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Foi no Salão Automóvel de Tóquio 2017 que a Mazda 
desvendou o futuro do seu design KODO, fazendo-o 
através de nada menos do que dois concepts. Revela-
dos em Estreia Mundial, apresentaram-se aos olhos dos 
membros da imprensa e, depois, ao público o Mazda KAI 
CONCEPT, estudo para um hatchback compacto que pre-
nuncia toda uma nova geração de veículos Mazda, acom-
panhado do estudo de design Mazda VISION COUPE, 

que na noite de véspera fora desvendado num exclusivo 
evento VIP denominado “Mazda Design Night 2017”. 
Integrando o motor a gasolina SKYACTIV-X e a 
SKYACTIV-Vehicle Architecture da próxima geração, 
adoptando em simultâneo uma expressão amadure-
cida da linguagem de design KODO, o KAI CONCEPT 
incorpora os conceitos tecnológicos, de engenharia 
e de estilo que irão definir a próxima geração de u

SALÃO DE TÓQUIO 
KAI CONCEPT e VISION COUPE 
prenunciam futuro Mazda



modelos Mazda. Os refinamentos integrados em todas 
as áreas de performance dinâmica geraram uma evo-
lução em estrada consideravelmente mais silenciosa, 
mais confortável e de melhor performance. Musculo-
so e sólido em proporções, o KAI CONCEPT traduz-se 
numa fórmula que ganha vida através do fluxo delica-
do de reflexos nas laterais da carroçaria.
Quanto ao Mazda VISION COUPE, aborda um exterior 

de inspiração KODO – A Alma do Movimento personi-
ficando a estética minimalista japonesa, alcançando-
se uma linear forma one-motion que transmite uma 
sensação de velocidade. Quanto ao seu interior, é 
aplicado o conceito japonês “ma” (referência literal a 
“espaço”) presente na arquitectura tradicional local, 
combinando uma profundidade tridimensional com 
um forte eixo longitudinal, produzindo-se um espa- u



l

ço relaxante apesar da presença da mesma 
sensação de movimento. Quanto ao nome 
deste concept, ele presta tributo à tradição 
da Mazda na produção de coupés elegan-
tes, como o Mazda R360, o primeiro modelo 
de passageiros da marca ou o Mazda Luce 
Rotary, também conhecido como R130.
Adicionalmente, a Mazda mostrou no cer-
tame nipónico o novo CX-8, um SUV com 
três filas de bancos cuja comercialização 
é exclusiva do mercado japonês e, as ge-
rações 2018 Mazda MX-5 e do Mazda MX-5 
RF, estes últimos a integrarem uma série de 
novos conteúdos, evoluindo para uma supe-
rior qualidade na ligação à estrada, um ha-
bitáculo mais silencioso e uma mais ampla 
palete de cores de carroçaria. l



A energia e emotividade do design KODO não se aplicam 
apenas a automóveis. A Mazda comprovou isso mesmo 
com a apresentação do novo perfume “SOUL OF MOTION”, 
uma fragrância resultante da colaboração com a Shiseido.
O conceito de produto teria de juntar temas concorrentes 
– a energia do design “KODO – A Alma do Movimento” da 
Mazda e a elegância da Shiseido – criando-se algo real-
mente inovador. 
Também o processo foi bastante original, dado que tanto 
a fragrância como a respectiva embalagem teriam de ser 
concebidas em simultâneo e não a posteriori. Em resul-
tado disso, os perfumistas e os designers da embalagem 
desenvolveram um diálogo constante de forma a garantir 
que os dois elementos iriam coexistir em perfeita harmo-
nia.
Numa abordagem “fora da caixa” e também fora do uni-
verso automóvel, mas fazendo a ponte com o mesmo, os 
designers da Mazda desenvolveram um recipiente que 
expressa, na perfeição,  a filosofia de design KODO, que 
tem como objetivo dar vida aos veículos através 
de formas que reflectem a energia dinâmica e a 
vitalidade dos seres vivos em acção. Também aqui 
se eliminaram os elementos desnecessários, em 
nome da pureza de linhas, resultando numa au-
têntica peça de arte: a superfície vidrada é mar-
cada por suaves formas curvilíneas que sugerem 
suspense e tensão, à imagem do design KODO 
aplicado no exterior de um modelo Mazda; o re-
vestimento é feito em aço inoxidável meticulosa-
mente prensado, soldado e polido, de forma a pro-
duzir uma superfície totalmente lisa que reflecte 
o ambiente com uma admirável profundidade.
No seu interior encontra-se uma essência Shi-
seido, empresa japonesa com uma longa e rica 

