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A Mazda Motor de Portugal e os Concessionários 
Auto Sueco Automóveis (Porto), Cardan, MCoutinho 
Porto e Santos da Cunha marcaram presença no 
“Salão Auto 2018”, evento realizado nos pavilhões da 
Exponor, em Matosinhos, no início de Junho, em dois 
fins-de-semana consecutivos. 
À semelhança do salão lisboeta de Novembro 
último, na FIL, a presença da Mazda e dos seus 
Concessionários neste evento a norte dividiu-se 
por duas áreas complementares, que ocupavam 
560 m2 do Pavilhão 4 da Exponor. Ali esteve em 
exposição toda a actual gama de modelos Mazda, 
expoentes da multi-premiada Tecnologia SKYACTIV e 
do aplaudido design KODO, exibindo-se, em espaço 
contíguo, um conjunto de unidades semi-novas, todas 
elas recondicionadas de acordo com os preceitos 
preconizados pela marca.
“É significativo o crescendo do ‘Salão Auto’ do Porto, 
certame que, por se realizar a norte do país, atrai um 

número significativo de visitantes, mostrando-se, por 
isso, como um dos pontos altos do sector automóvel”, 
refere Luis Morais, Director Geral da Mazda Motor 
de Portugal, responsável que acrescentou que “a 
dinamização da imagem Mazda junto do público é, 
habitualmente, feita através de diversas acções de 
activação, da responsabilidade da nossa Rede de 
Concessionários. Decorrendo em vários espaços 
comerciais ou desportivos, estes eventos realizam-
se ao longo do ano, mas com naturais limitações 
de espaço, impedindo a concentração de todas as 
nossas propostas, algo que na Exponor já se permite, 
convidando-se os visitantes a conhecer de perto toda 
a nossa completa gama de propostas”. 
O stand principal contou, assim, com todos os seus 
modelos, surgindo, em destaque, ao centro do mesmo, 
o Mazda MX-5 nas suas duas variantes de carroçaria 
– capota de lona (soft-top) de abertura manual e a 
proposta RF (Retractable Fastback) de operação u

A MAZDA NO “SALÃO AUTO”
DESIGN KODO SOB OS HOLOFOTES DA EXPONOR



eléctrica – sublinhando as linhas da mais 
recente geração “ND” do “roadster mais 
vendido do mundo”. 
Espelho do potencial de personalização 
Mazda no limiar do segmento premium, 
nesse espaço destacava-se, também, 
uma unidade do SUV CX-5, modelo de 
excelência que integrava as mais recentes 
tecnologias em prol dos consumos e 
emissões, bem como as inerentes ao 
nível de equipamento de topo Excellence, 
complementado com diversos opcionais e 
acessórios. Nessa mesma zona SUV da u



l

Mazda mostrou-se, ainda, o urbano CX-3, actual best-
seller da marca, representativo de cerca de 50% das 
vendas em Portugal. Já na zona oposta, a Mazda6 na 
configuração Station Wagon – a preferida dos clientes 
portugueses – dividia as restantes atenções com o 
citadino Mazda2 e o familiar Mazda3. O espaço era 
complementado com outra área com as propostas 
semi-novas da marca.
No exterior, nas ruas circundantes àquele espaço 
de exposição, os Concessionários Mazda envolvidos 
no certame promoveram diversos test-drives, com 
diferentes modelos da marca. Numa zona dedicada, 
apetrechada com obstáculos improvisados, um CX-5 
AWD evoluía pelas mãos de condutores 
especializados, que demonstravam as 
capacidades do mais recente SUV da 
Mazda, para que novos e potenciais 
clientes pudessem, ali mesmo, iniciar 
ou prolongar a sua ligação emocional 
à marca. 
Segundo Pedro Botelho, Director de 
Vendas e Marketing da Mazda Motor 
de Portugal, “ao longo dos quatro 
dias em que o Salão Auto do Porto 
esteve patente ao público, duplicámos 
o nosso melhor resultado até à 
data, ultrapassando as 40 unidades 
vendidas, numa performance que muito 
se deve às equipas de vendedores dos 
Concessionários que ali nos representaram”. 
Os mesmos resultaram, também, das duas fortes 
campanhas que a Mazda ali desenvolveu, numa 

motivação extra quer para os clientes, quer para 
as próprias equipas comerciais. Particularizando, 
em termos de cliente, estes ali puderam adquirir 
viaturas a preços mais acessíveis e com oferta de 
equipamentos, assente na campanha “Temos 2 
Ofertas para si durante o Salão! Descubra Quais!”: 
por um lado a oferta de um sistema de navegação na 
aquisição de viaturas novas, e por outro a de um fim-
de-semana, em Hotel de Sonho e ao volante de um 
Mazda MX-5, válida para duas pessoas. No caso das 
equipas comerciais, em função dessas vendas, estes 
viam os seus esforços recompensados na habitual 
análise que é feita pela marca à sua performance.

À margem deste salão, a Mazda realizou um almoço 
que contou com a presença de vários representantes 
da imprensa especializada do norte.



