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Motores

Novo Peugeot 308
Uma rutura com sotaque francês
Lançamento O Peugeot 308 foi apresentado 
ao público no fi m de semana. Com alterações 
na estética e mecânica, aponta diretamente à 
concorrência do segmento médio

Francisco Grosso

Imaginar que existe um 
carro adaptado às difi culda-
des dos tempos atuais, com 
uma condução divertida 

e interiores confortáveis, 
parece mentira. Conduzir 
o novo Peugeot 308 é essa 
verdade: uma amostra clara 
do que é o conceito misto no 
mundo automóvel. Concilia 

Experimentámos o Peugeot 
308 1.6 E-HDi FAP, com 115 
cavalos e algumas surpresas: 
o volante, com diâmetro 
menor do que o habitual, é 
muito útil para manobras. 
O elevado binário - força 
que o motor exerce para 
desenvolver a rotação das 
rodas - ajuda bastante na 
poupança de combustível. 
Em urbano ou extra urbano, 
o 308 é efi caz

Test Drive

McNamara O havaiano foi um dos 120 participantes a fazer 
turismo 4x4, no passeio que o Clube Escape Livre organizou 
com 40 viaturas Mercedes-Benz. Gareth McNamara, habitu-
ado a surfar ondas gigantes, tomou o gosto ao volante e aven-
turou-se a conhecer Portugal. Marão e o Santuário da Penha 
foram alguns pontos visitados Foto: Clube Escape Livre

Visto

design agradável, preocupa-
ção extra com o ambiente e 
versatilidade de utilização: 
na cidade atinge consumos 
aceitáveis e, em percurso 
longo, desenvolve-se de 
forma eficaz para chegar 
ao destino.

São três as versões que 
a Peugeot disponibiliza no 
308: o 1.2 Vti, com 82 cava-
los, custa 20.390 euros; o 1.6 
HDi, com 92 cavalos, está 
avaliado em 23.100 euros; o 

mais potente, 1.6 E-HDi com 
115 cavalos (consumos mis-
tos de 3.7 l/100 km), pode 
ser seu por um preço a par-
tir dos 24.200 euros.

Também três são as ga-
mas de equipamentos pos-
síveis para o 308: Access, 
Active ou Allure. Por esta 
ordem, o leque de opções 
tende a aumentar, com o 
controlo de tração inteli-
gente, por exemplo, inclu-
ído apenas na gama alta, 

Allure.
O comprimento do carro 

é menor,  sinal claro de 
concorrência aos veículos 
do mesmo segmento, e o 
ambiente não foi ignorado 
pela Peugeot. As emissões 
de CO2 deixam prever uma 
tendência que a marca fran-
cesa deve assumir: automó-
veis modernos, com alguma 
tecnologia, amigos da car-
teira e do ambiente.
redacao@regiaodeleiria.pt 

Terminou sábado, no Autó-
dromo do Estoril, o Troféu 
Fiat 500 Abarth. Pedro Serra-
dor, piloto natural de Leiria, 
sagrou-se vice-campeão na-
cional na categoria de juni-
ores. O terceiro lugar obtido 
na classificação geral é, para 
Serrador, em ano de estreia 
nos troféus de pista, “muito 
positivo”.

Uma carrinha de merca-
dorias com a caixa fechada 
transformada em frigorífico 
ou equipada com 17 lugares, 
estilo mini autocarro. São 
dois exemplos dos originais 
e práticos os veículos adap-
tados pela Renault, expostos 
até este sábado no concessi-
onário da Lizauto, em Leiria.

Troféu 500 Abarth 
Vice-Campeão 
Nacional é de Leiria

Semana dos 
Transformados na 
Renault

O NDML (Núcleo de Despor-
tos Motorizados de Leiria), 
conhecido por organizar ralis 
na região, desta vez decidiu 
oferecer uma ida ao cinema 
aos seus colaboradores. Ama-
nhã, numa sessão reservada 
para o efeito, arranca na tela 
o fi lme “Rush”, em alta veloci-
dade.

Ricardo/Manuel Porém não 
acabaram a penúltima etapa 
do rali marroquino. Quando 
estavam no 13º posto da geral, 
um furo numa roda sobrea-
quecida causou um princípio 
de incêndio nos suportes da 
viatura. A dupla foi obrigada a 
desistir desta aventura e a re-
gressar a casa.

NDML convida 
colaboradores para 
ver fi lme “Rush”

Dupla Porém não 
consegue terminar 
Rali de Marrocos


