Acta da Reunião do Conselho de Estado
de 05/01/2019

Entre as 15 e as 17 horas do dia 5 de Janeiro de 2019, reuniu o Conselho de
Estado, sob a presidência de Sua Majestade o Vice-Rei Dom Roberto da
Silveira, no Restaurante D. Xurras, na Outurela, com as demais presenças
referidas a final.
Antes de entrar na Ordem dos Trabalhos, Sua Majestade o Vice-Rei deu as
boas vindas a todos os Conselheiros de Estado, bem como aos convidados,
cuja presença agradeceu.
Passando ao Ponto 1 da Ordem dos Trabalhos (Site e Facebook do Reino), o
Conselho, depois de prolongado debate, deliberou manter ambos, mais tendo
deliberado passar a respectiva gestão a D. Jorge Arrimar, para o que foi
mandatado D. João Costa e Silva, actual gestor.
No Ponto 2 da Ordem dos Trabalhos (Comemorações dos 80 anos do Reino),
o Vice-Rei lembrou os presentes de que foi criada uma Comissão
Organizadora, da qual fazem parte D. Fernando Morgado (que preside), D.
João Costa e Silva e D. Jorge Arrimar, à qual compete propor ao Vice-Rei a
programação dos devidos eventos comemorativos.
No Ponto 3 da Ordem dos Trabalhos (Títulos Nobiliárquicos), Sua Majestade
manifestou a vontade de distinguir os Maconginos D. Fernando Morgado, com
a atribuição do título nobiliárquico de Duque, e D. João Costa e Silva e D. Mário
Parente Ramos, com a atribuição do título nobiliárquico de Marquês.
No uso da palavra, D. Fernando Morgado agradeceu a honra da proposta, mas
afirmou que pretendia continuar a ser Representante da Plebe e, portanto,
Plebeu, preferindo que a distinção proposta pudesse vir a ser feita apenas a
título póstumo.
E continuou, propondo que fosse atribuído a D. César da Silveira o título de
Príncipe Real de Maconge, no que foi secundado por alguns dos presentes.

Desejando longa vida a D. Fernando Morgado, Sua Majestade aceitou não
formalizar a proposta de atribuição do título de Duque e agradeceu,
comovidamente, a sugestão de atribuição do título de Príncipe Real de
Maconge a D. César da Silveira, declarando embora não a considerar ainda
oportuna, antes preferindo propor a atribuição do título nobiliárquico de
Visconde.
Por seu turno, D. João Costa e Silva disse estar muito honrado com a proposta,
afirmando embora que não concordava com ela.
Sua Majestade, porém, decidiu apresentá-la ao Conselho de Estado, que
aprovou, por unanimidade (com a abstenção dos visados), as propostas
apresentadas pelo Vice-Rei, tendo sido deliberada a atribuição dos seguintes
títulos nobiliárquicos:
a. A D. João Costa e Silva, Presidente da Academia, Visconde da Minhoca
e Conselheiro de Estado, o título de Marquês, com o inevitável e
reiterado “da Minhoca”, segundo vontade do próprio.
b. A D. Mário Parente Ramos, Visconde do Kuangar, Soba de Lisboa e
Conselheiro de Estado, o título de Marquês, com o sonante e nostálgico
“do Kuangar”, de acordo com a vontade do próprio.
c. A D. César da Silveira, Secretário do Conselho de Estado, o título de
Visconde, e “de Maconge”, em concordância com a sua vontade.
Seguiu-se uma breve e generalizada troca de impressões sobre diversos
assuntos com interesse para o Reino, destacando-se a intenção manifestada
pela Senhora Marquesa da Tataíra de realizar a Ceia Nacional de Leiria a 30
de Novembro, o que foi aprovado pelo Vice-Rei e saudado por todos os
presentes.
Finalmente, dado o adiantado da hora, cerca das 17H, e as horas de convívio e
trabalho já passadas, com início cerca das 12H30, foi encerrada a sessão, de
que foi lavrada esta acta que vai ser assinada por todos os presentes.
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