A Mazda voltou a marcar presença na edição de 2018 
da “Festa do Japão em Lisboa”, evento tradicional 
realizado no passado dia 26 de Junho e que tem por 
objectivo celebrar a amizade e cultura entre o Ja-
pão e Portugal. Evento inserido na programação das 
“Festas da Cidade” de Lisboa e organizado pela Em-
baixada do Japão, com o apoio da Câmara Municipal 
de Lisboa, EGEAC, Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Japonesa e Associação de Amizade Portugal-
Japão, este encontro anual sem quaisquer fins lucra-
tivos, evoca, não só a expressão e o papel da cultura 
japonesa na cidade de Lisboa, mas também a impor-
tância do intercâmbio cultural entre pessoas, sob as 
mais diversas formas.
Com uma periodicidade anual, a “Festa do Japão em 
Lisboa” começou por ser organizada em 2011 no Jar-
dim do Japão (Belém), passando, a partir de 2016, 
para o Rossio dos Olivais (Parque das Nações), “por 
limitação física do espaço original, que já não res-
pondia ao elevado número de visitantes e pedidos de 
participação de entidades relacionadas com o Japão 
em Portugal”, explicou a organização em comunica-
do. “Ao mudar de localização, pretendeu-se melhorar 
a acessibilidade dos visitantes ao evento, no que diz 
respeito ao acesso através de meios de transporte 
público, bem como melhorar o próprio acesso de u

 “FESTA DO JAPÃO EM LISBOA”
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pessoas com mobilidade reduzida, que encontravam, 
no Jardim do Japão - terreno em gravilha - um obs-
táculo à sua deslocação”. 
Numa tentativa de recriar o ambiente de “Matsuri” 
(ambiente festivo japonês), os visitantes puderam 
usufruir da cultura japonesa, quer tradicional quer 
pop, através das demonstrações de Ikebana, Shodo 
(caligrafia), artes marciais, poesia Haiku, Origami, 
Furoshiki (técnica de embrulho), brinquedos japone-
ses, Cosplay (expressão da cultura pop), concursos, 
concertos de música japonesa, exposições de Bonsai 
e tendas de gastronomia japonesa.
Entre as entidades presentes, destacam-se diversas 
associações culturais, empresas japonesas implan-
tadas no nosso país, como a Mazda Motor de Por-
tugal (aqui representada através do Concessionário 
Santogal), Câmaras Municipais geminadas e restau-
rantes japoneses. l



VIAGEM DE INCENTIVOS DE VENDAS:
O PARAÍSO NA ILHA DO SAL

Foi à Ilha do Sal, em Cabo Verde, que a Mazda Motor de 
Portugal realizou a mais recente viagem de incentivos, 
premiando os 15 melhores Vendedores Mazda e os 5 
melhores em termos de Digital Service Record, da área 
de Após-Venda. A partida de Lisboa fez-se na noite de 
19 de Abril último, pernoitando-se no hotel Oasis Salinas 
Sea, uma unidade hoteleira local de 5 estrelas. 
De acordo com Pedro Botelho, Director de Vendas e 
Marketing do representante nacional da Mazda, “foram 
96 horas inesquecíveis, repletas de um fantástico espírito 
de convívio presente em cada momento, divididas entre 
manhãs de descanso à beira mar e tardes de actividades 
de grupo, integrando um passeio pela ilha, incluindo as 
Salinas e as piscinas naturais de Buracona, uma viagem 
de barco, mergulho e futebol de praia. As noites foram 
igualmente muito animadas, quer pela música como pelo 
calor humano. Em resumo foi uma pausa para recarregar 
energias da forma mais bem disposta e contagiante 
possível”. 
As refeições deste programa dividiram-se por diferentes 
locais, desde os almoços no próprio hotel, aos jantares 
em restaurantes como a “Casa da Cultura”, frente à 
praia de Santa Maria do Sal (no primeiro dia), seguindo-
se o “Barracuda”, na vila com o mesmo nome, e depois 

o “Odjo D´Água”, perto da vila, com vista sobre o mar.  
Os participantes premiados foram – por ordem alfabética 
das concessões – Pedro Câncio (Auto Sueco 2 Almada), 
Eduardo Ferreira e João Vilhena (ambos da Auto Sueco 
II Porto), Paulo Matos (Caldeira e Caldeira), António 
Pinto (Martins de Sá), Nuno Santos (MCoutinho), Carlos 
Olival e Henrique Pereira (ambos da Nipauto), Maria 
de Lourdes Lopes e Rui Lino (ambos da Hydraplan), 
Mário Santos Rui Veloso (Santogal F), Ricardo Correia 
e Fernando Fernandes (ambos da Santos da Cunha 2) e, 
por fim, Rita Maia (SGS).

Os responsáveis de DSR, da área de Após Venda foram: 
Manuel Marques (Auto S. Cristovão), Horácio Borrego 
(Elpídio & Horácio), Nuno Luz (Julião & Filhos), Jorge 
Santos Ramos (Litocar) e Luis Ramos (Madeira Autocar).
Pela Mazda Motor de Portugal, o acompanhamento do 
grupo foi feito por Pedro Botelho (Director de Vendas 
e Marketing, Pedro Barbosa e Pedro Pinto (District 
Managers), Miguel Reis e Tiago Tomaz (Senior Technical 
Advisor) e Rui Curro (Fleet & Remarketing Manager).l



