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Amigos caldenses partilham a paixão 
pelos carros japoneses antigos
Há quem esteja atento às tendências e procure pelo último modelo a entrar no mercado, mas também há quem invista num carro com 30 ou 40 anos, 

que recupera e exibe orgulhosamente num passeio de domingo, ou mesmo para ir às compras ao supermercado. Normalmente são razões afectivas que 

estão por detrás deste gosto pelos carros antigos, que são restaurados ao pormenor e com peças de origem. 

Gazeta das Caldas falou com três amigos, caldenses, que partilham a paixão por carros antigos e de marcas japonesas. 

Fátima Ferreira

fferreira@gazetacaldas.com

Helder Alexandrino passava 
as férias escolares a ajudar o 
pai, que era torneiro mecânico 
numa oficina. Ao mesmo tem-
po que ia crescendo, crescia 
também o gosto pelos auto-
móveis e, sobretudo, pelos de 
origem japonesa, como a car-
rinha Datsun 120 Y, que era 
do pai e que ainda hoje possui. 
Curiosamente, o seu primei-
ro carro foi um italiano, um 
Lancia Y10, que comprou quan-
do tinha 20 anos, mas que não 
guardou. Depois comprou um 
Jeep Toyota, que mantém há 
mais de duas décadas, restau-
rado, e foi adquirindo outros 
carros antigos, que vai depois 
restaurando com a ajuda dos 
amigos. Actualmente tem uma 

dezena de clássicos.
Quando marcou encontro com 
a Gazeta das Caldas, Helder 
Alexandrino chegou ao vo-
lante de um Nissan 300DX 
twin turbo. Trata-se de uma 
relíquia de 1990 que adquiriu 
há três anos e que pertenceu 
a José Megre (falecido há 10 
anos), impulsionador do des-
porto automóvel em Portugal, 
que participou várias vezes no 
Paris - Dakar e criou o troféu 
Datsun 1200. 
Actualmente, o carro mais an-
tigo que tem é de 1968. Trata-se 
de um Datsun 2000 supersix, 
que pertenceu à Embaixada 
do Japão em Portugal, e que 
Helder Alexandrino está agora 
a restaurar. “Já está pintado e 
tem mecânica, faltam os inte-
riores e colocar os cromados”, 
especificou. 

Há sete anos, este professor 
caldense foi convidado a in-
tegrar o Amigos Japoneses 
Antigos – Clube de Automóveis 
e Motos, sediado actualmente 
em Oliveira de Azeméis e com 
núcleos no Norte, em Lisboa e, 
desde Janeiro do ano passado, 
no Oeste. No segundo domin-
go de cada mês os conduto-
res de carros japoneses encon-
tram-se junto ao cais da Foz 
do Arelho. De Inverno vem 
menos gente, mas no Verão 
já chegaram a ter encontros 
com cerca de 40 carros, com 
pessoas também oriundas de 
Lisboa, Leiria, Torres Vedras 
e Santarém. 
Os carros antigos são um hobby 
“um pouco dispendioso”, re-
conhece Helder Alexandrino, 
que frequentemente se socor-
re da ajuda dos amigos para 

a troca de peças. Por vezes o 
que é mais complicado é con-
seguir encontrar as peças de 
que precisam (e para os car-
ros japoneses essa dificuldade 
é acrescida). “É muito difícil. 

Tenho um amigo no Japão e 

quando precisamos, peço-lhe 

directamente e ficam mais ba-

ratas do que compradas cá”, 
explicou à Gazeta das Caldas. 
Para além da qualidade dos car-
ros, Helder também aprecia 
a cultura japonesa, nomeada-
mente ao nível da educação e 
limpeza, que diz ser completa-
mente diferente da ocidental. 
Este apaixonado por carros aca-
bou por contagiar a sua família 
e por isso é normal que a mu-
lher e o filho o acompanhem 
nos encontros automobilísticos. 
Para além da recuperação 
de carros antigos, Helder 
Alexandrino também faz colec-
ção de miniaturas, sobretudo 
de carros japoneses. Tratam-
se de réplicas a rigor, com es-
cala e todos os pormenores, 
algumas delas compradas já 
prontas, enquanto que outras 
são construídas pelo próprio. A 
colecção vem desde pequeno, 
altura em que os pais lhe com-
pravam os carros, e agora já a 
partilha com o filho. Ao todo 
tem mais de 4000 exemplares. 

CONDUZIR UM 
CARRO COM MAIS 
DE 40 ANOS

Luís Noronha conduz, orgulho-
samente, um Datsun de 1976, 
que comprou há 10 anos, mas 

que no qual se tinha sentado 
em pequeno e de que guarda-
va recordações de infância. É 
que este tinha sido o carro do 
seu pai durante uma década. 
Tudo começou quando um ami-
go o incentivou a arranjar um 
carro antigo para se entreter a 
recuperar, mas que Luís queria 
que tivesse algum significado 
afectivo. Foi então procurar o 
carro que tinha sido do pai e 
comprou-o 20 anos depois. O 
volante e os bancos ainda são 
os daquela altura. “Os meus 

avós sentaram-se naqueles 

bancos”, recorda, salientando 
que o pai teve o carro quando 
Luís era pequeno e que depois 
vendeu-o.
 “Em termos emocionais este 

carro diz-me muito, tenho fo-

tografias a preto e branco onde 

ele também aparece”, recorda, 
acrescentando que a recupe-
ração foi feita ao pormenor. 
“Até a borracha das escovas 

diz Toyota”, conta o funcio-
nário público, especificando 
que também os espelhos são 
do Japão, o cinzeiro é original 
e a antena é cromada. 
Luís Noronha sai com ele mui-
tas vezes pois é um carro con-
fortável. Quando vai com ele 
ao supermercado, deixa-o no 
estacionamento mais afasta-
do, para ficar livre de toques e, 
recentemente, foi passear com 
o seu Datsun “quarentão” até 
Lisboa. Ficou no Parque das 
Nações, mas está a pensar fa-
zer a inspecção do Automóvel 
Clube de Portugal (ACP), que 
lhe dá o certificado de carro de 

interesse histórico e que per-
mite a circulação em todo o 
lado. Este documento, que custa 
50 euros e é válido por quatro 
anos, garante que em caso de 
acidente quem lhes bate tem 
a responsabilidade de colocar 
o carro exactamente igual à 
data da certificação.
Luís Noronha quer juntar mais 
carros antigos na sua garagem 
e a próxima aquisição poderá 
ser um Toyota Celica, também 
dos anos 70, uma versão des-
portiva e mais exuberante, de 
que gosta particularmente. 

“SABEMOS CADA 
PARAFUSO QUE 
O CARRO TEM”

Três anos foi o tempo que Paulo 
Quintas demorou a restaurar o 
seu Toyota Corolla AE86 Twin 
Cam, de 1984. “Está quase 

todo original”, explica o jo-
vem, acrescentando que com-
prou-o em 2008 quase todo 
desmontado porque tinham 
começado a restaurá-lo mas 
não terminaram. Funcionário 
numa oficina de um stand, 
Paulo Quintas escolheu este 
carro por ser um dos maiores 
desportivos dos anos 80 e que 
fazia alguma “cobiça” naquela 
altura. Comprou-o por 2.500 
euros e diz que em 10 anos o 
seu valor já triplicou. A ver-
dade é que este carro é uma 
raridade, até porque este mo-
delo só foi fabricado durante 
três anos, entre 1982 e 1985.
Anteriormente o jovem cal-
dense já tinha recuperado um 

 Os três caldenses com os respectivos veículos, das décadas de 70, 80 e 90, do século passado, no cais da Lagoa Nestes três exemplares é possível verificar o aumento de electrónica na composição dos veículos. Enquanto que o 
mais antigo não possui electrónica, o mais recente tem muita. 

Os caldenses estiveram a participar no evento sobre carros clássicos que decorreu na Expoeste
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Oeste recebe 
encontro nacional
O Oeste irá receber no próximo dia 22 de Junho o evento 
nacional do clube dos Amigos Japoneses Antigos. A concen-
tração terá lugar nas instalações da empresa Transwhite, 
na Zona Industrial das Caldas e seguirão em passeio, com 
indicações, num circuito pelas praias da região. 
O almoço será no Buda Eden, na Quinta dos Loridos 
(Bombarral), seguindo-se uma visita pelo parque temáti-
co. À tarde regressam às instalações da Transwhite para 
provas de perícia.  F.F. 

