50 ANOS DE COMEMORAÇÃO DO MG C
1967 - 1969
EFÉMERO E CONTROVERSO
Em 1967 o grupo proprietário da marca MG decidiu suspender a produção do Austin-Healey
3000 e substitui-la pela produção de uma versão especial e melhorada do MG B.
Teria uma direção dianteira com barras de torção e viria equipado com o motor BMC série C, de
2.912cc, com 6 cilindros em linha. Este motor já era usado no Austin Healey 3000 e no Austin
Westminster. O modelo seria anunciado em outubro de 1967. Surgia o novo MG C.
Apesar de ser um automóvel muito rápido, porque chegava quase aos 200 km/h e ia dos 0 aos
60 Km/h em 10”, o seu motor mostrou-se pouco competente nos baixos regimes. Não teve
grande sucesso comercial e nem junto da imprensa da especialidade que se mostrou muito
pouco entusiasmada ad initium.
O MG C terá sido, provavelmente, o modelo da MG com a receção mais agreste que algum
modelo MG, até ali apresentado, terá experimentado.

A elevada cilindrada, por um lado, e os dececionantes resultados obtidos nos ensaios de estrada
feitos por essa imprensa automobilística, acusaram-no de ter uma caixa de velocidades pouco
amigável, um consumo de combustível exagerado, uma direção pesada e um comportamento
letárgico.
A produção do modelo acabou em setembro de 1969 após um total de 8.999 carros produzidos:
4.542 MGC e 4.457 MGC GT.
Os 200 MGC GT que ficaram por vender, foram adquiridos pelo maior agente MG de Londres, a
University Motors. Ali foram, cosmeticamente, modificados e alguns tiveram conversões a
motores Downton que lhes melhoraram a potência, o torque e lhes promoveram uma
significativa economia de combustível.
Outras versões mais ligeiras deste modelo, com motores de 200 HP, conseguiram boas
classificações na Targa Florio de 1967 e nas 12 Horas de Sebring, em 1968. No entanto, a fusão
da BMH (denominação da BMC, em 1966, quando absorveu a Jaguar) com o grupo Leyland,
colocou um ponto final nos ensaios.

No entanto, nem tudo foi desagradável para este modelo MG que, hoje em dia, regista procura
e preço compensador.
Por ocasião do 21º aniversário do Príncipe Carlos de Inglaterra, em 1969, a Rainha ofereceu-lhe
um MBC GT, azul mineral, com a matrícula SGY 766F, para sua utilização enquanto aluno da
Universidade de Cambridge. Mais tarde e depois de restaurado, este MGC GT deu início à
tradição de ser o primeiro carro dos príncipes herdeiros da coroa, o que ficou garantido quando
o Príncipe William o recebeu do pai por ocasião do seu 17º Aniversário.