A Mazda e a Credibom, seu parceiro para o 
financiamento, premiou os Concessionários que 
se distinguiram nas áreas de Vendas, Após-
Venda e Crédito. Acompanhados por uma equipa 
da Mazda Motor de Portugal, composta por Luís 
Morais (Director Geral), José Santos (Director de 
Após Venda e Desenvolvimento de Rede), Pedro 
Botelho (Director de Vendas e Marketing), Tiago 
Tomaz (District Manager), e Rui Bessa (Director 
Regional da Credibom), os responsáveis de cada 
vertente de negócio, num total de 27 participantes, 
representando 19 Concessionários Mazda, rumaram 
ao norte da Europa (Letónia e Lituânia), onde, de 8 
a 12 de Junho, beneficiaram de um evento que teve 
como base as respectivas capitais. 
A chegada a Riga – o primeiro destino – fez-se já noite 
dentro do dia 8, pelo que o programa turístico apenas 
se iniciou no dia seguinte, com um walking tour pela 
zona antiga, com as suas pitorescas ruas e muitos 
pontos de importância histórica e cultural (Catedral, 
Igrejas de S. Pedro e de S. José, Parlamento, Swedish 
Gate, etc). Seguiu-se uma paragem no Magic Bar 

para uma prova do Riga Black Balsam, um licor negro 
composto de 24 ervas, numa receita com mais de 
dois séculos e meio, que se acompanha de um café 
ou chá e uma fatia de bolo. O almoço decorreu no 
Steiki Haoss, espaço conhecido pelo melhor bife da 
cidade, grelhado ao vivo. 
De tarde o grupo visitou o Central Market da cidade, 
um dos maiores da zona nórdica, composto por 5 
pavilhões repletos de iguarias locais, em antecipação 
a uma noite que começou com um relaxante cruzeiro 
pelo rio Daugava, admirando-se as pontes e a 
pitoresca arquitectura da cidade, antes do jantar no 
Koya, um espaço moderno na área de Andrejsala, num 
terraço com vista para o porto e para Pardaugava.
O dia seguinte começou com uma viagem rumo a 
Vilnius, parando-se no Rundale Palace, espaço pérola 
do estilo barroco no meio rural, onde também se 
almoçou, sendo um dos maiores palácios dos Duques 
de Courland, numa zona também conhecida como 
a “Versailles do Báltico”. Seguiu-se a visita a uma 
produção local de queijos, enchidos, leite de ovelha e 
gelados, com a respectiva degustação. Já na capital 

e após uma rápida visita à 
cidade houve que preparar o 
janta, servido no I Dublis.
O último dia, antes do 
regresso a Lisboa, incluiu 
um Jeep Safari em Trakai, 
uma pequena aldeia/resort 
da Lituânia, rodeada de 
lagos e com a famosa “Torre 
na Água”. Após o almoço 
no espaço Viva Trakai, 
regressou-se a Vilnius, 
para actividades livres, em 
antecipação ao jantar final, 
realizado no restaurante 
Grey. l

VIAGEM DE INCENTIVO 

“MAZDA MASTER SALES”



MAZDA HAPPY DAY 2018
8ª EDIÇÃO NO LIMIAR 
DAS 3000 INSPECÇÕES
2.958! Foi este o número” mágico” de 
inspecções que se atingiu no âmbito da 8ª 
edição do “Mazda Happy Day”, acção realizada 
no passado dia 26 de Maio pelos Reparadores 
Autorizados da Mazda Motor de Portugal 
aderentes, que o promoveram nas suas regiões 
de intervenção. 
Nesta edição da sua já referencial acção que, 
ano após ano, tem crescido de importância e 
de adesão de clientes, este número ultrapassa 
o máximo anterior alcançado em 2017, que, 
recorde-se, foi de 2.811 intervenções a u



viaturas de proprietários de modelos da marca. Nele se 
garantiu o habitual check-up gratuito 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.
Enquanto os especialistas da Rede Mazda concentravam 
a sua atenção nas viaturas, avaliando-as em termos 
mecânicos e outros domínios, os clientes realizaram test-
drives com os modelos do actual catálogo da marca. l



NOVO CONCESSIONÁRIO MAZDA 
LOUREIRO ALMEIDA & FILHOS REFORÇA 
PRESENÇA DA MARCA NOS AÇORES
A Mazda acaba de ver reforçada a sua presen-
ça na Região Autónoma dos Açores, cabendo à 
Loureiro Almeida & Filhos essa distinção. Com 
sede em Angra do Heroísmo, o novo represen-
tante da Mazda concentra o seu negócio na 
venda de viaturas novas e usadas, com oficinas 
de reparação e manutenção e venda de peças 
e acessórios, com área de influência em toda a 
Ilha Terceira.
Constituída pelo casal Celestino Loureiro e 
Rosa Almeida e os seus filhos Rodrigo e Caroli-
na, esta empresa familiar desenvolve a sua ati-
vidade no setor automóvel desde 1985. 
Iniciou a sua atividade com oficinas de repara-
ção e venda de viaturas usadas e semi-novas, 
tendo, a partir de 1998, alargando o negócio às 
viaturas novas.