Mini antigo e depois já restau-
rou mais quatro, todos de marca 
japonesa. “O carro japonês é 

outra construção, outra quali-

dade”, diz, acrescentando que 
ganhou o gosto por este tipo 
de carros com o patrão, que 
foi o segundo concessionário 
da Toyota em Portugal, com 
a Adazil. 
Actualmente Paulo Quintas 
está a restaurar um Toyota 
Celica, que prevê concluir den-
tro de três a quatro anos, pois 
o trabalho é feito aos poucos, 
à noite. As peças também são 
difíceis de encontrar. Muitas 
têm que vir directamente do 
Japão e demoram algum tempo 
a chegar e os portes são caros.
“Isto é um trabalho artesa-

nal, sabemos cada parafuso 

que o carro tem e quando 

avaria, estamos preparados 

para o reparar”, conta. Quando 
vê uma revista do sector, ou 
um programa televisivo, o que 

lhe chama a atenção de Paulo 
Quintas não são os modelos 
novos mas os antigos, tanto 
que não tem nenhum carro 
que seja posterior a 2000. “O 

meu carro do dia-a-dia é um 

Toyota Starlet de 1990”, es-
pecífica, destacando que os 
japoneses são “outro mundo” 
nos carros. 
Na sua opinião, há cada vez 
há mais pessoas a gostar de 
carros antigos, sobretudo en-
tre os jovens. “Temos tido pes-

soas na casa dos 20 anos a 

aparecer nos nossos encon-

tros com carros antigos res-

taurados”, explica à Gazeta 

das Caldas.
Paulo Quintas gostaria de ter 
um Toyota Supra Mk4, mas 
reconhece ser um sonho qua-
se impossível devido à sua ra-
ridade em Portugal e, no caso 
de ser importado, ver o seu 
valor aumentado devido ao 
imposto de selo. 

Helder Alexandrino tem cerca de quatro mil miniaturas, grande parte delas 
de carros japoneses
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Mobilidade suave, 
um complemento 
ao automóvel
A mobilidade suave, que tem uma elevada adesão nos países do Norte da Europa, está a ganhar cada 

vez mais adeptos em Portugal. À medida que as cidades vão criando constrangimentos à circulação 

e, sobretudo, ao estacionamento, é preciso encontrar novas formas de circular. Andar a pé, de 

bicicleta, de trotineta e de transportes públicos são as alternativas mais viáveis e não têm que ser 

necessariamente concorrentes ao automóvel, também podem ser complementares.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

Estima-se que o futuro da mo-
bilidade passará cada vez me-
nos por ter automóvel próprio 
e este mercado terá tendência 
para se transformar de um co-
mércio para uma prestação de 
serviços. As plataformas de par-
tilha do automóvel estão a ga-
nhar adeptos, num conceito de 
pagar apenas por aquilo que se 
utiliza, até porque o automóvel 
que a maioria das pessoas tem 
na garagem está mais tempo pa-
rado do que a circular.
É nesse sentido que as alternati-
vas ao automóvel ganham ver-
dadeira expressão, nem tanto 
numa óptica de concorrência, 
mas muito de complementarida-
de. Quando o indivíduo precisar 
de automóvel, irá alugá-lo, mas 
terá em mente outras alternati-
vas. A consciência ambiental, 
mas também o factor poupan-
ça, entram em cena ao mesmo 
tempo que as cidades se fecham 
ao automóvel. É uma questão 
ambiental que vai muito além 
da poluição. Trata-se de uma 
sociedade à procura de ter um 
ambiente calmo e que permita 
às pessoas desfrutar dos espa-
ços públicos.
A tendência será crescente para 
que os automóveis fiquem na 
periferia, e quem chegue dessa 
forma à cidade opte por meios 
de transporte suaves para as 
pequenas deslocações no meio 
urbano.

Países como os do norte da 
Europa já têm forte adesão à 
mobilidade suave. As pessoas 
circulam a pé, mas também de 
bicicleta, tanto as convencio-
nais como as eléctricas, e as tro-
tinetas eléctricas também vão 
conquistando adeptos.

A MODA DAS 
TROTINETAS

A moda também já chegou a 
Portugal, onde a dependência do 
automóvel ainda é grande, mas 
que vai diminuindo. Depois das 
bicicletas eléctricas e dos hover-
boards, surgiram as trotinetas 
eléctricas, que estão a ganhar 
adeptos e espaço no meio de 

locomoção urbano.
Em Lisboa já existe um parque 
de 5000 trotinetas elétricas re-
gistados, que em média têm duas 
utilizações diárias, segundo da-
dos da própria autarquia. Estes 
pequenos veículos de duas ro-
das e que, na maioria, são con-
duzidos de pé, são capazes de se 
deslocar a velocidades até aos 
cerca de 25 km/h, de forma mui-
to ágil. Permitem deslocações 
rápidas em distâncias relativa-
mente curtas e têm-se revelado 
importantes aliados de quem 
não quer, ou não pode, levar 
carro para os grandes centros 
urbanos. Têm ainda a grande 
vantagem das dimensões ex-
tremamente reduzidas, pelo 

que não ocupam grande es-
paço quando não estão a ser 
utilizados.
O tamanho reduzido torna estes 
pequeno veículos muito interes-
santes, por exemplo, para quem 
tem que fazer parte do percur-
so de automóvel (deixando-o 
estacionado em parques fora 
dos centros das cidades), ou de 
transportes públicos, mas ainda 
tem que cobrir uma distância 
substancial para ser feita a pé.
Em relação às bicicletas eléc-
tricas, têm a vantagem de ser, 
de um modo geral, mais acessí-
veis no que ao preço diz respei-
to. É possível adquirir um des-
tes veículos novo por cerca de 
200 euros. 

As trotinetas eléctricas têm ganho espaço na mobilidade urbana e a sua versatilidade e facilidade de transporte são 
trunfos
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“Adorava desmontar um Ferrari!” diz Joa 
Joana Domingos trabalha numa oficina de reparação automóvel com o marido, no Imaginário. Também faz o trabalho administrativo da empresa, mas o 

que mais gosta é de estar entre macacos, pneus, parafusos, tintas e pára-choques. Tem a seu cargo tarefas relacionadas com a desmontagem dos carros e 

é perita nos retoques finais antes da entrega dos veículos aos clientes.

Natacha Narciso

nnarciso@gazetacaldas.com

Joana Domingos tem 33 anos e é de 
Turquel (Alcobaça). Chega por volta 
das 9h30 à oficina, que é sua e do seu 
marido, e verifica se há algum carro 
para desmontar. Se for o caso, passa à 
acção: desmonta as peças que é preci-
so reparar, vai à cidade buscar outras 
aos fornecedores e faz o trabalho ad-
ministrativo. Ao longo do dia vai le-
var os carros aos clientes, permitindo 
assim que o seu marido se concentre 
nos trabalhos de mecânica, alivian-
do-o das tarefas anexas.
Até ao 12º ano Joana Domingos estu-
dou no Externato da Benedita. Desde 
os 15 anos que trabalha, primeiro num 
supermercado, depois numa fábrica 
de calçado. O estágio, após o ensino 
secundário, foi feito numa escola de 
condução. Mas ainda não foi nesta al-
tura que descobriu o gosto pelos auto-
móveis. Este surgiu quando começou 
a namorar Rodrigo Querido, 32 anos, 
agora seu marido, que é mecânico há 
16 anos. Percebeu que tinha gosto em 
montar e desmontar carros sobretu-
do depois terem desmontando e mon-
tado um Peugeot vermelho 106 Xsi 

que foi para pintar. Também passou 
a acompanhá-lo nos campeonatos de 
arranques, algo que ainda hoje fazem 
com gosto. 
Quando Rodrigo Querido, abriu o seu 
negócio de reparação automóvel em 
nome próprio em 2016, no Imaginário, 

próximo da Adega do Albertino, Joana 
Domingos não teve dúvidas: queria ir 
trabalhar na oficina. 
Faz também o necessário trabalho ad-
ministrativo mas o que mais gosta é 
de arregaçar as mangas e trabalhar 
nos automóveis. Tem sempre a cargo 

os retoques finais dos veículos antes 
destes serem entregues aos clientes. 
Diz mesmo que prefere  “mil vezes” 
estar no trabalho da oficina, entre as 
ferramentas e os pneus, do que sozi-
nha em frente ao computador a tra-
tar da papelada. 

Quando chega um carro é preciso ver 
a folha de obra “para ver o que o carro 

precisa e o que o cliente quer”, expli-
ca Joana Domingos que em seguida 
se ocupa das peças partidas e vê se 
conseguem ser reparadas, se pre-
cisam de substituição e se têm que 
ser encomendadas aos fornecedores. 
Montagem, desmontagem e acaba-
mento são as principais áreas que do-
mina. “E domina muito bem!”. Quem 
o diz é o marido, Rodrigo Querido que 
aprecia a dedicação. “Ela tem gos-

to no trabalho que faz e não tem 

os vícios de quem trabalha nesta 

área há muito tempo”, disse  o me-
cânico. E, ao contrário da maioria 
dos homens, “consegue levar o seu 

trabalho a eito”. Quando não sabe o 
que fazer, pergunta. “Vê-se que gosta 

do que faz e que luta pela empresa 

que é da família”, diz.
Joana Domingos tem uma carrinha 
BMW e é das marcas que mais apre-
cia. O seu marido prefere Volvo. Ela 
não liga às motos, mas ele sim. E ambos 
fazem vários trabalhos de restauro. 
Agora, por exemplo, renovaram uma 
motorizada de três rodas, tendo feito 
um trabalho de renovação total, in-
cluindo a estética. 

