
 

 
 
 
 
Olá Amigos! 
 
Eu sou o MG, MGB, nascido a 16 de Abril de 1973, 
tendo sido baptizado pela DGV em Aveiro com a 
matrícula AF-67-84. 
Sou verde e, sem vaidades, muito giro! 
Vivo feliz pois os meus três novos senhores, a Alice, o 
Rui e o Nuno, gostam muito de mim e tratam-me o 
melhor possível. Então o Nuno...nem vos digo! 
Deixai-me contar um curioso segredo: “O Pai Rui, 
porque tem o pezinho pesado, teve que entregar a 
carta de condução na DGV de Castelo Branco, local 
onde reside a minha família, em 19 de Janeiro de 
2004, pelo período de noventa dias”. 
E vejam lá o quanto gostam de mim! 

Cinco dias depois, dia 24, o Pai Rui e o Filho Nuno 
foram buscar-me a Aveiro, onde também era 
estimado por uma família simpática. 
É claro que chegaram a Aveiro de comboio, o Rui 
vindo de Castelo Branco e o Nuno de Lisboa, onde 
procurava terminar a vida académica.   
O Zé Luís, mano do meu amo sénior, já os esperava 
para me vir perfilhar. 
Mas antes do meu amigo Nuno me conduzir para 
Castelo Branco, tive uma molhada recepção de 
champanhe à porta do parente Albano, que, vejam lá, 
reivindicava-me pelo facto de ser seu nome “A”lbano 
“F”erreira... 

 
 
 

 



 
 
 
Aguardava-me já um espaço condigno numa garagem! 
E ali permanecia, com a cobertura adequada à 
ingerência do pó no meu sossego, aguardando 
ansiosamente que os afazeres do Nuno lhe 
possibilitassem ir passar o fim-de-semana a 
casa...numa rapidinha, mas com muito gosto. 
Entretanto o Rui, que gosta das coisas direitinhas, fez 
no MG Club de Portugal a nossa inscrição sob o n.º 
594. 
Também nos inscrevemos no Clube de Automóveis 
Antigos de Castelo Branco, onde encontrei dois 
manos, também verdes, com os quais temos feito 
bonitos passeios. 
A propósito de passeios, quer isolados quer em grupo, 
quando promovidos pelos dois Clubes, dão por vezes 
tanto gosto que nem sempre é fácil de descrever. 
Deixai-me também contar-vos que o amigo Victor 
Santos me recebeu na sua sala de operações, lá para 
os lados do Alto dos Moinhos, em Manique, onde me 
actualizou o aspecto e alterou algumas roupinhas 
interiores. 
É giro que o Rui tenha esperado pelo momento após 
vida activa, para concretizar uma coisa tão simples, 
como é adquirir um “brinquedo” por quem sempre 
esteve apaixonado.  

 
 
Obrigado meu Amigo pela tua escolha. 
Saudações a todos vós, com votos de que estejais tão 
bem quanto eu. 
 
Castelo Branco, Novembro de 2005 
Sou o Verdinho do Rui Vaz 
Sócio n.º594  
 
 

 