No início de Junho do presente ano, a em-
presa viria a realizar, nas suas instalações, 
uma cerimónia oficial, contando com a 
presença de vários representantes da Ma-
zda Motor de Portugal, bem como do Pre-
sidente da Camara Municipal de Angra do 
Heroísmo, Prof. Dr. José Gabriel Álamo de 
Meneses, que personifica todas as outras 
individualidades presentes neste evento, 
somando-se um vasto leque de clientes, 
amigos e publico em geral, que se congra-
tularam com este novo desafio.
As instalações actuais da Loureiro Almei-
da & Filhos cobrem um total de 14.015 m2, 
numa área bruta de construção com uma 
implantação de 2.135 m2, onde opera um 
conjunto de 24 colaboradores. l



A Mazda marcou, uma vez mais, presença no agora 
denominado “autoMAG SUV Motoshow”, evento 
realizado em Cascais, nos terrenos outrora ocupados 
pela Praça de Touros, ali expondo as propostas SUV do 
catálogo Mazda: o urbano Mazda CX-3 e o seu irmão 
maior, o Novo Mazda CX-5. 
Numa acção coordenada pelo Concessionário Santogal 
F, representando a marca no local, ao longo de dois 
dias – o fim-de-semana de 26 e 27 de Maio - foi dada 
oportunidade aos muitos visitantes e outros curiosos, 
de testar as capacidades destes dois modelos, 
experienciando essa vivência ao volante, num percurso 

de obstáculos artificiais construído para o efeito, em que 
se permitiu explorar as diferentes soluções tecnológicas 
presentes em ambos, sempre sob o olhar atento de uma 
equipa de profissionais especializados no tema. 
“Acompanhados pelos nossos monitores, permitiu-se 
a partilha aos visitantes deste SUV Motor Show, no 
percurso de obstáculos que desenhámos, das melhores 
dicas de condução”, referiu um elemento da organização. 
“Foram dois dias repletos de adrenalina e emoção, onde 
os SUV estiveram em destaque, podendo-se, assim, ficar 
a conhecer, em detalhe, as propostas mais importantes 
à venda no nosso país”.l

SANTOGAL F NO “SUV Motorshow” DA autoMAG



l

O Concessionário Auto Júlio de Torres Vedras 
voltou a garantir que os futuros encartados da 
região iniciem esse processo de ligação à estra-
da ao volante de modelos Mazda. Para o efeito, 
novas viaturas CX-3 têm sido entregues a diver-
sas escolas de condução. 

Ainda os ecos de Genebra…

Auto Júlio reforça 
escolas de condução

Irmãos Luzia 
na Ovibeja

Tal como referimos na anterior edição 
da Newsletter Mazda, foi em Genebra 
que a Mazda Motor de Portugal realizou 
o seu tradicional evento de distinção da 
performance dos Concessionários Mazda, 
premiando o trabalho e os resultados 
alcançados pelas respectivas equipas de 
vendas e após venda ao longo do pretérito 
ano. 
Numa reunião onde a equipa da Julião & 
Filhos garantiu os troféus de “Concessionário 
do Ano 2017” e de “Após Venda”, cabendo 
à Auto Júlio a conquista do galardão de 
“Vendas” e à MCoutinho o de “Marketing”, 
todos os presentes fizeram a festa, como 
se observa nesta imagem, decorrente da 
apresentação ao grupo da 7ª geração de 
modelos Mazda. l

Concessionário Mazda para a região alentejana na envol-
vente de Beja, a empresa Irmãos Luzia esteve em destaque 
na Ovibeja, naquele que é um dos mais importantes e visita-
dos eventos agropecuário do país. 
Como habitualmente, muita gente visitou esta mostra de 
enorme vínculo à agricultura e indústrias associadas, com 
várias marcas automóveis presentes, como a Mazda, com 
viaturas novas e usadas, tendo a Irmãos Luzia exposto al-
gumas viaturas junto à maquinaria de grande porte, no ex-
terior do recinto, onde há uma enorme circulação de poten-
ciais clientes. l



Julião & Filhos 
em tripla de eventos
Ao longo dos últimos meses, o concessionário 
Julião & Filhos tem-se dividido por diversas 
acções realizadas na região de Santarém.
Entre as acções mais recentes, este 
Concessionário Mazda começou por fazer 
sessões de activação no âmbito das “Festas de 
S. José”, feira anual tradicional daquela capital 
de distrito, que este ano teve lugar de 15 a 19 de 
Março, sendo este último o chamado “Dia alto 
da feira”, pelo facto das atenções se dividirem 
entre ser o “Dia do Pai” e o Feriado Municipal da 
cidade. 
Atraindo bastantes visitantes devido aos vários 
tipos de entretenimento que tem e também ao vasto 
cartaz de espetáculos que se realizam diariamente, 
este Concessionário Mazda esteve, pelo segundo ano 
consecutivo neste evento, divulgando a marca e os 
mais recentes modelos Mazda. 

Já em Abril, as suas atenções viraram-se para as 
instalações do Continente de Santarém, um local 
onde já é habito realizar exposições, ali registando um 
crescendo da aceitação da marca Mazda pelo publico 
em geral, ali dando a conhecer não só a marca, como 
a empresa concessionária, através da mostra das 

novidades Mazda.
Por fim, no último fim de semana 
desse mês esteve em Torres 
Novas, para a 3ª edição da “Torres 
Rodas - Exposição e Feira de 
Automobilia”, evento que atrai 
bastantes visitantes, numa feira 
onde estiveram expostas as mais 
diversas viaturas, do clássico ao 
moderno. Mais uma vez a Julião 
Luz & Filhos fez parte deste grande 
evento, divulgando a marca Mazda 
com a sua vasta gama de modelos, 
o que satisfez as diferentes 
classes etárias que por ali 
passaram, que demonstraram um 
elevado interesse e curiosidade 
pela marca japonesa. l



Caldeira & Caldeira em acção 
interna e externa 

Santos da Cunha 
no Fórum Braga

A Caldeira & Caldeira, representante oficial Mazda ba-
seado na Figueira da Foz, realizou, entre 22 de Março e 1 
de Abril, o seu evento “Oportunidades Mazda”, propon-

do aos seus clientes, 
actuais e potenciais, a 
eventual aquisição de 
viaturas com diferen-
tes dotações de equi-
pamento e demais con-
teúdos, a preços mais 
competitivos. 
Em meados de Abril a 
concessão esteve pre-
sente no “1º Torneio de Padel da Figueira da Foz”, evento que decorreu no 
court interior do Padel Club Figueira, decorrendo as provas de qualificação 
sob olhar atento dos SUV Mazda – CX-3 e CX-5 – e de um exemplar do MX-5 
na versão RF, expostos no limite do campo de jogos.