tradição em produtos de beleza e cuidados pessoais, que 
abraçou a missão de criar algo completamente novo: 
uma fragrância KODO, perfume unissexo que incorpora a 
filosofia de design da Mazda e a estética japonesa. Nele 
transmite-se, de modo muito genuíno, a força, a paixão e 
a vitalidade da filosofia KODO: a madeira exprime força, o 
cabedal sugere vitalidade e o aroma a rosas traduz paixão. 
A tónica do metal, elemento predominante num automó-
vel, é feita por pequenas doses de lima e groselha negra, 
para além de um ligeiro toque de “Sutter’s Gold”, rosa ori-
ginária da Ásia, em representação da constante inovação 
e presença global da Mazda. Um aroma a rosas híbrido, 
criado com rosas ocidentais e orientais, possui uma co-
loração e aroma que mudam com o tempo. Inspirada na 
simplicidade emocional, a eau de parfum resultante desta 
criação deixa uma sensação extraordinária.
Por fim, o nome do perfume é óbvio: “SOUL of MOTION”, 
expresso na elegância simplificada do tipo de letra tradi-
cionalmente utilizado pela Shiseido há quase 100 anos.

PERFUME “SOUL OF MOTION”
Explosão de liberdade artística

l



Foi dupla a abordagem da Mazda Motor de Portugal e dos Con-
cessionários que a representaram – Auto Sueco Automóveis (Al-
mada), Hydraplan, Santogal, SGS-Car e Xanauto – no Salão do 
Automóvel 2017, realizado nos pavilhões da FIL (Parque das Na-
ções, Lisboa) de 21 a 26 de Novembro último. A sua participação 
dividiu-se em duas áreas distintas, mas complementares, numa 
expondo os mais recentes expoentes da Tecnologia SKYACTIV e 
do design KODO, na outra exibindo um conjunto de modelos semi-
novos, todos devidamente recondicionados segundo os preceitos 
preconizados pela marca.

SALÃO AUTOMÓVEL
m{zd{ dividida entre duas 
vertentes

u

Ocupando uma área de 400 m2 e localizado numa das entradas 
do Pavilhão 2, o stand principal expôs um total de 9 viaturas, 
ali se destacando dois exemplares do novo Mazda CX-5, mode-
lo que na altura conquistara o galardão de “Melhor Familiar” no 
âmbito dos galardões mundiais ‘Women’s World Car of the Year’, 
o primeiro de um conjunto de outros grandes prémios internacio-
nais a que se candidata na indústria, nomeadamente aos ‘World 
Car Awards’ e ao ‘Car of the Year’ europeu. A nível nacional, 
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recorde-se, concorre ao título absoluto do ‘Essilor 
Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2018’ e ao 
respectivo ‘Troféu do Automóvel’ na categoria “SUV/
Crossover”.
Igualmente espelho do potencial de equipamentos 
disponíveis na Mazda, ali se expôs, igualmente, uma 
Mazda6 Station Wagon, dois exemplares do Mazda 
MX-5 – um roadster de capota 
de lona (soft-top manual) e a 
proposta RF (Retractable Fas-
tback) de abertura eléctrica, 
modelo que também é candida-
to ao título nacional de ‘Carro 
do Ano 2018’ e ao complemen-
tar ceptro de “Desportivo do 
Ano” – o pequeno SUV urbano 
CX-3, actual best-seller da mar-
ca em Portugal (representa 
perto de 50% das vendas), 
um Mazda2, na carroçaria Ha-
tchback e ambas as variantes do Mazda3, nas vertentes 
Hatchback e CS. Relativamente ao stand de semi-novos, 
a área de 200 m2 contemplou a presença de várias 
viaturas e a promoção do acesso ao crédito através da 
Credibom, parceiro exclusivo da Mazda neste domínio, 
tal como na venda de veículos novos.
Em termos de dinamização do espaço, a aposta na 
música foi uma constante ao longo dos dias do salão, 
num stand onde também se promoveu um Passatempo, 

