“CARRO DO ANO 2017” 
JURADOS AVALIAM 
M{ZD{3 CS SKYACTIV-D 1.5
Continuam a decorrer os testes ao 
Mazda3 SKYACTIV-D 1.5 Excellence 
HT Leather Navi, modelo com que 
a Mazda disputa o título de 2017 do 
“Essilor Carro do Ano Troféu Volante 
de Cristal”, sendo também candidato 
à categoria “Familiar do Ano”.
Os jurados marcaram presença num 
almoço realizado no início deste mês 
no restaurante Olivier Avenida (Lis-
boa), espaço onde Luis Morais, Direc-
tor Geral da Mazda Motor de Portugal, 
com o apoio da restante equipa, fez 
um balanço da significativa presença 
da marca nesta organização do sema-
nário Expresso e da SIC/SIC Noticias. 
Recorde-se que o Mazda2 conquistou 
o galardão de “Citadino do Ano 2016”, 
três edições depois de o Mazda CX-5 
ter ganho o troféu de “Crossover do 
Ano 2013”.
O Mazda3 CS aposta nas sua robustez 
e fiabilidade, bem como pelos consu-
mos e emissões do regrado bloco die-
sel SKYACTIV-D 1.5, pelo design KODO 
e pelos vastos conteúdos tecnológicos 

e de segurança. Tudo isto num paco-
te de conteúdos Excellence, a que se 
juntam os packs que tornam o Mazda3 
CS numa proposta de posicionamento 
mais premium, a preços competitivos. 
Segue-se, em Janeiro, a escolha dos 7 
finalistas e, um mês depois, o anúncio 
dos vencedores do troféu principal e 
das categorias adjacentes.

Ficha técnica
Propriedade:  Mazda Motor de Portugal, Lda 
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2017 Mazda3 
A Mazda Europa realizou recente-

mente a apresentação a um uni-

verso selecionado de jornalistas da 

geração 2017 do Mazda3. Foi em 

Barcelona que os mesmos tiveram 

um primeiro contacto dinâmico com 

o modelo que chegará a Portugal no 

final do 2º trimestre de 2017.

Mazda CX-4 
Crossover desenvolvido para os 

mercados emergentes, o CX-4 viu-se 

premiado com o galardão “China Car 

Design of the Year”, atribuído pelo 

C-Club (Editores de Publicações Au-

tomóveis Chinesas, e pela PRIME 

Research & Consulting (Shanghai) 

Ltd.

Jorge Pina 
A Mazda Motor de Portugal asso-

ciou-se à mais recente acção da As-

sociação Jorge Pina, uma dupla pro-

va de atletismo, integrando 10 km de 

corrida e 5 km de corrida/caminha-

da, disputadas em simultâneo, entre 

a Av de Berna e o Parque de Jogos 

1º de Maio (Fundação Inatel).

l
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