Reino DE MACONGE
“ULTIMA RATIO REGNUM”
Sobado de Portimão

Caríssimo Macongino (a)
Sua Majestade, Dom Roberto da Silveira, Príncipe Real de Maconge e Vice-Rei de Maconge,
precisa de observar os astros e daí, os «inlimites» do Reino.
Por coisas dele, já vindas dos Fundadores, mandou atrelar um carro bóer e já vem a caminho
pronto a exarar actas de convívio alegre e fraterno entre a Malta.
Assim, Maconginas e Maconginas, rumem à 13ª Ceia Nacional de Portimão, a 27 de Outubro
de 79 – Era de Maconge.
Querida Malta, serve este Convocamento, para que se cumpra o majestático
desígnio dos Fundadores do REINO, com Lata, Linha e Lábia. Todos a Portimão. Que
puitas e quissanges, chingufos e latas velhas, sinos de igrejas ou chifres de olongo modernos,
vulgo ih!-meile e sopravoz, anunciem a M.M.M.
Programa do Convívio
Às 12,30h, encontro no local do almoço:
Restaurante NASCER DO SOL na Rua de São João, por detrás dos Rests. das sardinhas, a 15€ pp.
Às 17,30h já devíamos estar todos no local da Ceia.
Às 19,30h, ATENÇÃO, início da (M.M.M.),Magna Manifestação de Maconge – a Ceia.
Às 23h mais ou menos, fados e guitarradas e depois rebita renhida e revigorante.

A Ceia é no Hotel Júpiter, na Praia da Rocha.
Além das gingubas da tarde, teremos ao jantar, creme de milho da Humpata, Caldeirada de
Cabrito Ultramarino de Serra Abaixo, doces da Huíla e fruta da Mapunda, café e, lá mais para a
meia-noite, um caldo verde em troca de 26 pitanguinhas por pessoa.
Marcações para a Ceia, até dia 25 - 96 7755564 ou tchinderevalguerr@gmail.com

Alojamento: JÚPITER MARINA HOTEL, a 40€-single, e 45€ o quarto duplo. CUIDADO, há
poucos quartos: telef – 282 105 500 ou
reservas.algarve@jupiterhotelgroup.com
reservas.marina@jupiterhotelgroup.com
Atenção, se quiserem ficar mais dias, antes ou depois, o preço mantem-se.
Cada um marca a sua cubata, referência maconginos.

Portimão, 6 de Outubro do 79º Ano da Era de Maconge
Deste Soba por Vossa Graça
Com Forte Abraço

Valério Guerra