no âmbito do qual os visitantes se puderam habilitar 
a um fim-de-semana ao volante de um Mazda MX-5. 
Em complemento, os visitantes puderam levar para 
casa um leque com o seu nome escrito em caracteres 
japoneses. 
“Apesar de já não ter o mesmo impacto de outros 
tempos, altura em que o certame era um dos pontos 

altos do sector automóvel no nosso país, este ‘Salão 
do Automóvel 2017’ ainda se reveste de uma grande 
importância”, refere Luis Morais, Director Geral da 
Mazda Motor de Portugal. “Foi com enorme orgulho 
que ali apresentámos toda uma gama de sucesso, es-
pelho da excelência da Tecnologia SKYACTIV e do de-
sign KODO, num processo que não pára de se renovar, 
como tem sido profusamente anunciado, pelas novi-
dades que se perfilam para os próximos anos”. 



NO ELEVEN, EM LISBOA
Jurados do “Carro do Ano” em 
evento de confraternização
Foi no Restaurante Eleven, no 
topo do Parque Eduardo VII (Lis-
boa) que a Mazda Motor de Por-
tugal deu as boas vindas aos 
jurados do “Carro do Ano 2018” 
nacional, para o tradicional e in-
formal almoço de confraterniza-
ção.
A recebê-los estiveram represen-
tantes da direcção da Mazda e os 
modelos Mazda CX-5 e Mazda MX-5 RF, propostas que 
na presente edição disputam o ceptro de “Troféu Essi-
lor Volante de Cristal” e ainda os “Troféus do Automó-
vel” , respectivamente nas categorias “SUV do Ano” e 

“Desportivo do Ano”, batendo-se 
em ambos os casos com diversas 
propostas de outras marcas.
Actualmente em avaliação pelos 
17 jurados da presente edição, 
esta organização partilhada entre 
o semanário Expresso e a SIC/SIC 
Notícias prevê apresentar a short-
list para o troféu maior em mea-
dos do mês de Fevereiro, para de-

pois anunciar, no dia 1 de Março, o modelo que em 2018 
irá ostentar o título de “Carro do Ano” em Portugal, 
data em que também serão conhecidos os vencedores 
dos diferentes troféus de suporte. l



A dupla vitória de Pedro Dias da Silva na Baja Portale-
gre 500 e, um mês depois, nas 24 Horas TT Vila de Fron-
teira valeu-lhe a conquista do ceptro de 2017 do Desafio 
Total Mazda, sucedendo assim a Etelvino Carvalho na 
galeria dos laureados. De igual modo, o seu navegador 
José Janela alcançou o ceptro respectivo logo na jorna-
da de Portalegre já que, como se sabe, a festa de final 
de ano da competição conjunta entre Mazda Motor de 
Portugal e a Total não conta para o efeito.
Em Portalegre a dupla do Mazda Proto surgiu inscrita no 
“Evento Nacional”, grupo que liderou no final depois de 
uma prova gerida de forma criteriosa, tendo em conta 
os terrenos muito duros do traçado definido pelo ACP 
Motorsport. Com isso, arrecadaram a pontuação má-

