Reino de Maconge
Ultima Ratio Regnum

Sobado de Lisboa
MACONGINOS
Com a prévia autorização régia de Sua Majestade, o Vice-Rei de Maconge, D. Roberto da Silveira, terá lugar no próximo
dia 26 de Maio, 79º Ano da Era de Maconge, a partir das 19H00, no restaurante “DAVID DA BURACA”, A Ceia Nacional do
Sobado de Lisboa.
Ali, vai acontecer uma ceia memorável que, com toda a cagança, lábia e espírito macongino, o Sobado de Lisboa oferece
á juventude do Reino, de todas as idades e condições
De início, deverão passar pelos cobradores régios, a fim de regularizarem a sua situação de ingresso nos aposentos das
comedorias, pela taxa única e indivisível de 30 nochas. Munidos do necessário salvo-conduto, poderão então dar largas à
sua satisfação degustativa, começando por fazer pequenas incursões nas mais variadas entradas, acompanhadas por
néctares a gosto.
Depois de devidamente acomodados todos os nobres, plebeus e bárbara gente, proceder-se-á á chamada de maconge
sublinhada pelos aplausos que serão dispensados. De seguida, ao som de afinadíssimo coro, devidamente treinado por
maestros à altura, entoando o Hino de Maconge, entrará o nosso Vice-Rei e seu séquito, terminando com os vivas da praxe.
Como manda a constituição, a ceia será presidida por Sua Majestade D. Roberto da Silveira, Vice-Rei de Maconge e terá
como Chefe do Protocolo D. Manuel Carreira Fernandes, Visconde da Ribeirinha.
O repasto será servido em conformidade com o menu distribuído pelas mesas. Quem quiser usufruir de dieta, deverá
informar no acto da inscrição, podendo na mesma usar e abusar de todas as outras iguarias.
Os exercícios de manutenção após a ceia, se os ossos o permitirem, serão da responsabilidade do macongino “Carlão,
que emitirá sons alegres, activos e representativos.
Haverá, como habitualmente, o bolo de aniversário e pelas 24H00, mais coisa menos coisa, será servido um pequeno
“aconchego”, de maneira a repor os índices de energia despendidos.
PELO REINO DE MACONGE E PELO NOSSO VICE-REI D. ROBERTO DA SILVEIRA
GINGA MALAIA!
O Soba de Lisboa
D. Mário Parente Ramos
Visconde do Kuangar e Conselheiro de Estado

Por motivo de limitação de espaço, as inscrições deverão ser efectuadas, o mais tardar, até ao dia 24 de Maio de
2018 para os seguintes contactos:
Mário Parente Ramos ------- 96 700 96 72
Manuela Ramos
Idalina Simões

------- 96 628 95 63 –- 91 329 13 50 –- 21 486 60 25
------- 91 853 76 36

Restaurante o David da Buraca – Estrada da Buraca, nº 20 (com estacionamento privativo)
(quem não tiver “GPS” deverá orientar-se pelas estrelas, se as houver)