De 01 de Abril a 30 de Abril des-
contos exclusivos em soluções de 
climatização para o seu BMW.
Durante todo o mês de Abril a 
Banix vai ter “no ar” uma cam-
panha totalmente dedicada a 
soluções de climatização para 
o seu BMW.
Conheça a campanha que te-
mos para si:
Carregamento do Ar 

Condicionado

Purga do circuito do ar condi-
cionado | Enchimento com gás 
R134A | Substituição do óleo do 
compressor | Controlo de fu-
gas do circuito 125,00€* IVA 

INCLUÍDO

Limpeza do Ar Condicionado

Limpeza do circuito do ar con-
dicionado por pulverização de 
um produto desinfetante, fungi-
cida antibacteriano e desodori-
zante. 50,00€* IVA INCLUÍDO

Removedor de Odores

Para pulverizar no habitáculo 
enquanto aguarda uma próxima 
limpeza. 10,00€* IVA INCLUÍDO

Para beneficiar de um ar fresco 
e limpo dentro do seu BMW, 
é indispensável uma limpeza 
regular para eliminar poeiras, 
bactérias e/ou maus odores. Se 
o seu automóvel possui algum 
tipo de odor fora do comum, po-
derá ser necessária a recarga 

do sistema de ar condicionado, 
caso este não esteja a funcionar 
corretamente.
Para além do serviço de clima-
tização possuímos os seguintes 
serviços na nossa oficina BMW:
Limpeza de Estofos - Serviço dis-
ponibilizado a partir de 65,00€ 
+ IVA.
Polimento de Faróis - Limpeza, 
polimento e aplicação de camada 
protetora a partir 50,00€ + IVA.
Polimento de Pintura - Serviço 
realizado por especialistas BMW 
a partir de 27,00€ + IVA.
Lavagem/Limpeza de Jantes - 

Serviço realizado na nossa ofi-
cina a partir de 28,50€ + IVA.
Substituição do óleo da caixa 

de velocidades - Realização de 
serviço simples e completo, a 
partir de 450,00€ (IVA Incluído).
Para marcação de qualquer ser-
viço junto da nossa oficina utilize 
o nosso número 261 339 043 ou 
o email aposvenda@banix.pt.
Banix, S.A.
Avenida Carlos Lopes, n°11 2564-
909 Torres Vedras Tlf.: 261 336 
040 Email.: geral@banix.pt 

Campanha de Soluções de Climatização 
para o seu BMW na Banix

 Joana Domingos trabalha na sua oficina no Imaginário
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UMA GRANDE AJUDA

“Ela dá-me uma grande ajuda!”, dis-
se o mecânico, explicando que ainda 
no dia anterior desmontaram e pin-
taram uma carrinha, tendo-a depois 
montado num serão entre as 21h00 
e as 23h30.
Joana Domingos não se importa de 
sujar as mãos e vai continuar a auxi-
liar o seu marido. “Estamos sempre a 

aprender coisas novas pois há novos 

carros, peças e parafusos que é pre-

ciso aprender a desmontar”, referiu 
a mecânica que diz que o seu sonho 
era “desmontar um Ferrari!”. 
Joana e Rodrigo são pais do Martim e 
da Lara  que têm sete e dois anos, res-
pectivamente. A mais nova quer vir 
à oficina dos pais e “mexer em todo 

o lado!”. O filho, de sete anos, prefere 
jogar à bola, mas demonstra interesse 
pela área e acompanha a mãe quando 
esta vai buscar as peças. Na oficina do 
casal trabalha mais um funcionário, 
o que permite a Joana ir pôr e buscar 
os seus filhos, “algo que era impossí-

vel quando trabalhava na Benedita”. 
Por isso, com o seu negócio próprio, 
há mais qualidade de vida. “Temos 

que nos esforçar mais, mas eu não 

me importo. Vale a pena!”, rematou 
Joana Domingos que, acompanhada 
pelo seu marido, foi ver a Rampa da 
Foz, no passado domingo. 

PUB.

na Domingos

Joana com o marido Rodrigo mudaram completamente a feição da mota de três rodas

Dicas para manter o seu 

automóvel de boa saúde
Há quem tenha um automóvel só para se deslocar de um lado para o ou-
tro e não tenha muita paciência para cuidar dele, mas também há quem 
olhe para estes como um objecto de estimo. Quer seja o leitor de um ou do 
outro género de automobilista, Gazeta das Caldas deixa-lhe algumas dicas 
para manter o seu automóvel de boa saúde. 

- Uma boa adaptação é essencial

Os automóveis são diferentes uns dos outros e utilizá-los de forma correcta 
obriga a que haja uma adaptação. Perceba como o seu automóvel reage aos 
seus comandos, isso fará com que tire dele melhor partido nas diversas situa-
ções. Isso irá traduzir-se inclusivamente em menores consumos de combus-
tível e menor desgaste dos consumíveis.

- Vigie e reponha os líquidos

Verifique regularmente os líquidos do limpa pára-brisas, mas também os de 
refrigeração, óleo do motor e o dos travões. Sobretudo antes de grandes viagens.

- Controle a pressão dos pneus

Pelo menos uma vez por mês deve controlar a pressão dos pneus. A pressão 
correcta melhora o consumo, mas também a aderência à estrada e melhora a 
experiência de condução, além de prolongar a vida útil dos pneus.

- Cuidados com a pintura

A pintura do automóvel não é importante só pela parte estética. Se verificar que 
está em mau estado, pondere uma nova pintura. Ela protege contra a corrosão, 
que além do efeito estético negativo, pode comprometer a estrutura. Lavar o 
carro regularmente é importante, o acumular de sujidade pode comprometer 
a pintura. Lave-o também por baixo, principalmente se habitar junto ao mar.

- Ligue o ar condicionado no Inverno

Esta prática é necessária para manter o circuito operacional, e também para 
evitar que se acumule sujidade nos filtros. Quando liga o ar condicionado, 
deve manter os vidros da viatura abertos durante os primeiros 30 segundos. 
Respirar as impurezas que se acumulam nos filtros pode ser prejudicial à saúde. 
Lembre-se também de trocar, ou pelo menos limpar, regularmente os filtros. O gosto pelos automóveis une este casal
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Abastecer o depósito é mais barato 
nas Caldas
Atestar o depósito do automóvel é das tarefas financeiramente mais dolorosas para os portugueses e na passada segunda-feira os preços voltaram a subir. 

Mas nas Caldas os postos de combustíveis dão alguma folga aos caldenses - é que atestar aqui é mais barato do nas cidades vizinhas.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

Não era mentira. No dia 1 de Abril 
os portugueses que foram ao posto 
de combustíveis atestar os depósitos 
dos seus automóveis encontraram 
preços mais caros do que se tivessem 
ido na véspera. O preço do gasóleo 
e da gasolina tem vindo a subir de 
forma consistente desde 2016 e apro-
xima-se dos máximos registados em 
2012. Mesmo assim os caldenses até 
têm alguma razão para sorrir, é que 
nas Caldas da Rainha o preço do litro 
de combustível é mais baixo do que 
a média nacional e fica mais barato 
atestar do que nos concelhos limítro-
fes e nas grandes cidades vizinhas.
Há uma razão que explica este dado. 
Nas Caldas existem dois supermer-
cados - o E. Leclerc e o Pingo Doce 
de Tornada - com posto de combustí-
veis low cost, e a estes ainda se pode 
juntar o do Intermaché de Óbidos, 
que fica bastante próximo da cidade. 
Estes têm preços por litro concor-
renciais, que chegam a ser 14 cên-
timos mais baratos no gasóleo e 16 
na gasolina do que nos postos das 
principais gasolineiras.
Se no início da comercialização destes 
combustíveis deixava os consumi-
dores com alguma incerteza, vários 

estudos realizados entretanto pro-
varam não haver diferenças signi-
ficativas entre os combustíveis dos 
supermercados e os de marca.
Atestar com um combustível de mar-
ca branca pode significar, assim, pou-
panças superiores a 6 euros por de-
pósito (tendo por base para o cálculo 
depósitos de 40 litros). Se gastar um 
depósito por mês, a poupança anual 
pode passar os 70 euros.
Isso leva a que os postos das gaso-
lineiras reduzam as suas margens 
para poderem ter argumentos nesta 
“guerra” com os low cost. A título de 
exemplo, os postos Galp nas Caldas 
tinham o gasóleo simples a 1,409 
euros e a gasolina simples a 1,554 
euros por litro. Na mesma marca, 
os mesmos combustíveis custavam 
por litro em Alcobaça 1,439 euros e 
1,584 euros, e em Leiria 1,444 euros 
e 1,589 euros, segundo os dados dis-
poníveis no portal maisgasolina.com. 
Já a BP das Caldas tinha o gasóleo a 
1,419 euros e a gasolina a 1,529 euros 
por litro, um cêntimo mais barato do 
que a BP de Torres Vedras, segundo 
o mesmo portal.