xima possível num evento do Desafio, somando os pon-
tos da vitória final aos extras garantidos pelos melhores 
tempos nos quatro sectores da prova. 
Fruto da exigência do terreno, na ausência de chuva que 
tornou demolidoras muitas secções do traçado desta 
histórica baja nacional, a maioria dos seus adversários 
ficou pelo caminho. A dupla Francisco Gil/Filipe Rasteiro, 
soube manter um andamento consistente, pelo que o 2º 
lugar acabou por lhes sorrir com naturalidade.
Quanto a Pedro Dias da Silva comentou assim o resulta-
do obtido: “Sabíamos o que tínhamos para fazer e con-
seguimos executar à risca a estratégia. Admito que em 
certas alturas não foi tão divertido, mas tive que contro-
lar muito o andamento para não correr riscos. É sempre 

bom vencer e ainda para mais neste caso em 
que ganhámos o Desafio e, ao mesmo tempo, 
o Evento Nacional. Paralelamente é da mais 
elementar justiça sublinhar a conquista do tí-
tulo de Navegadores pelo José Janela que é 
um verdadeiro profissional e sobre quem cai 
parte considerável da responsabilidade dos 
resultados obtidos ao longo do ano.”
Um mês depois, nas 24 Horas Vila de Frontei-
ra, Pedro Dias da Silva voltou a demonstrar 
a sua superioridade entre os demais, ali se 
apresentando com uma equipa de peso: não 
só José Janela, o seu habitual navegador e 
recém-laureado de “Campeão”, como ainda 
Vitor Jesus, Pedro Clarimundo e José Olivei-
ra. Vencendo este derradeiro embate do ano, 
confirmou a conquista do Desafio 2017. u

DESAFIO TOTAL M{ZD{ 2017
Pedro Dias da Silva 
confirma conquista do título

francisco gil

Pedro dias da silva



A verdade é que o piloto nabantino 
não deixou de apostar num bom re-
sultado em Fronteira e acabou por 
assegurar o melhor prémio graças 
a “uma preparação imaculada do 
carro que esteve impecável ao lon-
go de toda a corrida. Preparámo-
nos com afinco e, na verdade, salvo 
um ou outro percalço, tivemos uma 
corrida calma em que nos foi per-
mitido gerir o esforço e terminar 
em festa.” No final de um ano ple-
no de sucessos, Pedro Dias da Sil-
va afirmava que “estamos de pa-
rabéns, acima de tudo pela forma 
como preparámos a época e cada 
um dos eventos. Foi, sem dúvida 
alguma, um ano excelente em que 
apostámos forte, mas colhemos os 
melhores resultados. Independen-
temente de um ou outro momento 
menos positivo, o resultado global foi fantástico, não 
apenas pelos resultados obtidos no Desafio, mas tam-

bém pelo que conseguimos 
demonstrar por várias vezes 
em termos de lugares à ge-
ral.”
Segundo classificado em 
Fronteira, Pedro Salguei-
ro garantiu igual posição ao 
cabo das 5 provas do Desafio 
Total Mazda 2017, ali surgin-
do acompanhado por Floria-
no Roxo, Vítor Carvalho, Pe-
dro Mateus e Nuno Neves
Cumprida a 10ª edição do 
Desafio Total Mazda é tempo 
de começar a preparar nova 
época, na qual se voltará a 
ter a competição que envolve 
os Mazda Proto como gran-
de animadora do Nacional de 
Todo-o-Terreno. Antes disso 
acontecerá a entrega de pré-

mios da época que agora finda, onde também serão da-
dos mais detalhes da próxima temporada.

