Reino de Maconge
Ultima Ratio Regnum

Sobado de Viana do Castelo
MACONGINOS
Com a prévia autorização de Sua Majestade, o Vice-Rei de Maconge, D. Roberto da Silveira, terá lugar no próximo dia 30
de Junho do 79º Ano da Era de Maconge, a partir das 18H00, no restaurante “QUINTA DO CARVALHO”, a 1ª Ceia Nacional
do Sobado de Viana do Castelo.
Ali, vai acontecer uma ceia memorável, com toda a cagança, lábia e espírito macongino. Para ela, estão convocadas
todas as maconginas e maconginos, bem como os amigos do tempo do kaprandanda (mesmo aqueles que por distração não
tem aparecido) para matar saudades e relembrar míticos lugares e companheiros que povoam a nossa imaginação.
O programa terá o seu início às 18:00H com a passagem pelos cobradores régios, onde cada um de nós, de forma
voluntária e de cara alegre, fará a entrega de uma taxa única e indivisível de 30 matambotes, que nos dará imediato acesso a
um lauto buffet e aos mais variados néctares e estranhas bebidas, incluindo águas das mais puras origens.
Por volta das 20:00H, depois de devidamente acomodados, 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.
O repasto será servido em conformidade com o menu distribuído pelas mesas (sopa, prato de carne e sobremesas).
Quem quiser usufruir de dieta, deverá informar no acto da inscrição, podendo na mesma usar e abusar de todas as outras
iguarias.
A partir das 23;00H daremos lugar aos nossos trovadores, que nos brindarão com uma memorável serenata, finda a qual
iniciaremos os exercícios de manutenção que a farta ceia impõe, ao som de rebuscados merengues e quizombas.
PELO REINO DE MACONGE
GINGA MALAIA!
D. Alcídio Reis Esteves (Cizé)
Soba de Viana do Castelo
Por motivo de gestão de espaço, as inscrições deverão ser efectuadas, o mais tardar, até ao dia 23 de Junho de 2018
para os seguintes contactos:
91 751 48 25 / 93 899 01 31
vetdarque@gmail.com

Quinta da Carvalho – Rua de Portuzelo, 36 - Santa Marta de Portuzelo
www.quintadocarvalho.com (N 41º42’01” W 08º46’36”)
Hotel do Parque
Praça da Galiza
Viana do Castelo
Tel: +351 258 828605
reservas@hoteldoparque.com
Single – 60,00€
Duplo – 65,00€
Triplo – 75,00€
Ao fazer a reserva, devem referir que pertencem ao grupo macongino