COMO POUPAR MAIS

Também para combater os postos de 
marca branca, as gasolineiras cria-

ram os mais diversos protocolos com 
entidades e instituições, que garan-
tem descontos em troca de fideliza-
ção. Isso acontece com os supermer-
cados, mas também, por exemplo, 
com a Deco, com os clubes de futebol, 
com o ACP, com os bancos e até em 
tarifas com fornecedores de energia 
doméstica. Mesmo assim, estes des-
contos raramente ultrapassam os 10 
cêntimos por litro.
No entanto, há um plano de descon-
tos que bate até o preço os combustí-
veis low cost, podendo garantir um 
máximo de 23% e 25% de descon-
to num abastecimento. Só é preci-
so acumular valor em compras no 
Pingo Doce com o cartão Poupa Mais 
e abastecer numa BP aderente. Por 
cada 40 euros em compras, acumu-
la dois euros. Caso consiga acumu-
lar valor suficiente com as compras, 
pode descontar 2,5 euros por cada 
10 euros de combustível, em abas-
tecimentos mínimos de 16 litros. 
Ou seja, se abastecer um depósito 
de 40 litros com gasolina, deverá 
gastar perto de 60 euros. Se conse-
guir o desconto máximo (15 euros), 
vai poupar por litro 38 cêntimos. Se 
fizer compras no valor de 160 euros 
por mês naquele supermercado, já 
consegue poupar 20 cêntimos por 
litro no mesmo depósito. 

Caldas da Rainha Gasóleo Gasolina

Prio Pingo Doce 1,273€ 1,389€

E. Leclerc 1,28€ 1,421€

Repsol 1,404€ 1,545€

Galp 1,409€ 1,554€

BP 1,419€ 1,529€

Mais barato do país
E. Leclerc Fig. Foz 1,244€

Intermaché Fundão 1,438€

Preço médio em Portugal 1,438€ 1,576€

PUB.
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Automóveis eléctricos, sim ou não?

PUB.

RUI PINHEIRO, CALDAS DA RAINHA
Sim, os carros eléctricos justifi cam-se porque é preciso reduzir a pegada 
ecológica e o caminho é esse. Estes carros utilizam uma energia renovável 
e no orçamento familiar permitem uma poupança, até na questão da ma-
nutenção, que é muito menor que num automóvel comum. Mas há outra 
questão. A fonte de rendimento do Estado ainda continua a ser o gasóleo 
e a gasolina. Onde é que eles vão buscar a receita depois? Vão aumentar 
os impostos aos carros eléctricos? 

RITA ROLDÃO, CALDAS DA RAINHA
Acho que sim, que faz sentido, porque é preciso combater a poluição. Nesta 
altura penso que estes automóveis ainda têm pouca autonomia e são mui-
to caros. Mas o futuro passa por aí. Se calhar, dentro de 10 anos, ou talvez 
menos, a maioria dos automóveis já sejam eléctricos. Nesta altura também 
não existem muitos postos públicos de carregamento, o que também de-
sencoraja à compra destes automóveis. 

LUANA MOTA, PENICHE
Acho que neste momento o investimento é muito grande e eu, pessoalmen-
te, não tenho possibilidades para isso. Mas se tivesse claro que sim, aposta-
ria, porque é uma mais-valia para o meio-ambiente. Acho que as leis vão 
alterar em relação aos combustíveis fósseis, por isso seria um bom inves-
timento. Mas penso que antes de um eléctrico optaria por um híbrido, por 
causa da questão da autonomia, e daqui por uns aninhos talvez os elétricos 
tenham mais autonomia e sejam um pouco mais baratos. Espero que sim. 

FILIPE PACHECO, CALDAS DA RAINHA
Os veículos eléctricos são bons na parte de consumo e da poluição, que não 
fazem. Mas pecam numa coisa, como são tão silenciosos na circulação, são 
mais perigosos para quem circula a pé ou de bicicleta, porque só se ouve 
o barulho das rodas no asfalto e pode provocar mais atropelamentos. Há 
outro problema, hoje o preço está muito exagerado, é um investimento 
ainda muito grande e é só para quem pode. Quem sabe daqui por cinco 
anos já esteja mais acessível a mais pessoas. 

SANDRA ARANTES, BOMBARRAL
Sim porque provocam menos poluição e são mais económicos. Gostaria de 
ter um, mas depende do preço e, de momento, acho que ainda são muito 
caros. Talvez os meus fi lhos, no futuro, já só tenham carros eléctricos. Mas, 
por enquanto, na minha geração, acho que ainda faremos muitos quiló-
metros com carros com combustíveis fósseis. 

PAULO LOPES, CALDAS DA RAINHA
Sim, desde que tenham alguma autonomia. Um eléctrico que dê para as 
pequenas viagens e fazer ida e volta sem ter que carregar, justifi ca. Penso 
que, enquanto não der para fazer Caldas-Lisboa-Caldas, pelo menos 200 
quilómetros, não justifi ca de maneira alguma. Também temos os híbridos, 
mas estes são muito limitados na parte eléctrica, fazem poucos quilómetros. 
Um híbrido capaz de fazer 100 ou 150 quilómetros em modo eléctrico seria 
o ideal. Claro que quem tiver dinheiro pode comprar um Tesla e resolve 
esse problema. Mas penso que esse será o futuro e penso que está próximo. 
A ideia que tenho é que a tecnologia já existe, não a querem é por cá fora. 

Andámos na rua a perguntar às pessoas se os automóveis eléctricos são uma opção válida. A opinião generalizada é de que sim e que em 

poucos anos estes serão os automóveis mais comercializados. No entanto, a curta autonomia e os preços elevados ainda são vistos como 

entraves à aposta nestes veículos. J.R. | C.C.
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Rampa da Foz consolida-se como 
grande evento automóvel na região
A 8ª edição da Rampa da Foz do Arelho decorreu no passado domingo e é um evento já consolidado, que tem atraído cada vez mais curiosos para verem 

os bólides acelerarem desde a capitania até à rotunda da Green Hill. A paisagem, com a Lagoa e o mar como fundo, é sempre alvo de elogio, mas este ano 

o aumento do percurso trouxe uma pitada de sal a uma prova que se quer tornar num grande acontecimento automóvel de fim-de-semana.

Texto e fotos: Isaque Vicente

ivicente@gazetacaldas.com

A Foz do Arelho foi no passado domingo 
palco da 8ª edição da rampa, uma prova 
de automóveis que todos os anos atrai 
centenas de curiosos. Este ano participa-
ram mais de 50 viaturas divididas entre 
três categorias: clássicos, desportivos e 
protótipos (que nesta edição bateram os 
recordes com mais de 20 participantes).
A multidão que se espalhou pelo per-
curso (nas zonas espectáculo, nas duas 
bancadas colocadas para o efeito e em 
volta da rotunda onde pára o autocarro) 
pode apreciar carros como um Honda 
S2000, Porsche Cayman, 911 e 996 Turbo, 
um Westfield Aerorace, Toyota Yaris 
Turbo e Lotus Catheram, entre outros 
desportivos.
Nos clássicos chamaram a atenção o 
Citroen AX, Volvo 123GT, Ford Escort 
RS MK II, Austin Cooper, Lotus Seven, 
Triumph Spitfire 1300 e Datsun 1200.
O aumento do percurso em cerca de 
500 metros (para um total a rondar os 
2300 metros) obrigou a maior perícia 
e técnica ao volante e trouxe mais es-
pectacularidade e mais batidas, mas 
sem gravidade.
O carro da fórmula student que foi cons-
truído pelos alunos do Instituto Superior 
Técnico foi outra das atracções. Trata-se 
de um projecto que envolve 40 alunos 
de diferentes cursos daquela instituição 
para desenvolver todos os anos um car-
ro eléctrico de corrida para participar 
em provas internacionais. O seu modelo 
vai dos 0 aos 100 km/h mais rápido do 
que dizer esta frase... São 2,4 segundos.
A partida foi dada pelo piloto do cam-
peonato nacional de velocidade, Pedro 
Serrador, ao volante do seu Fiat 500 
Abarth.
Os Porsche foram os grandes vence-
dores: nos clássicos Bernardo Esteves 
e José Esteves sagraram-se vencedo-
res a bordo do 911. Nos desportivos foi 
Tiago Baptista e Paulo Figueiredo com 
o Cayman, quem venceu. Samuel Isabel 
ganhou nos protótipos com o seu kar-
tcross .
No sábado, véspera da prova, houve 
uma exposição de veículos e anima-
ção musical na zona do cais da praia, 
iniciativas que são para manter nos pró-
ximos anos. “O Núcleo de Desportos 