CLASSIFICAÇÕES 
DESAFIO TOTAL/MAZDA 2017

Pilotos:
1º Pedro Dias da Silva, 127 pts (Campeão)
2º Pedro Salgueiro, 60 pts
3º Bruno Rodrigues, 56 pts
4º Nuno Tordo, Bruno Oliveira e Francisco 
Gil, 18 pts
7º Floriano Roxo, 10 pts

Navegadores:
1º José Janela, 87 pts (Campeão)
2º Ricardo Claro, 56 pts
3º Luís Ribeiro, 24 pts
4º António Serrão,Paulo Marques e Filipe 
Rasteiro, 18 pts
7º Nuno Roxo, 10 pts

l

bruno Oliveira pedro Oliveira

pedro salgueiro

bruno rodrigues

floriano roxo

jorge cardoso



Foram dois os eventos do Club MX-5 Portugal neste 
último trimestre de 2017, qualquer deles de enorme 
sucesso, pese embora a sua diferença em termos de 
estrutura. De facto, se o evento de Outubro assistiu à 
concentração da caravana Mazda MX-5 na Exponor, 
no âmbito do certame “autoClássico Porto 2017”, já 
o encontro realizado no início de Dezembro traduziu-
se numa acção de três dias, com uma viagem “Entre 
Douro e Tejo”, que integrou uma incursão por terras de 
Espanha.
Adoptando um alinhamento semelhante ao que, meses 
antes, concentrou dezenas de Mazda MX-5 nos pavilhões 
da FIL (Lisboa), a actividade da Exponor dividiu-se em 
duas vertentes, a do passeio propriamente dito e a da 
presença do Club MX-5 Portugal no certame, num stand 
dedicado, onde estiveram expostas as quatro gerações 
do icónico MX-5. Quanto ao passeio, dali os cerca de 
50 participantes seguiram por estrada ao longo de um 
percurso que os levou a Folgosa, com paragem para 

almoço no Restaurante Quinta da Camposa. O percurso 
da tarde teve como pano de fundo as magníficas 
paisagens do Ave, tendo terminado com um lanche no 
Restaurante Garfo Torto, em Vila do Conde.
Navegando entre os maiores rios da Península Ibérica, 
que serviram de fronteiras virtuais ao 5º e último 

Club mx-5 portugal
Cair do pano em duas frentes

pedro Oliveira

pedro salgueiro

bruno rodrigues

u



encontro do Club MX-5 Portugal do presente ano, o 
passeio de Dezembro teve a particularidade de se 
prolongar por 3 dias e levar os participantes até à 
localidade espanhola de Salamanca. Trinta Mazda MX-5, 
nas suas quatro gerações, começaram por se concentrar 
no restaurante O Maleiro, em Peso da Régua, iniciando 
depois um passeio de mais de 1.300 km. Rumando à 
Guarda, percorreram parte considerável da EN 222, 
bem junto ao Douro, prosseguindo-se até Vila Nova de 

Foz Côa, depois Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, 
terminando-se o dia no Hotel Vanguarda, onde decorreu 
o jantar e a pernoita. 
No dia seguinte foram até Vilar Formoso, cruzando a 
fronteira para Ciudad Rodrigo, ali se visitando o Centro 
Histórico, rumando depois a Salamanca, para o almoço 
no Restaurante Abadia, visita a pé pelo Centro Histórico 
e à Catedral, num dia que terminou na Plaza Mayor. 
Domingo foi dia de regresso a casa, numa navegação 
feita bem junto ao Tejo, entre a Auto Via e Estradas 
Nacionais, com passagem por Hervaz e Moraleja, num 
passeio que culminaria, já do lado luso, em Monfortinho, 
no Restaurante do Clube de Pesca e Tiro. 

Ali cairia o pano nas actividades de 2017 do Club MX-5 
Portugal, festejando-se o sucesso deste e antecipando-se 
a data do primeiro passeio de 2018: 3 de Fevereiro, num 
percurso desenhado mais a sul, em região a confirmar 
oportunamente. Para mais informações os interessados 
deverão estar atentos ao portal www.clubmx-5.com.pt e 
à página de Facebook (grupo fechado). Poderão ainda 
fazer o contacto pelo e-mail geral@clubmx-5.com.pt ou 
telefone (+351) 218 258 625.l



De 26 a 29 de Outubro, o Concessionário Mazda 
Santogal Abrunheira - Sintra levou a efeito um evento 
do tipo outlet, onde mostrou ao público cerca de sete 
dezenas de viaturas Mazda novas, semi-novas e de 

serviço, ali praticando um conjunto de preços únicos, 
resultando num incremento significativo nos novos 
negócios e na conquista de novos clientes para a 
marca.