A Santos da Cunha aproveitou a realização da feira 
“Agro”, no Fórum Braga, para promover a Mazda na 
região, resultando em vários contactos para potenciais 
negócios, alguns deles entretanto fechados. 

l



Também a Elpídio & Horácio, realizou na Guarda, um evento “Oportunidades Mazda”, propondo 
aos clientes da região a eventual compra de unidades de semi-novos Mazda, todos alvo de uma 

profunda revisão e apresentados a preços mais acessíveis. 

A Cardan realizou no início de Maio o seu evento de 
“Oportunidades Mazda”, assumindo a concessão uma 
abordagem muito completa, com vários meios e com 
uma ligação muito interessante ao mundo da moda. 
Para o efeito criaram diversas acções de marketing, 
incluindo um mailing para a base de dados, um 
anúncio de página completa no Jornal de Notícias e 
banners no site da Cardan e nas suas redes sociais, 
recorrendo a fotos, gifs e vídeos, para além de 
uma promo de 30 segundos na rádio Festival e na 
Rádio Nova. Em termos de  decoração, criou-se um 
ambiente próprio no stand e autocolantes para os 

eventos de usados e novos. 
Contando com o apoio da IS Solutions, alcançaram-
se números significativos de marcações, superiores 
aos habituais (mais de uma centena), entre actuais e 
potenciais clientes que eram recebidos num espaço 
dedicado: na entrada expunham-se vários carros, 
bem apresentados, com bandeiras e autocolantes 
próprios, estando o stand aberto e sempre com 
vendedores de serviço, complementando outro 
espaço de exposição, nas traseiras do edifício, 
voltado para a estrada principal e também bem 
decorado. 

Oportunidades Elpídio & Horácio 

Cardan ultrapassa centena de marcações 

l

l



A Hydraplan realizou, em meados de Abril, um evento de 
Oportunidades Mazda, que resultou em inúmeras visitas 
às suas instalações, traduzindo, no seu final, em mais de 
uma dezena de negócios fechados, nas pouco mais de 50 
viaturas Mazda abrangidas por esse programa, integradas 
num lote de automóveis de outras marcas.
Levando a cabo uma forte acção de activação na região 
de Alverca, incluindo, entre outras, o envio de mailing para 
a sua vasta base de dados, a distribuição de 3.000 flyers, 

a colocação de lonas nos 
limites das instalações e 
a sua promoção nas redes 
sociais, este Concessioná-
rio Mazda contou, ao longo 
desse fim-de-semana, com 
uma promotora na recep-
ção dos clientes e registo 

dos check-in.

Hydraplan agarrou 
oportunidades de negócio

Z Sousa Camilo estreou “Feira de Usados”
Em Vila Real, a Z Sousa Camilo registou, também ela, algum movi-
mento na iniciativa de usados, a primeira do género na concessão, 
acção que pretendem repetir a curto/médio prazo.

l
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À semelhança de outros eventos de cariz semelhante 
realizados no passado, a AutoSueco voltou a associar-
se ao surf neste segundo trimestre de 2018, surgindo 
com acções de activação no “Wave Series”, do CSN 
Circuito Nacional de Surf, e no “Log Surf Fest”. 
O primeiro, integrado no Circuito de Surf do Norte 
(3ª etapa), realizou-se a 21 e 22 de Abril, reunindo 
os melhores atletas nacionais nas praias do Porto 
e Matosinhos, competindo pelo apuramento para o 
Nacional de Surf Esperanças. O evento de 12 e 13 de 
Maio foi “powered by Mazda”, integrando uma etapa 
nacional das 3 categorias: Longboard, Sup Race e Sup 
Wave.

A Santogal esteve presente no 5º encontro da Ordem 
dos Enfermeiros, que decorreu de 27 a 29 de Abril, 
no Centro de Congressos de Lisboa, ali expondo uma 
unidade do Mazda CX-3. 

Sob o lema “Cuidamos do Futuro”, mostrou-se 
como um momento fundamental para mostrar 
que os enfermeiros estão unidos e atentos 
à mudança para inovar e para melhorar a 
enfermagem.