Motorizados de Leiria e a Câmara das 

Caldas querem fazer deste um evento 

ainda maior no próximo ano”, revelou 
Pedro Alves, que é um dos responsáveis 
daquela associação.
Hugo Oliveira, vice-presidente da Câmara 
das Caldas, realçou a capacidade de atrac-
ção de pessoas do evento à Foz. “Para as 

pessoas que olham com desconfiança 

para os eventos de desportos motori-

zados, esta é a prova de uma grande 

organização”, concluiu. 
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Combustão interna, iões de lítio, 
hidrogénio ou água do mar. Qual 
o futuro para os automóveis?
O mundo está em constante mudança. Esta é uma frase factual que serve para muitos contextos e o automóvel é um deles. O mercado automóvel 

entrou numa verdadeira encruzilhada. O mundo “sabe” que já não quer mais motores de combustão interna nos carros, quando o sector dos transportes 

é responsável por mais de um quarto dos gases que provocam o efeito estufa. Mas o mercado está pronto para a eletrificação total? E quais são as 

alternativas? Foi a estas questões que procuramos encontrar as melhores respostas possíveis à data.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

“Quem comprar carros a diesel não 
terá valor na troca daqui a quatro anos”. 
Foi com esta frase numa entrevista 
ao Jornal de Negócios que o ministro 
do Ambiente, Matos Fernandes, va-
ticinou a “morte” dos motores diesel. 
Mas será mesmo essa a realidade? O 
parque automóvel está preparado para 
largar este que ainda é dos tipos de 
motorização mais vendidos na Europa?
É verdade que os motores de com-
bustão interna têm a sua existência 
fortemente ameaçada. Alguns países 
já estabeleceram metas para proibir a 
venda de automóveis novos com mo-
tores alimentados por combustíveis 
fósseis. A Holanda, por exemplo, apon-
ta para que isso aconteça em 2030.
As próprias marcas parecem estar a 
preparar-se para cumprir esses de-
sígnios. Exemplo são dois dos maio-
res construtores mundiais. A Toyota 
tem vindo sucessivamente a eliminar 
das suas gamas de ligeiros os motores 
diesel, substituindo-os por conjun-
tos híbridos em que a motorização 
de combustão é alimentada a gasoli-
na. A Volkswagen anunciou recente-
mente que vai lançar em 2026 a sua 
última plataforma (a base que serve 
para a construção de diversos auto-
móveis da mesma família) suportada 
por motores a combustão.
Aquela mensagem até foi erradamen-
te interpretada como o fim das mo-
torizações de combustão na marca 
em 2026, mas o que acontece é que 
essa nova plataforma deverá ter uma 
vida útil de cerca de 15 anos, o que 
significa que dela resultarão automó-
veis movidos em exclusivo a gasolina 
e/ ou gasóleo pelo menos até 2040.

PERSEGUIÇÃO 
AOS DIESEL?

A mensagem do ministro do Ambiente 
adensou a nuvem que paira sobre os 
motores diesel desde o famoso escân-
dalo “Dieselgate”. Mas o que se pas-
sa, afinal, com este tipo de motores?
A resposta mais clara a esta pergun-
ta é que o diesel atingiu um ponto 
de desenvolvimento tal que conse-
guir melhorias se torna demasiado 
dispendioso para os construtores. É 
por isso que se assistiram no passado 
recente a diversas parcerias entre 
marcas, de modo a poder rentabi-
lizar os investimentos avultados. E 
também por isso alguns fabrican-

tes deixaram de os produzir, caso da 
Toyota, ou de os desenvolver, como 
o Grupo PSA.
No entanto, esse desenvolvimento 
permitiu que hoje estes motores te-
nham consumos e prestações me-
lhores que os equivalentes alimen-
tados a gasolina. Inclusivamente 
em termos ambientais. Em termos 
de emissão de partículas e de óxido 
de azoto (NOx), os dois tipos de mo-
tor estão hoje equiparados, no en-
tanto, os diesel têm níveis de emis-
são de CO2 bastante inferiores aos 
motores a gasolina.
Isso indica que o tempo de vida dos 
diesel ainda não terminou, embora 
caminhe para isso. Recentemente a 
BMW confirmou que não vai abdicar 
deste tipo de motorizações.

OS ELÉCTRICOS

Não há dúvidas que o futuro do auto-
móvel passa pela electrificação, mas 
também aqui nem tudo são rosas, a 
começar do chavão das “zero emis-
sões”, que são um mito.
Podemos começar por aqui. A circu-
lação de um automóvel eléctrico não 
tem emissões poluentes, isso é ponto 
assente, mas o mesmo não acontece 
com a sua produção.
Um estudo do Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Suécia aponta para que 

o fabrico das baterias de iões de lítio 
para o Tesla Model S P100D, com 100 
kWh, são emitidos para a atmosfera 
17,1 toneladas de CO2. Ainda é ne-
cessário acrescentar as emissões pro-
venientes da produção de energia de 
fontes não renováveis. Mesmo assim, 
um eléctrico será sempre mais eco-
lógico que um motor de combustão.
Outro problema dos eléctricos, pelo 
menos no curto prazo, é que a tec-
nologia das baterias de iões de lítio 
ainda não está desenvolvida de for-
ma a tornar estes modelos acessíveis. 
Há até quem já chame os eléctricos 
dos novos premium, porque não es-
tão ao alcance do grande público. De 
resto, olhando para o que o mercado 
oferece, é nesse segmento que está a 
maioria da oferta disponível.
Os eléctricos mais acessíveis custam 
em Portugal próximo dos 30 mil eu-
ros. Só isso indica que o fim dos mo-
tores de combustão não pode estar 
tão próximo quanto isso.
O factor autonomia está hoje mais 
esbatido do que há três ou quatro 
anos atrás. Entre os novos modelos, 
é comum encontrar eléctricos com 
capacidade para fazer perto de 400 
km entre cargas completas. É mais 
ou menos o que faz um automóvel 
a gasolina com um depósito de 40 
litros. O problema é que mais auto-
nomia significa acrescentar baterias 

e isso encarece o produto final.
Por isso, os motores de combustão, 
mesmo quando deixarem de ser fa-
bricados, ainda vão circular e ser co-
mercializados durante muitos anos, 
pelo menos no mercado de usados.

OS HÍBRIDOS

A melhor alternativa para o imediato 
é ter menos baterias e substituí-las 
por um motor a combustão. Mas isso 
também significa que estes motores 
terão mais uns anos pela frente.
Os híbridos conseguem andar com 
“zero emissões” por períodos e em 
condições limitadas. Nas restantes 
situações o motor de combustão é 
a unidade principal, tendo por au-
xiliar o motor eléctrico, que contri-
bui para uma menor necessidade de 
queimar combustível.
Esta é uma tecnologia mais amadu-
recida e, nesta fase, é a alternativa 
mais acessível em termos de pre-
ço. Além disso, um híbrido garante 
uma autonomia maior por depósito 
de combustível.

A CÉLULA DE 
COMBUSTÍVEL

Tecnologia alternativa é a célula de 
combustível. Aqui os princípios são 
os mesmos dos eléctricos, excepto 

nas baterias. Em vez de iões de lí-
tio é utilizada uma célula de com-
bustível que através de um processo 
químico do qual resulta água criar 
eletricidade.
A tecnologia de célula de combustí-
vel mais desenvolvida é alimenta-
do por hidrogénio. E isso é, actual-
mente, um problema. O hidrogénio 
até é o elemento mais abundante no 
universo e alimenta, por exemplo, 
a actividade  do Sol. Mas, aqui no 
planeta Terra, a forma em que mais 
se encontra é agregado ao oxigénio. 
Separar os dois elementos envolve 
um processo de electrólise que con-
some energia eléctrica, o que reti-
ra alguma eficiência ao processo de 
mover um automóvel a hidrogénio.
Outra dificuldade é o armazenamen-
to. O Hidrogénio para ser utilizado 
como combustível tem que estar no 
seu estado líquido, o que só se conse-
gue submetendo-o a elevadas pres-
sões. Isso torna-o difícil de armazenar. 
Ambos os processos (a electrólise e o 
armazenamento) estão ainda em de-
senvolvimento, o que significa que, 
no futuro, esta tecnologia pode ser 
mais apelativa do que é hoje.
É que, a partir daí, são só vantagens. 
O hidrogénio é retirado da água e daí 
resulta oxigénio como subproduto. 
Na célula de bateria o hidrogénio 
reage com oxigénio para produzir 
electricidade e o subproduto é água 
pura, renovando o ciclo.
Embora já existam testes em au-
tomóveis, a questão do armazena-
mento faz com que o hidrogénio 
seja hoje pensado sobretudo para 
veículos de transportes públicos e 
de mercadorias. Há testes a decor-
rer em camiões, autocarros e até em 
comboios.
Mas, e se em vez de hidrogénio se 
utilizasse água salgada, eliminan-
do o processo de electrólise? É isso 
que está a desenvolver uma empre-
sa baseada na Suíça, a nanoFlowcell. 
Esta empresa desenvolveu uma ba-
teria de célula de combustível que, 
em vez de funcionar com hidrogé-
nio, funciona com água salgada io-
nizada. A água salgada é ionizada e 
separada em dois tanques, um com 
carga positiva e outro com carga ne-
gativa, a interação dos dois cria ele-
tricidade e água. É o sonho do carro a 
água tornado realidade e, com mais 
de 150 mil quilómetros percorridos 
em testes, está pronto para chegar 
às estradas. Só que o preço ainda é 
proibitivo: 65 mil euros. 