Decorreu nos passados dias 12, 13 e 14 de Outubro, no Centro de Artes e 
Espectáculos da Figueira da Foz, o “XI Congresso dos Juízes Portugueses”, 
promovido pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), espaço 
onde se reuniram mais de 350 juízes portugueses e estrangeiros e que contou, 
entre outros convidados, com a presença do Presidente da República, da Ministra 
da Justiça e de diversos Deputados, entre outros altos dignatários nacionais.
Fruto do Protocolo existente com a ASJP, a Mazda esteve presente como 
“Viatura Oficial” deste Congresso, ali se expondo, com o apoio do Concessionário 
Caldeira e Caldeira, um Mazda MX-5 e um Mazda CX-5, num espaço que teve um 
Ponto de Atendimento Mazda, e onde se exibiu um filme institucional da Mazda 
na abertura das sessões, para além da distribuição de catálogos e de informação 
do Protocolo pelos congressistas, potenciando novos negócios – à semelhança 
do que se tem feito com a Ordem dos Médicos e com a Ordem dos Enfermeiros – 
contribuído para a melhoria do posicionamento e prestígio da marca.
Adicionalmente, fora alocadas 3 outras viaturas à ASJP, no caso um Mazda SW 
e dois Mazda CX-5, para o transporte de diversos congressistas entre Lisboa 
ou Porto e a Figueira da Foz, em complemento a outra viatura de 9 lugares 
para o transporte VIP, igualmente parte do contributo logístico prestado pelo 
Concessionário Caldeira e Caldeira.

Evento M{zd{ Santogal Outlet

M{zd{ foi “Viatura Oficial” do XI 
Congresso dos Juízes Portugueses

l

l



A Mazda esteve presente na “6.ª Conferência Gestão 
de Frotas”, o maior evento anual da área das frotas 
automóveis e uma iniciativa da revista Fleet Magazine, 
a mais antiga publicação portuguesa na área das via-
turas de empresa. 
O encontro, que decorreu a 27 de Outubro, no Centro de 
Congressos do Estoril, contou com a presença de res-
ponsáveis por diversas PME e empresários em nome 
individual, os quais discutiram a temática da gestão de 
frotas e dos seus custos associados, tomando contacto 
com as actuais ferramentas para aumento da renta-

bilidade das viaturas que 
têm nos seus parques cir-
culantes, nomeadamente 
em termos de benefícios 
fiscais e outras soluções 
contabilísticas. 
Puderam também negociar in loco – nomeadamente 
com a Mazda – os preços das diferentes viaturas da 
gama nas mais diversas modalidades de aquisição 
existentes, resultando, em muitos casos, em benefícios 
financeiros diversos para as suas empresas.

SUV M{zd{ desfilam 
no Portugal Fashion

M{zd{ presente na 
“6{ Conferência Gestão de Frotas”

Com o apoio do Concessionário M Coutinho, a Mazda foi 
novamente o “Carro Oficial” a desfilar pela Alfandega 
do Porto, na mais recente edição do Portugal Fashion. 
Em lugar de destaque esteve, naturalmente, o novo 
Mazda CX-5, o mais recente SUV da marca.