Auto Sueco em eventos de Surf

Santogal no Congresso 
da Ordem dos Enfermeiros

l
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NA REGIÃO OESTE
40 CLIENTES NUMA MAZDA CXPERIENCE 
Realizou-se a 14 de Abril, na região Oeste, o mais 
recente evento sob a égide do conceito “Mazda 
CXperience”, encontro cultural em formato de passeio 
automóvel, destinado a proprietários de modelos 
Mazda CX-3 e Mazda CX-5. Delineado na envolvente 
do Bombarral, o denominado “Passeio pelo Oeste” 
proporcionou, para muitos dos participantes, um 
conjunto de inéditas experiências, já experimentadas 

por outros adeptos que voltaram a dizer “sim” a um 
programa que se tem repetido nos últimos anos, em 
diversos pontos do país. 
Foram cerca de 40 as viaturas que, manhã cedo, 
se concentraram no Bacalhoa Buddha Eden para o 
indispensável Welcome Coffee aos participantes, 
preparando a visita ao respectivo jardim e às estátuas 
orientais. Finda esta vertente cultural, a caravana 

l
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de Mazda CX-3 e Mazda CX-5 deste passeio partiu 
para a estrada para um percurso de cerca de 46 km, 
cumprido sob pisos diversos – alcatrão, empedrado 
e terra – onde muitos puderam confirmar as 
potencialidades e capacidades dos seus SUV, levando-
os pelo Bombarral, Quinta da Freiria e pela Estrada 
Real, até Salgueirinha. Este primeiro contacto com a 
estrada terminaria no Centro Equestre Internacional 
de Alfeizerão (CEIA), complexo desportivo destinado 
principalmente à prática de actividades hípicas, onde 
teve lugar o almoço. 
Após o mesmo, a caravana regressou à estrada para 

mais 34 km, atravessando localidades como Valado 
de Sta Quitéria, Casal do Aguiar ou Vale do Paraíso. 
Intervalado por uma paragem intermédia em S. 
Martinho do Porto, onde se permitiu recolher novo 
conjunto de fotos com o mar como pano de fundo, 
rumou-se à Foz do Arelho, vila destino de férias de 
Verão, fruto das suas praias viradas para o oceano 
Atlântico e na orla da Lagoa de Óbidos. 
O evento terminaria com um lanche nas instalações 
locais do INATEL, num ambiente de partilha das 
muitas histórias vividas num dia particularmente 
diferente. l



O segundo trimestre de 2018 foi por demais 
preenchido com a realização de três acções do Club 
MX-5 Portugal, sendo dois encontros em formato 
passeio, a que se somou uma exposição num evento 
de veículos clássicos.
Comecemos por este último, o “Salão MotorClássico”, 
realizado de 6 a 8 de Abril na FIL (Parque das Nações, 
Lisboa), numa organização do Museu do Caramulo. Aí o 
Club MX-5 Portugal voltou a apresentar publicamente 
as quatro gerações – NA, NB, NC e ND – deste roadster 
ícone mundial, exibindo a evolução de um modelo que, 
em 2019, irá completar três décadas de vida. O Mazda 
MX-5 mostrou-se aos milhares de visitantes num stand 
próprio do clube, através de um MX-5 NA 1.5 e de um 
MX-5 NB 1.8, ambos com capota de lona, um MX-5 NC 
2.0 Roadster Coupé, de capota rígida, e um MX-5 RF 

2.0 SKYACTIV-G (160 cv) AT, exemplar “Retractable 
Fastback” de caixa automática da actual geração ND, 
numa atractiva cor Soul Red.
Quanto aos passeios e depois de, em Fevereiro, se ter 
organizado um a sul, na envolvente da Serra da Arrábida, 
o encontro seguinte – realizado a 21 de Abril – levou 
mais de 40 exemplares do Mazda MX-5 ao extremo 
norte de Portugal Continental. Denominado de “Passeio 
Minhoto”, teve, assim, as belezas paisagísticas daquela 
região por cenário de fundo. 
Serpenteando pelas estradas de um interessante e 
variado percurso, os diferentes exemplares das 

Club MX-5 Portugal
UM 2º TRIMESTRE 
MUITO PREENCHIDO

u



quatro gerações MX-5 encontraram-se no 
Hotel Axis Ofir, para o habitual briefing, de 
uma acção que sublinhou a rica história 
da região e a sua infindável gastronomia. 
Após um primeiro percurso de 60 km, entre 
estradas nacionais em alcatrão e outras mais 
regionais, em paralelepípedo e entre muros, à 
chegada a Braga convidou-se os participantes 
a uma visita à sua secular Sé. Após o almoço 
de cozinha tradicional minhota, servido no 
Restaurante Abadia d’Este, espaço situado na 
encosta do Bom Jesus e com vista privilegiada 

para o Vale do Este, os convivas regressaram 
à estrada, para dois novos percursos, por 
estradas desconhecidas para a grande maioria, 
que lhes permitiu desfrutar da beleza do Minho, 
intervalados com uma paragem na Praia Fluvial 
de Adaúfe, palco de algumas das muitas fotos 
tiradas ao longo do dia, que terminaria na 
Pousada de Amares. 
Mais recentemente, a 9 de Junho, o Club MX-5 
Portugal voltou a reunir uma caravana para o 
“Passeio Serras do Açor e da Estrela”, que u



registou, de novo, cerca de quatro dezenas de MX-5, 
num apelo irrecusável à condução num dia pleno de 
acção na estrada, mas não só... 
Saindo do INATEL Piodão Hotel, os participantes e 
os seus MX-5 deram um colorido a uma zona muito 
fustigada pelos fogos de 2017, para um road book que 
alinhava as localidades de Piodão, Foz da Égua, Vide, 
Ponte das Três Entradas e Alvôco das Várzeas, onde 
se fez uma paragem no miradouro, revelando uma vista 
inigualável sobre Avô e o Rio Alva.
Daqui até ao almoço foi um pulinho, acolhendo-se o 
grupo no Museu do Pão, em Seia, para um repasto rico  
para logo depois se visitar aquelas instalações, onde se 
detalhou todo o processo de fabrico e se deu, a quem o 
quis fazer, a oportunidade de “meter a mão na massa”!
De regresso à estrada, a tarde reservou as muitas 
curvas entre Seia e Manteigas, não feitas pelo trajecto 
mais óbvio, pas pela face norte do Vale Glaciar, aqui com 
alguma chuva por companhia, até se atingir o topo da 