O nanoFlowcell Quantino é abastecido com água do mar ionizada e está em fase de pré-venda, pronto para iniciar produção.  

DR
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O primeiro modelo da nova geração

Originalmente lançado em 2003, o novo Mazda3 é o primeiro mo-
delo de uma nova geração Mazda. Nuclear na gama, o Mazda3 tem 
vindo a reflectir a evolução da marca ao nível da engenharia e dos 
processos de produção, tendo, com isso, já vendido mais de 6 mi-
lhões de unidades em todo o mundo, 1 milhão das quais na Europa.
Assumindo que um automóvel deve criar uma união com o con-
dutor, segundo o conceito Jinba Ittai (cavalo e cavaleiro como um 
só), com interacções naturais e intuitivas, a abordagem da Mazda 
centra-se, por isso, no ser humano. O design KODO e os vastos 
conteúdos e sofisticadas tecnologias garantem maior serenida-
de, conforto e requinte, com destaque para a Skyactiv-Vehicle 
Architecture, que torna condução mais natural e menos exigen-
te, dando aos ocupantes níveis de segurança e conforto inéditos.
O novo Mazda3 recorre a dois motores, segundo a nova norma 
Euro 6 d-temp: o 1.8 Skyactiv- D, de 116 cv (consumos combina-
dos a partir de 4,8 l/100 km e emissões combinadas de 130 g/km 
de CO2); e o 2.0 Skyactiv-G, com tecnologia Mild Hybrid, de 122 
cv (consumos combinados a partir de 6,0 l/100 km e emissões de 
136 g/km de CO2), integrando diversas inovações e desenvolvi-
mentos técnicos que garantem melhores prestações em condi-
ções reais de utilização.
Em Portugal, o Novo Mazda3 está disponível na carroçaria Hatchback, 
com 2 níveis de equipamento - Evolve e Excellence - com carac-
terísticas e conteúdos distintos, que podem ser completados com 
packs e opcionais. A caixa automática Skyactiv-Drive de 6 veloci-
dades é alternativa à variante manual de 6. A versão Sedan che-
gará ao mercado em Junho.
Com o novo Mazda3, todos podem desfrutar de uma experiência 
inédita e do enorme prazer de condução, exclusivo da Mazda. 

DR

NOVO MAZDA3

Os mais caros do mundo... e os mais 
baratos
Perguntámos ao Google quais são os carros mais caros do mundo que se podem comprar este ano. Não conseguiria adquirir nenhum deles por 1 milhão 

de euros, nem por dois milhões...

Também virámos este top ao contrário para lhe dizer quais os automóveis mais baratos.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

No topo desta lista está, por larga 
margem, o Sweptail Rolls Royce, que 
terá custado a um cliente da marca 
britânica cerca de 11,5 milhões de 
euros. O Sweptail foi uma encomen-
da especial e isso explica, em boa 
parte, o preço avultado. Baseado no 
Phantom VII Coupé, o Sweptail tem 
um motor V12 de 6,75 litros capaz 
de debitar 453 cavalos, o que nes-
ta lista até parece modesto, mas é a 
sua exclusividade e extravagância 
que define o elevado preço.
A verdadeira competição pelo car-
ro mais caro, e também pelo mais 
rápido, do mundo começa a seguir 
e no topo está o Koenigsegg CCXR 
Trevita, com um preço de 4,27 mi-
lhões de euros. O construtor sue-
co de supercarros promete mais de 
1000 cavalos de pura diversão e uma 
velocidade máxima que supera os 
410 km/h. Não menos impressio-

nantes são as acelerações. Demora 
2,9 segundos a atingir os 100 km/h, 
8,75 segundos a chegar aos 200 e aos 
14 segundos já passou dos 300. Em 
auto-estrada, a Koenigsegg diz que 
gasta 18 litros de gasolina a cada 
100 quilómetros.
Por 4 milhões de euros o leitor 
pode ter um Lamborghini Veneno 
Roadster, que é o terceiro da lista. 
Tem um motor de 6,5 litros V12 que 
debita 740 cavalos para uma velo-
cidade máxima de 355 km/h.
No quarto lugar surge o McLaren 

P1 LM. Esta é uma versão especial 
que casa características da versão de 
estrada com a versão de pista des-
te modelo do construtor oito vezes 
campeão do Mundo de Fórmula 1. É 
mais uma máquina que ultrapassa 
os 1000 cavalos de potência, gra-
ças a uma unidade motriz híbrida, 
que acelera dos 0 aos 100 km/h em 
2,4 segundos e atinge os 350 km/h. 
Custa 3,2 milhões de euros.
A fechar o top 5 está o Lykan 

Hypersport, fabricado pela W 

Motors, uma empresa fundada no 
Líbano que actualmente tem sede 
nos Emirados Árabes Unidos. Com 
um preço de 3 milhões de euros, tem 
um motor de seis cilindros em linha 
bi-turbo que produz 780 cavalos e 
acelera até aos 385 km/h.
Pelo mesmo preço pode sempre op-
tar pelo Bugatti Veyron by Masory 
Vivere. O Veyron tem o evoluído 
motor da Volkwagen em W com 16 
cilindros que produz 1200 cavalos 
e que foi o primeiro automóvel de 
produção a ultrapassar a barreira 
dos 400 km/h. Desta versão só fo-
ram feitos dois exemplares, que têm 
design interior e exterior exclusivos.
Nesta lista vale a pena incluir ain-
da o impressionante Aston Martin 

Valkyrie, que estará à venda este 
ano por 2,85 milhões de euros. Este 
automóvel de estrada foi concebido 
para se comportar como um Fórmula 
1. De resto, é fruto da cooperação 
da marca britânica com a Red Bull 

Racing e foi projectado por Adrian 
Newey, responsável pelos carros que 
deram título mundial a Nigel Mansel, 
Alain Prost, Damon Hill, Jacques 
Villneuve e Sebastien Vettel. Tão 
impressionante como o design é a 
unidade motriz. Junta um motor 
atmosférico (o que quer dizer que 
não é alimentado por um turbo) V12 
acoplado a um motor eléctrico utili-
zado na Fórmula 1. Esta unidade de 
potência gera mais de 1000 cavalos 
de e gira a mais de 11.000 rotações 
por minuto (o que o faz produzir um 
som incrível). Estima-se que possa 
superar os 400 km/h e impressio-
nar ainda mais na velocidade e nas 
cargas de força G que será capaz de 
gerar em curva.

AUTOMÓVEIS 
LOW COST

Estes automóveis são de sonho e só 
estão acessíveis a uma minoria de 
afortunados. Mas para muitas pes-

soas só o facto de poder ter um car-
ro novo já é, por si só, um sonho.
Para que cada vez mais pessoas pos-
sam ter o seu próprio automóvel, os 
grandes construtores estão a ade-
rir à moda do low cost. A vanta-
gem competitiva destes automóveis 
é serem despidos de grande parte 
do equipamento electrónico que na 
Europa já quase ninguém dispensa. 
Mas também os custos de desenvol-
vimento são bastante mais baixos 
ao não serem obrigados a respeitar 
os rigorosos parâmetros de seguran-
ça e ambiente do mercado europeu.
No mercado nacional há apenas 
uma marca a permitir a aquisição 
de automóvel novo por menos de 
10 mil euros, a Dacia, a marca low 

cost do grupo Renault. O mais barato 
de todos é o Sandero, com preço de 
entrada a 8.500 euros e as versões 
sedan e carrinha do Logan, a partir 
de 9.300 euros. O carro mais caro 
desta lista dava para comprar 1353 
unidades do mais barato. 
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O Rolls Royce Sweptail custou 1,5 milhões de euros, só foi fabricado um exemplar O Koenigsegg CCXR Trevita é o mais rápido da lista, ultrapassa os 410 km/h

O Lamborghini Veneno Roadster é mais uma extravagância do 
construtor italiano

Com 2,4 segundos para atingir os 100 Km/h, o McLaren P1 LM é o que acelera 
mais rápido

O Lykan Hypersport é produzido no médio oriente e é o quinto 
mais caro do mundo

Esta série especial do Bugatti Veyron, afinada pela Masory Vivere, 
custa 3 milhões de euros

O Valkyrie foi criado para celebrar a parceria da Aston Martin com a Red Bull 
Racing e é uma obra-prima da engenharia

A Dacia  tem os três modelos mais baratos à venda em Portugal, duas versões do Logan e o Sandero
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Novo Audi Q3 já chegou à Lubrisport

DR

A família Sá Nogueira mudou para um 
eléctrico e não pensa voltar ao diesel
A família Sá Nogueira apostou na mobilidade eléctrica há três anos e diz que já não volta aos carros a diesel. Consideram que isso seria o mesmo 

que “voltar ao tempo das cabines telefónicas, em que não havia telemóveis”. Em conversa com a Gazeta das Caldas o casal salientou as vantagens 

económicas, mas também ambientais e de conforto. “A condução é mais divertida”, contam.