l

l



Foi a 11 de Novembro que a Martins de Sá, Concessio-
nário Mazda na região centro integrado no Grupo Fei-
rauto, inaugurou as suas novas instalações em Aveiro. 
Localizadas na Zona industrial da Taboeira, as novas e 
modernas instalações reúnem no mesmo local todos 
os serviços prestados ao público pela Martins de Sá e 
por outros representantes deste Grupo. 
No seu conjunto as novas instalações ocupam uma 
área na ordem dos 11.000 m2, sendo que o edifício de 
dois níveis tem de 6.500 m2 de área coberta, englo-
bando escritórios, oficina, zona de peças e os stands 
de exposição de viaturas novas.
Envolvendo um forte investimento, necessário para 
fazer face aos desafios do futuro, Alcides Martins de 
Sá, responsável máximo do Grupo, referiu: “Hoje é um 
dia muito especial para a Feirauto e para a Martins Sá. 
Inauguramos este espaço que apresenta instalações 
novas, modernas e funcionais, um investimento que 
realizamos com confiança e com o apoio das nossas 
marcas. As novas instalações estão aptas para satisfa-
zer as exigências próprias dos serviços prestados e em 
conformidade com o prestígio das marcas que repre-
sentamos. Contamos sempre com o apoio das nossas 
marcas, dos nossos clientes e sabemos que no futuro 
podemos ser ainda melhores”.
Presentes no evento estiveram Ribau Esteves, Presi-
dente da Câmara Municipal de Aveiro, entre inúmeros 
outros convidados e clientes. Para além de Aveiro, o 
grupo conta ainda com as suas instalações em Santa 
Maria da Feira.

Novas instalações
Martins de Sá mais visível em Aveiro

Realizou-se no passado 
dia 8 Outubro, em Lisboa, 
a 2º “Corrida Associação 
Jorge Pina”, encontro 
de atletismo que reuniu 
mais de 400 participan-
tes, divididos por vários 
escalões, masculinos e 
femininos e contando 
com mais de duas deze-
nas de empresas patroci-
nadoras, entre as quais a 
Mazda, com o estatuto de 
“Carro Oficial”.
O percurso de 10 km de 
distância teve partida e 
chegada no Parque de Jo-
gos 1º de Maio – Fundação 
Inatel, na Avenida Rio de Janeiro, complementando outros eventos para os escalões mais jovens e ainda uma 
caminhada/corrida com 5 km de extensão.

M{zd{ corre ao lado 
da Associação Jorge Pina

l

l



Decorreu em Ponte de Sor, a 11 de Outubro, a cerimó-
nia de atribuição dos “Prémios APPLA 2017”, num 
programa da responsabilidade da Associação dos Pi-
lotos Portugueses de Linha Aérea é uma Associação 
Civil, e que contou com a presença de cerca de 200 
pessoas ligadas à aviação civil e outras entidades de 
relevo neste sector. 
O evento viu-se sublinhado pela presença 
da Mazda, em colaboração com a Auto São 
Cristóvão, com a exposição de 3 viaturas – 
MX-5, CX-3 e CX-5 – à porta do Campus Ae-
ronáutico de Ponte de Sor, onde decorreu 
o jantar de encerramento desta acção com-
plementar a outra que, no início do mesmo 
mês, tivera lugar em S. Miguel (Açores). 
Adicionalmente, foram cedidos à organiza-
ção dois Mazda CX-5 para o transporte de 
alguns convidados desde Lisboa e no re-
gresso.
Os “Prémios APPLA” têm por objectivo re-
conhecer, motivar e incentivar o profissio-
nalismo, a solidariedade, o altruísmo e a 
dedicação no âmbito da Aviação, tanto do 
ponto de vista dos Pilotos, como daque-
les que de alguma forma contribuem para 

a profissão, para o bem-estar dos Pilotos e das suas 
Famílias. 
Fundada em 23 de Maio de 1978, a APPLA é uma asso-
ciação civil, profissional e independente sem qualquer 
filiação político-partidária nem fins lucrativos, que 
representa mais de 1.200 pilotos portugueses de di-
versas companhias aéreas nacionais e estrangeiras.

Auto S. Cristóvão nos “Prémios APPLA 2017”

A Cardan marcou presença na “Expo Clássi-
cos - Salão de Automóveis e Motos Antigos de 
Guimarães”, cuja 10ª edição esteve patente no 
Multiusos de Guimarães nos dias 28 e 29 de 
outubro, numa organização da Tempo Livre e 
do Clube de Automóveis Antigos de Guimarães 
(CAAG). Num espaço dedicado, aquele Conces-
sionário Mazda expôs, entre outros, duas gera-
ções do roadster MX-5, da clássica carroçaria 
NA aos mais recentes ND soft-top e RF.

