
 
 

Emegêtêef versus MG TF 
 
Emegêtêef despertou para a Vida em 1954, lá por Inglaterra.  
 
Muito cedo, empreendeu viajar e desembarcou cá por Portugal. Vermelho de cansaço, adormeceu no 
canto de uma garagem, lá por Viseu. Até que a cor verde da esperança, vinda de lá por Castelo Branco, o 
devolveu à Vida. Surgiu então elegante, renovado, rejuvenescido e prontíssimo para as aventuras que o 
esperavam.  
 
Além de um pai adoptivo fanático por relíquias rolantes, ganhou um grande amigo: Pajero. 
 
Ficou mimado de tanto aconchego: pintura e capota novas, peles e cromados renovados, peças vindas 
directamente do seu país de origem. Tudo para que ficasse lindo, brilhante e original, em tons de verde 
e bege, harmonizando-se com a Natureza que o acolheu como a uma planta rara e única, a estimar e a 
conservar. 
 

 
 
Mas o recomeço foi difícil. A planta foi regada e acarinhada, mas o motor estava demasiado cansado 
para rugir. E logo na primeira viagem, a caminho de Viseu, lá ia ele todo vaidoso, na A23, quando 
começou a tossir até parar. E ficou sozinho na berma porque Pajero tinha-se adiantado, aborrecido de ir 
tão devagar atrás dele. 
 
Bem, parecia uma birra de menino mimado, de facto, e Pajero lá teve que voltar atrás, preocupado por 
Emegêtêef demorar tanto a aparecer. O pior era voltar atrás numa auto-estrada. 
 
Quando Pajero chegou, Emegêtêef já estava rodeado de agentes da autoridade. Pajero, impressionado, 
estacionou ao lado. E logo o agente se insurgiu alegando que já Emegêtêef não devia estar ali parado 
quanto mais Pajero que iria imediatamente ser multado pela infracção. 
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Emegêtêef lá defendeu que Pajero só queria 
ajudar e a agente só mandou Pajero sair dali e 
estacionar mais à frente, no parque. Bem, mas 
Emegêtêef fumegava, tinha sede e lá foi Pajero 
até à Estação de Serviço mais próxima buscar 
várias garrafas de água. Voltou o mais depressa 
que pôde para saciar Emegêtêef, desfalecido, 
cansado e aborrecido pela falta de compreensão 
e de apoio por parte do agente que só reclamava. 
E pedia documentos e não 
havia. E pedia cinto e não havia. E pedia triângulo 
e não havia. 
 
Bem, mas depois de mais calmo, lá concedeu a 
Emegêtêef a continuação da viagem, desde que 
conseguisse e que tratasse da documentação, 
não perdoando nisto tudo apenas a falta do 
triângulo. O.K. Correcto. 
 
E Emegêtêef lá ganhou forças e continuou a 
viagem, vendo-se obrigado 
a parar várias vezes para ingerir a água que ia 
perdendo. Em vez de ir almoçar a Viseu, como 
previsto, quase chegaram para jantar. 
Directamente para a oficina. E aí ficou algum 
tempo a retomar fôlego.  
 
Até que saiu, mais lindo, atrevido e potente. Fresquíssimo. Tão fresco que nem estranhou o frio e a 
neve. Deslizou, curvou, patinou, posou para a fotografia, venceu e encantou num cenário de conto de 
fadas russo. E após tamanho feito, o pai, entusiasmado, guardou-o na garagem de um amigo até o 
próximo rallye, onde pudesse brilhar de novo. Bem, mas aí, quase se afogou numa inundação 
inesperada na casa onde estava abrigado. E, depois disso, explodiu. 
 
Na A1, pior que na A23, Pajero seguia colado ao seu fiel companheiro, e assustou-se. Viu o fumo, ouviu 
várias explosões e … travagem brusca, teve que parar mesmo atrás do seu amigo que de repente se 
imobilizou na via, sem sinal de Vida! 
 
Pajero não hesitou, chamou o reboque porque qualquer tipo de reanimação seria inútil. Pajero fez 
cortejo atrás do reboque até à oficina onde mais uma vez teve que deixar Emegêtêef. 
 
Desta vez, chocado com tudo o que já tinha acontecido, adquiriu um atrelado.  
 
A partir daí, começou a transportar o seu amigo em vez de o acompanhar na estrada. E tudo melhorou, 
a idade não perdoa mesmo com peças novas! Há que estimar e respeitar a antiguidade. É um posto. E 
ficou imposto, de facto, este menino idoso.  
 
As suas aventuras não são apenas histórias de sofrimento, mas sobretudo de vitórias. Rallyes do Alto 
Tâmega, dos Templários, da Golegã, da Cúria, Troféu Castro Alves…enfim, vários prémios de 1º lugar 
que ficam na história deste elegante e competitivo automóvel, da MG e do carro clássico. 
 
É assim que este octógono anseia ser um octogenário jovem mas Senhor MG TF. 
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