Isaque Vicente

ivicente@gazetacaldas.com

A história da família Sá Nogueira com 
os carros eléctricos começa bem longe 
de Portugal, numa realidade comple-
tamente diferente desta. Foi há três 
anos numa viagem à Noruega “que é 

um país quase auto-suficiente porque 

tem uma enorme produção hídrica, 

que ronda os 90% do consumo, e têm 

uma capacidade financeira que cá 

não existia, pelo que lá fazia todo o 

sentido a mobilidade eléctrica”, ex-
plicou José  Sá Nogueira, notando que 
um quarto dos veículos eram eléctri-
cos e que hoje já são metade do total.
Em Portugal, embora existam veícu-
los eléctricos à venda há quase uma 
década, a mobilidade eléctrica tem 
tido um desenvolvimento complica-
do. Primeiro não havia rede de carre-
gamento, depois esta foi criada, mas 
muitas vezes não funciona. Os incen-
tivos também não tornavam os eléc-
tricos concorrenciais ao nível do pre-
ço e havia (e ainda há) alguns receios 
em relação às autonomias.
Bom, mas regressemos à história da 
família Sá Nogueira que possui um 
atelier de azulejaria em A-dos-Francos. 
“Nós temos consumos energéticos 

muito grandes e decidimos apostar 

em painéis solares há cinco anos e 

vimos que dá um certo gozo conse-

guir ser um bocadinho auto-suficien-

tes e satisfazer as necessidades sem 

estar a queimar combustíveis que 

implicam gastos e emissões a reti-

rar e transportar”.
No seguimento da aposta nos painéis 
veio a transição para a mobilidade eléc-
trica. “Tínhamos um carro a diesel com 

menos de dois anos e cerca de 5000 

km, mas foi à revisão e pediram-nos 

400 euros para mudar o óleo e pou-

co mais”. Não gostaram do preço da 
factura e, impulsionados por amigos 
que já tinham aderido aos eléctricos, 
decidiram comprar um Peugeot Ion.
Desta forma conseguem fazer entre 
80 a 90 quilómetros (principalmente 
entre A-dos-Francos e Caldas e nas 
voltas na cidade) por dia a custo zero. 
“Imagine o gozo de dizer que estou 

a andar de carro com a energia que 

produzo”, disse José Sá Nogueira.
Logo no primeiro dia, uma surpresa: 
“vim de Leiria a 50 km/h com medo 

que a bateria não fosse suficiente, 

mas cheguei a casa com a bateria 

quase cheia”.
O Ion tem uma autonomia máxima 
de 150 quilómetros, mas faz em mé-
dia pouco mais de 100 quilómetros. 
“Usamos o Ion para viagens diárias, 

nas Caldas e no Oeste”.

ADAPTAÇÃO 
DUROU UM DIA

A fase de adaptação “durou um dia”, 
mas reconhecem que “a condução 

muda radicalmente pois passa-se a 

andar a 50km/h dentro das cidades 

e a 120 km/h na autoestrada, porque 

senão gasta muita energia”. Um dos 
pormenores da nova condução é que 
deixa de existir ponto de embraiagem 
porque este veículos só têm travão e 
acelerador.
O consumo ronda os 1,20 euros aos 
100 quilómetros (ao preço da energia 
normal). E existem outras vantagens, 
por exemplo, no caso de particulares 
há um incentivo estatal de 3000 euros 
em carros que custem até 62500 euros 
(sujeito a candidatura) e o não paga-
mento de IUC, benefícios na factura 
da EDP e o facto de a revisão custar 
apenas cerca de 40 euros. 
Ainda assim, a economia não é tudo. 

Amélia Sá Nogueira considera que “é 

mais cómodo e a condução é mais 

divertida”. O casal partilha episódios 
curiosos: “é engraçado que quando vou 

a Óbidos, as pessoas vão na estrada e 
não ouvem o carro, então não se des-

viam”. Por outro lado, “agora quando 

conduzimos um carro a diesel esque-

cemo-nos de colocar as mudanças e 

quando paramos num Stop arran-

camos na mesma mudança em que 

estávamos”.
Portanto, Amélia considera que “no 

fim de se experimentar um eléctri-

co não se volta ao diesel ou à gaso-

lina”. O marido completa: “era voltar 

ao tempo das cabines telefónicas, em 

que não havia telemóveis”.

OS TRÊS INIMIGOS: 
SUBIDAS, VELOCIDADES 
E AUTOESTRADAS

Os três maiores inimigos de um carro 

eléctrico são as subidas, a autoes-
trada e a velocidade, porque con-
somem muita energia. 
A família compara o uso de um 
veículo eléctrico ao de um tele-
móvel. “Se amanhã o quiser usar, 

hoje tenho de o carregar”, equipa-
ra José Sá Nogueira, que faz outro 
paralelismo: “andar com um eléc-

trico é como andar sempre com um 

carro na reserva”. A maioria das 
pessoas receia a questão da auto-
nomia, mas muitas dessas pessoas 
utilizam o carro diariamente, no 
máximo cerca de 40 quilómetros 
e deixam-no parado 90% do tem-
po. Para todos esses, os eléctricos 
são a melhor solução.
Apesar de criticarem o facto de a 
rede de carregamento nas Caldas 
estar inoperacional, realçam que 
“existem mais postos de carrega-

mento, do que bombas de gasoli-

na, porque os eléctricos podem ser 

carregados em qualquer tomada”.
E concordam com a frase do mi-
nistro do ambiente, João Matos 
Fernandes quando disse que os 
veículos a diesel iam acabar. “Se 

daqui a cinco anos quiser comprar 

carro ou é híbrido ou é eléctrico, 

não vai haver diesel”, disse José 
Sá Nogueira.
O casal conta que quando colocam 
os carros a carregar é frequente 
curiosos pararem para perguntar 
informações.
Mais do que proprietária de um car-
ro eléctrico, a família Sá Nogueira 
é apaixonada pela mobilidade eléc-
trica e também tem um híbrido 
Mitsubishi Outlander PHEV e bi-
cicletas eléctricas. Participam nos 
fóruns online, onde a comunidade 
partilha curiosidades e histórias 
e têm uma plataforma para saber 
onde existem pontos de carrega-
mento. 
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Mais desportivo, mais tecnológico, 
mais polivalente: a segunda geração 
do Audi Q3 já chegou à LUBRISPORT, 
nas Caldas da Rainha. 
Para o lançamento no mercado, a 
Audi oferecerá aos seus clientes 
uma versão denominada “Special 
Edition”, que combina vários extras: 
o pacote exterior S line, a suspensão 
desportiva, as jantes de 20 polega-
das e os faróis Matrix LED também 
estão incluídos na especificação do 
equipamento. Detalhes exclusivos 
no modelo “Special Edition” incluem 
acabamentos a preto dos anéis da 
Audi na grelha Singleframe e a 
designação do modelo na traseira 
em preto. Laranja Pulse e Cinzento 

Chronos são as pinturas disponíveis. 
Os destaques no interior incluem 
bancos desportivos com costuras 
de contraste específicas, o volante 
de couro com fundo plano, o pacote 
de iluminação interior / ambien-
te e acabamentos com a aparên-
cia em alumínio. Já disponível nas 
seguintes motorizações :  a gaso-
lina (35 1.5 TFSI de 150 cv) e dois 
blocos Diesel (35 2.0 TDI com 150 
cv e 40 2.0 TDI com 190 cv quattro 
e com três linhas de equipamento 
– Base, Advanced e S Line .
Acabado de lançar o novo AUDI 
A1 numa escolha de dez cores, está 
disponível na Lubrisport e afirma-se 
com um exterior marcante e mus-

culado. O interior é focado para as 
necessidades do condutor, onde é 
possível operar múltiplas persona-
lizações. Os sistemas de informa-
ção, entretenimento e assistência 
à condução de última geração fo-
ram portados de modelos de seg-
mentos superiores. O  Novo A1 
Sportback está conectado com o 
mundo digital. 
Quase a chegar à Lubrisport, está o 
novo modelo totalmente   elétrico, 
o AUDI E-Tron, equipado com dois 
motores elétricos que juntamente 
com tração integral elétrica, pro-
porcionam incríveis performances 
e comportamento dinâmico ágil. A 
bateria de alta tensão de grande ca-

pacidade é a base 
para uma boa au-
tonomia. O SUV 
“full-size” com-
bina um estilo 
desportivo com 
versatil idade 
para uma utili-
zação quotidia-
na.Assim o Audi 
E-Tron não só é 
funcional a uma 
utilização do dia 
–a dia, como também é muito ágil 
numa utilização off-road.  Em com-
binação com uma gama abrangen-
te de opções de carregamento em 
casa e na estrada, pode usufruir de 

uma condução totalmente elétrica 
sem compromissos.
Todas estes novos modelos e toda 
a gama Audi estão disponíveis na 
Lubrisport em Caldas da Rainha.  