Cardan na
ExpoClássicos
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É este o conjunto resumido de recortes que a im-
prensa nacional dedicou à Mazda neste último tri-
mestre de 2017. Naturalmente que o novo Mazda 
CX-5 mantém o seu papel de protagonista, já que é a 
novidade mais procurada para testes e também pelo 

facto de estar a concorrer a “Carro do Ano” no nosso 
pais. Isto ao mesmo tempo que se mantêm o foco nos 
eventos da marca, como sejam o Desafio Total Mazda 
ou os passeios do Club MX-5 Portugal, entre muitos 
outros temas.

A M{zd{ Na Imprensa
Os últimos recortes de 2017

l

Cardan na
ExpoClássicos
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vaticano
A Mazda participou numa conferên-

cia realizada no Vaticano sob a te-

mática do desarmamento nuclear a 

nível planetário. Organizado pelo Di-

castério para a Promoção do Desen-

volvimento Humano Integral, novo 

organismo para a promoção da paz e 

progresso, estiveram presentes vá-

rios vencedores do Prémio Nobel da 

Paz, a Alta Representante das Na-

ções Unidas para o Desarmamento e 

especialistas e organizações envol-

vidas na matéria.

estudo
Dois em cada três condutores euro-

peus querem continuar a conduzir 

mesmo que os carros autónomos se 

venham a generalizar, é a conclusão 

de um estudo da Ipsos, encomenda-

do pela Mazda no âmbito da campa-

nha “Drive Together”. 

recorde
A Mazda Motor Corporation esta-

beleceu um novo recorde no final 

do primeiro semestre do Ano Fiscal 

de 2017-18, com 783.000 veículos 

vendidos a nível global, num aumen-

to em relação a idêntico período 

do Ano Fiscal anterior e é o tercei-

ro melhor resultado consecutivo. 

A forte procura em todo o planeta 

pela nova geração do Mazda CX-5, 

sustenta o crescimento financeiro 

da Mazda. 

A Mazda aproveitou a realização do Salão Automóvel de Los Angeles para 
desvendar ao mundo as novidades integradas no seu Mazda6, modelo que se 
viu amplamente melhorado em termos de engenharia e com uma concepção 
mais requintada. A filosofia de design centrada no ser humano, preconizada 
pela Mazda, esteve na base do desenvolvimento da mais recente versão do 
seu modelo topo-de-gama, proposta que apresenta novas tecnologias mecâ-
nicas e pormenores de concepção aprimorados.
A Mazda desvendou o mo-
tor a gasolina de injecção 
directa SKYACTIV-G de 2,5 
litros, mecânica dotada de 
um sistema de desactiva-
ção de cilindros que, de for-
ma totalmente suave e sem 
interrupções, permitindo 
alternar entre a operação 
de quatro e dois cilindros, 
solução que contribui para 
uma melhoria ainda mais 
significativa dos consumos 
em condições de utilização reais, sem quaisquer prejuízos na performance. 
Mostrou ainda o motor a gasolina sobrealimentado SKYACTIV-G 2.5T, este 
estreado no SUV Mazda CX-9, modelo que não consta do catálogo da marca 
na Europa, mantendo-se um exclusivo norte-americano. 
A presença da Mazda no Salão Automóvel de Los Angeles destacou-se, tam-

bém, pelo aclamado Mazda 
VISION COUPE, concept de  
quatro portas desvendado em 
Tóquio (ver nesta newsletter), 
o protótipo de competição Ma-
zda RT24-P e o Mazda MX-5 
“Halfie”, resultante da fusão 
entre um carro de competição 
e um modelo de produção cor-
rente. 

M{zd{6 em destaque 
em Los Angeles
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