ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ESTADO DE 12 DE NOVEMBRO
DE 2016

Entre as 15 e as 18 Horas do dia 12 de Novembro de 2016, reuniu o
Conselho de Estado, presidido por Sua Majestade o Vice- Rei Dom Roberto
da Silveira, na Avenida D. João II, nº 19, em Lisboa, com as demais
presenças abaixo indicadas.
Os ausentes justificaram as respectivas faltas.
O Conselho deliberou, por unanimidade, o seguinte:
1º. Sob proposta do Vice-Rei, criar o Sobado de Viseu, para melhor
enquadramento dos muitos Maconginos residentes na respectiva área de
influência e assim dilatar os nossos Sonhos e Lendas, tendo Sua Majestade
decidido nomear para o cargo de Soba de Viseu a Macongina D. Maria
Leolinda de Almeida Guedes Padrão (Linda Guedes/Maria Padrão).
Transmitiu ainda ter aceite os pedidos de exoneração da Macongina Elsa
Paixão do cargo de Sobeta de Seixal/Setúbal, transmitido pelo Soba D.
Sérgio Monteiro, Conde de Dongwena, e da Macongina Maria Manuela
Lucas da Silva do cargo de Sobeta de Portimão, transmitido pelo Soba D.
Valério Guerra, Conde de Tchinkerere.
E, finalmente, informou ter nomeado D. Alberto Traguedo (Beto), Visconde
da Handa, Chefe do Protocolo do Sobado de Aveiro, sob proposta do Soba
D. Ivo Navarro Machado, Conde de Tchinanguluve.
2º. Aprovar, por aclamação, a decisão de D. João Costa e Silva, Visconde da
Minhoca, Presidente da Academia, de vir a assumir a gestão e manutenção
do site oficial do Reino e da respectiva página no Facebook, após um
período de transição, em curso;

3º. Não designar, pelo menos para já, um “Repórter do Reino” e pedir aos
Maconginos que fotografam as Ceias e outros eventos que enviem as fotos
para um endereço electrónico a indicar, ao cuidado de D. João Costa e Silva,
que as editará e publicará;
4º. Nomear, por aclamação, como Secretário do Conselho de Estado, o
Macongino D. César Tavares de Lima da Silveira para, sob supervisão directa
do Vice-Rei, assegurar ou acompanhar as tarefas jurídico-administrativas
inerentes às atribuições e competências do Conselho, e do Vice-Rei, em
especial a preparação de minutas de Leis, Decretos Reais, Portarias Régias e
outros documentos normativos, o Recenseamento, o secretariado das
reuniões, a preparação das minutas das Actas, distribuição para aprovação,
inserção de emendas e recolha de assinaturas e a gestão documental;
5º. Após animado e generalizado debate, desenvolver algumas outras
acções tendentes a dilatar também a Lenda, o Sonho e a Fantasia de
Maconge junto de gerações mais novas, acções que serão oportunamente
divulgadas e implementadas;
6º. Recomendar a todos os Sobas que, no acto de cobrança a cada
Macongino do valor a pagar pela Ceia, confiram se está recenseado e, caso
não esteja, convidar ao preenchimento do Boletim de Recenseamento, o
qual deverá ser depois entregue ao Secretário do Conselho de Estado.
7º. Lembrar a todos os Maconginos que integrem ou frequentem diferentes
associações ou movimentos de antigos estudantes da Huíla que não deixem
de observar as obrigações próprias da sua condição de Maconginos,
designadamente no que respeita aos laços de Vassalagem e Fidelidade ao
Vice-Rei.
Finalmente, o Conselho deu parecer, não vinculativo, a pedido do Vice-Rei,
sobre questões relacionadas com a Solidariedade, o Recenseamento, a
viagem a Angola, a constituição do Governo, o Boletim do Reino e o novo
quadro do Reino, questões que foram objecto de animados e generalizados
debates, cabendo a Sua Majestade decidir e desenvolver ou acompanhar as
acções concretas a tomar, algumas das quais já identificadas.
Cerca das 18 H o Conselho deliberou dar por terminados os trabalhos, bem
como promover a publicação da presente acta no site oficial do Reino.

Presentes:
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