Serra da Estrela (Torre) para uma curta paragem antes 
do lanche, servido na respectiva Pousada. 
Ali se deu a saber que o próximo passeio do Club MX-5 
Portugal terá 3 dias (5 a 7 de Outubro) e irá rumar a 
Espanha, aos Picos da Europa. Sair-se-á de Chaves e 
incluirá visitas a Covadonga, Potes e Fuente Dé, entre 
outros pontos incontornáveis da região. 
Informações sobre este e outros eventos do Club 
MX-5 Portugal – datas, locais e respectivos conteúdos 
– são partilhados no site www.clubmx-5.com e na 
página de Facebook dedicada (nota: Grupo Fechado). A 
organização pode, também, ser contactada pelo email 
geral@clubmx-5.com.pt ou pelo telefone (+351) 218 
258 625. l
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Desafio Total Mazda 2018
PEDRO DIAS DA SILVA E BRUNO OLIVEIRA 
DIVIDIRAM VITÓRIAS

Depois do sucesso do Mazda Proto da dupla Francisco 
Gil/Filipe Rasteiro na Baja TT do Pinhal, em Março 
último, o Desafio Total Mazda 2018 já fez disputar mais 
três provas (do total de 6 que compõe o calendário), 
levadas de vencida por outros concorrentes ao título.
Comecemos pela Baja de Loulé, uma prova dura e 
muito longa em que os Mazda Proto estiveram em 
plano de evidência, sobressaindo performances 

assinaláveis, fruto de uma enorme fiabilidade. 
Disputada no início de Abril, ali se apresentaram seis 
duplas de concorrentes, todas com o olhar na vitória, 
mas a jornada organizada pelo Clube Automóvel do 
Algarve viria a sorrir à dupla Pedro Dias da Silva/José 
Janela, que não só garantiu a sua primeira vitória 
do ano nesta competição promovida pela Mazda e 
pela Total, como um brilhante 6º lugar em termos 

Jorge Cardoso

Pedro Dias da Silva
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Bruno Oliveira

Francisco Gil

de geral, depois de terem mesmo 
passado pela liderança absoluta. 
À chegada ao pódio, Pedro Dias da 
Silva referia que “foi muito bom, 
mas ficou provado que podíamos 
ter feito ainda melhor em termos de 
geral. Tivemos um pequeno problema 
de injecção que nos obrigou a 
rolar muito devagar durante parte 
considerável do percurso, pelo que, 
não fosse este percalço, o resultado 
final seria seguramente melhor.”  
A dupla Jorge Cardoso/Joaquim 
Norte alcançou o 2º lugar entre os 
concorrentes ao Desafio Total Mazda, 
também eles colocando o seu Mazda 
Proto no top 10, seguidos  por Bruno 
Rodrigues/Ricardo Claro.
Seguiu-se, no alinhamento do 
calendário, a Baja TT Capital dos 
Vinhos de Portugal, disputada 
no final de maio sob condições 
climatéricas instáveis, mas sempre 
com muito público, que, entre outros, 
viu passar oito exemplares Mazda 
Proto, concorrentes ao Desafio Total 
Mazda 2018. 
No final dos cerca de 300 quilómetros 
do traçado, divididos por dois dias 
de prova, foi a dupla Bruno Oliveira/
Paulo Marques – que ainda não tinha 
realizado qualquer baja no presente 
ano – quem levou de vencida esta 
jornada, resultado que o piloto de 
Ourém festejou com enorme alegria, 
depois de uma total ausência de 
problemas, deixando amplamente 
comprovada “a fiabilidade do Mazda 
Proto, para mais numa prova tão dura 
como esta foi. Estou muito contente 
com este vitorioso regresso, num 
evento pelo qual tenho um carinho 
muito especial. Toda a equipa está de 
parabéns!”, referiu.
O pódio da prova de Reguengos 
completou-se com os Mazda Proto 
de Bruno Rodrigues/Ricardo Claro 
e de Filipe Videira/André Coimbra, o 
melhor lugar da época para a equipa 
que fez este ano a sua estreia nesta 
competição. Pedro Dias da Silva/José 
Janela foram os 4ºs classificados e 
Floriano Roxo/Pedro Carrapiço os 
5ºs.
Insatisfeitos com o resultado 
alcançado em Reguengos, Pedro Dias 
da Silva e José Janela – eles que são 
os actuais detentores dos títulos de 
Pilotos e Navegadores de 2017 – 

Bruno Rodrigues
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decidiram vingar-se na jornada seguinte – a 
Baja TT Gondomar/Rota da Filigrana – e não 
o fizeram por menos, levando de vencida a 
prova entre os seus pares do Desafio, vindo 
mesmo a alcançar um espectacular 3º lugar 
em termos absolutos! 
Num fim-de-semana com temperaturas de 
Verão, estiveram à altura das exigências do 
percurso, dominando quer os prólogos, quer 
os sectores selectivos da prova, assegurando 
nova vitória que lhes permite dilatar o 
avanço para os seus adversários no Desafio. 
Visivelmente satisfeito e com a sensação do 
dever cumprido, Pedro Dias da Silva referiu 
no final: “Este foi, sem dúvida alguma, um 
resultado fantástico e muito importante para 
toda a equipa. Andámos onde podíamos atacar 
e poupámos sempre que tal nos foi exigido. 
Foi uma prova excelente e além da vitória no 
Desafio, este 3º lugar à geral enche-nos de orgulho.”
Jorge Cardoso/Joaquim Norte foram os segundos mais 
lestos, deixando, atrás de si, Bruno Rodrigues/Ricardo 
Claro. 