O casal junto aos seus carros: um eléctrico e um híbrido
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A Socarros, empresa do 
Grupo NOV Automóveis, é a 
representante da Marca Isuzu 
em Caldas da Rainha e Tomar

Ao longo dos anos, os mode-
los ISUZU Série N estiveram 
sempre na linha da frente, 
definindo o que deviam ser os 
veículos comerciais ligeiros. 
A Série N é um modelo con-
cebido para oferecer uma 
nova dimensão do desem-
penho em todos os aspetos: 
estética, segurança, economia e respeito pelo ambiente. Com este modelo, a 
marca faculta uma ferramenta para os profissionais – uma viatura que tanto 
no interior como no exterior se apresenta simples e funcional, apresentando 
melhorias significativas no capítulo da segurança e conforto do condutor.
Esta Série vem com potência elevada e eficiente consumo de combustível 
– sendo a tecnologia diesel da ISUZU pioneira nestes campos – com durabi-
lidade e fiabilidade elevadas ao mais alto nível. 
Graças a um chassis mais resistente e leve que alia robustez e resistência, 
fica a garantia de poder executar qualquer trabalho. Adicionalmente, as 
viaturas da série N apresentam uma grande variedade de carroçarias per-
mitindo satisfazer as necessidades comerciais.
Vantagens “N”: Estando constantemente a entrar e a sair dos veículos co-
merciais, a acessibilidade torna-se um fator importante a considerar no que 
concerne ao cansaço, eficiência e segurança dos condutores. Ao desenvol-
ver os veículos comerciais Série N, os designers experimentaram veículos 
de distribuição e aperceberam-se da importância do acesso à plataforma, 
o que levou a que a experiência prática se refletisse no design da Série N.
Manutenção: A forma como foi concebida a cabina basculante dos camiões 
da Série N veio simplificar as inspeções e a manutenção regular, maximizan-
do desta forma a utilização do veículo e prolongando a sua vida útil. A facili-
dade e rapidez com que se substituem as diferentes peças e grande durabili-
dade dos componentes são outras grandes vantagens na sua manutenção. 
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Garagens automáticas - o milagre 
da multiplicação de espaço
Isaque Vicente

ivicente@gazetacaldas.com

Já imaginou estacionar o seu carro 
numa garagem e ir embora, sabendo 
que ele é arrumado automaticamen-
te no seu lugar e que quando o quiser 
basta-lhe usar o seu telefone para o 
chamar? Não estamos a falar de um 
carro especial, tipo Kitt. A solução está 
nas garagens. Hoje apresentamos as 
garagens automáticas (ou plataformas 
elevatórias de estacionamento), que 
são uma solução de estacionamento 
que permite estacionar mais carros 
em menos espaço.
Existem muitos tipos de plataformas 
elevatórias de estacionamento, para 
a quantidade de carros que bem se 
entender.
Por exemplo, se tem apenas uma gara-
gem, mas tem dois carros pode instalar 
uma plataforma para os arrumar um 
em cima do outro, no espaço que era 
ocupado por apenas um. Isto desde que 
tenha um pé direito de 2,90 metros.
Os preços começam nos 8000 euros 
para as manuais (que obriga à pre-
sença humana) e nos 15 mil para as 
automáticas. 
Entre as garagens automáticas tam-

bém há soluções que desaparecem 
porque a plataforma onde estaciona 
o carro é baixada para o subterrâneo, 
e no seu topo (ao nível do solo) fica, 
por exemplo, chão de calçada, dando 
continuidade ao seu redor, ou um pe-
queno lago decorativo ou ainda uma 
zona de lounge. “Isto é tecnologia pura, 

requer sabedoria porque não é fácil”, 
diz Francisco Bento, da empresa cal-

dense Ascensores do Oeste - que ins-
tala este tipo de produto desde 2013 -, 
acrescentando que “isto é o futuro”.

Há garagens subterrâneas com nove 
pisos e edifícios com centenas de luga-
res (com várias entradas e saídas) em 
que as plataformas arrumam os carros 
automaticamente e também há silos 
automáticos para bicicletas que per-
mitem arrumar 128 bicicletas em 38 

metros quadrados. “Há uma solução 

para cada caso”.
Francisco Bento realça que este tipo 
de produto “funciona principalmen-

te na reabilitação de edifícios antigos 

que precisam de espaço, porque hoje 

o espaço de estacionamento é escas-

so em Lisboa e é preciso rentabilizar 

o espaço”.
Mas este tipo de solução encontra pro-

cura também entre clientes endinhei-
rados, que buscam a estética e a últi-
ma tecnologia.
Entre os mais de 500 lugares instala-
dos pela empresa (que é a representan-
te exclusiva da Wohr em Portugal), o 
maior projecto que foi em Lisboa, num 
prédio que foi renovado. A garagem 
tinha 21 lugares que se localizavam 
entre nove e 15 metros abaixo do solo. 
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Somos uma ofi cina de montagem e reparação automóvel 
e uma loja para venda de equipamento, peças e produtos 
auto, tudo reunido no mesmo espaço, para o servir. 
Para quem ainda não nos conheça, somos uma Loja e Ofi cina 
Multimarca, com uma equipa técnica especializada para 
uma maior rapidez e qualidade na manutenção, equipa-
mento e reparação automóvel. 
Desde 2003 nas Caldas da Rainha, com a missão de propor-
cionar aos nossos clientes os melhores preços, com soluções 
diferenciadoras para cada uma das suas necessidades, man-
tendo uma presença social e ambientalmente responsável.
Um carro é muito mais do que um carro, por isso aqui tro-
camos ideias sobre cultura automóvel e as aventuras sobre 
a condução e a manutenção de um carro.
Por si e para si, estamos abertos todos os dias, com horários 
alargados, incluindo fi ns de semana e feriados, com uma 
equipa para o aconselhar, ao seu total dispor.

Bem vindos.

Roady Caldas da Rainha, consigo há 16 anos.”

Pelo segundo ano consecutivo, a 
Kia marca representada pela LPM 
em Caldas da Rainha, triunfou nos 
Red Dot Awards. Na sequência da 
estreia da terceira geração Ceed, 
cada uma das três variantes de car-
roçaria que integram a gama sa-
grou-se vencedora de um Red Dot 
Award, constituindo assim mais 
um triunfo nesta conhecida com-
petição mundial de design em pré-
mios da especialidade.
O sucesso continuado da marca 
vem sublinhar o reconhecimen-
to público da reputação da Kia 
pelo seu design. O seu primeiro 
Red Dot Award foi conquistado 
em 2009, com o kia soul. Desde 
então, a marca tem somado con-

quistas contando já com um total 
de 24 Red Dot Awards pelo design 
dos seus modelos.
Na edição deste ano, os troféus fo-
ram atribuídos a cada uma das três 
variantes de carroçaria: os Ceed 
cinco portas e Sportswagon, lan-
çados em meados de 2018, e a nova 
Shooting Brake de cinco portas, 
ProCeed, já disponível na LPM.
De notar que a terceira geração do 
Kia Ceed tem uma nova ortografia 
no nome (anteriormente apresen-
tava-se como cee’d). No entanto, o 
seu significado fundamental man-
tém-se: tal como o modelo origi-
nal lançado em 2007, o novo Ceed 
traduz o espírito Community of 
Europe, with European Design, um 

carro compacto para a comunidade 
da Europa, com design europeu.

OS RED DOT AWARDS 

Os Red Dot Awards surgiram com 
a primeira competição anual de 
design em 1955, tendo-se tornado 
numa das mais prestigiadas com-
petições de design à escala global. 
O painel de jurados é constituído 
por 40 especialistas independen-
tes, professores de design e jor-
nalistas vindos de todo o mundo. 
Os Red Dot Awards subdividem-se 
em três categorias: “Product Design”, 
“Brands & Communication” e “Design 
Concept”, em que as suas avaliações 
seguem critérios como inovação, 

qualidade formal, funcionalidade 
e compatibilidade ecológica. 
Em 2019, empresas de 55 países 

submeteram a concurso mais de 
5500 produtos. 
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“Roady, Centro Auto, 
especializado na manutenção, 
no equipamento e na 
reparação automóvel.
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A Kia, marca representada pela LPM em Caldas da Rainha, obtém triplo triunfo 
nos Red Dot Awards 2019
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Faróis Full Led | Sistema de Navegação com Ecrã de 8” | Sistema de Som Premium JBL
Câmara Traseira de Estacionamento | Carregador Wireless para Smartphone | Jantes de Liga Leve 18”  
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Sistema de Chave Inteligente | FCA - Alerta de Colisão Frontal | Teto de Abrir Panorâmico 

Uma questão de personalidade. 

kia.pt
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Atualização de mapas válida para viaturas novas Kia, equipadas de origem com sistemas de navegação LG - inclui 6 actualizações anuais gratuitas.
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Tel.: 962 308 819 
962 333 764

auto.baixinhos@gmail.com
Rua Casal dos Enxutos, n.º4 2500-294 Caldas da Rainha

OFICINA AUTO COM MONTAGEM DE ESCAPES

GPS: 39.430519,-9.134295
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