O Desafio Total Mazda 2018 entra agora em pausa de 
Verão, regressando aos estradões de terra a 7 e 8 de 
Setembro, com a Baja TT Idanha-a-Nova, caindo depois 
o pano na temporada com a Baja TT Portalegre 500 (25 
a 27 Outubro).

Floriano Roxo

Filipe Videira

CLASSIFICAÇÕES 
DESAFIO TOTAL/MAZDA 2018

(após 4 de 6 provas): 

Pilotos:
1º Pedro Dias da Silva, 72 pts
2º Jorge Cardoso, 55 pts
3º Bruno Rodrigues, 48 pts
4º Bruno Oliveira, 26 pts
4º Francisco Gil, 26 pts
6º Filipe Videira, 15 pts
7º Floriano Roxo, 10 pts
Navegadores: 
1º José Janela, 72 pts
2º Joaquim Norte, 55 pts
3º Ricardo Claro, 48 pts
4º Paulo Marques, 26 pts
4º Filipe Rasteiro, 26 pts
6º André Coimbra, 15 pts
7º Pedro Carrapiço, 10 pts

Nuno Tordo

Mário Pedro
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Filipe Videira

A cobertura dos eventos da Mazda Motor de Portugal e da sua Rede de 
Concessionários continuam a merecer uma aturada atenção da imprensa 
nacional, que se divide entre dar eco a essas acções e aos ensaios aos di-
versos modelos do Parque de Imprensa. 

A Mazda na Imprensa
ECOS DA ESCRITA E DO ONLINE

l





A Mazda Motor Corporation atingiu, no passado dia 15 de Maio, a 
marca de 50 milhões de unidades produzidas no Japão. A respectiva 
cerimónia comemorativa teve lugar dias depois na Fábrica de Hofu, sita 
na prefeitura de Yamaguchi, num evento que contou com a presença 
de Masamichi Kogai, o seu Director Representativo, Presidente & CEO, 
bem como outros directores executivos e representantes de sindicatos. 
A unidade nº 50 milhões saiu daquela linha 86 anos e 7 meses depois 
da produção da unidade nº 1, um veículo comercial de três rodas, corria 
então o mês de Outubro de 1931. A Mazda iniciou-se como construtora 
em 1931, em Hiroshima, com a produção de veículos comerciais de três 
rodas. Em 1960 produzia o mini citadino R360 Coupe, numa entrada 
em grande no mercado dos automóveis de passageiros, para em 1982 
arrancar com o fabrico de veículos na Fábrica de Hofu (Yamaguchi), 
reforçando o fornecimento do seu mercado interno.
Apostando em técnicas e sistemas flexíveis de produção próprias, o 
seu modelo de negócio viu-se exponenciado pela adopção de linhas 
de produção mistas, produzindo diferentes modelos, num avanço 
significativo em termos de equilíbrio entre variedade de produtos e 
competitividade com eficiência de volumes. Em 2016 e 2017, aumentou 
essa sua flexibilidade para modelos do tipo crossover, criando uma 
estrutura capaz de responder rapidamente às mutações em termos de 
procura. 
No final do corrente Ano Fiscal, o último do plano de negócios de médio 
prazo da Mazda, no âmbito da “Reforma Estrutural Fase 2”, a Mazda 
prevê a comercialização de 1.660.000 veículos, aponta a um volume 
de 2 milhões de unidades por ano, a atingir no exercício económico 
que terminará em Março de 2024. O ano de 2019 marcará o início da 
produção em massa da próxima geração de veículos, tecnologias e 
design, expandindo as suas infraestruturas de produção, esforço que 
visa fazer chegar os seus automóveis aos seus clientes no mais curto 
espaço de tempo possível.

50 milhões de unidades 
produzidas no Japão 

Ficha técnica
Propriedade:  Mazda Motor de Portugal, Lda 
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EURO 6d-TEMP
Todos os futuros modelos Mazda 

serão certificados sob esta nova 

norma de emissões, na qual se 

inclui o ciclo de avaliações WLTP 

(Worldwide harmonized Light 

vehicles Test Procedure) e os testes 

RDE (Real Driving Emissions).

RECORDE
A Mazda Motor Corporation 

estabeleceu novas fasquias no 

exercício fiscal de 2017/2018, 

registando um volume de vendas 

de 1.631.000 unidades (+5% face 

ao ano anterior), naquele que foi o 

3º recorde consecutivo, num 5º ano 

ininterrupto de evolução.

ANO FISCAL
Para o presente Ano Fiscal 

entretanto iniciado, a MMC aponta 

a um volume global de vendas de 

1.662.000 unidades, antecipando as 

receitas no valor de ¥ 3.550 biliões, 

um lucro operacional de ¥ 105.000 

milhões e um lucro líquido de ¥ 

80.000 milhões.
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