Paços Reais de Maconge
"Ultima Ratio Regnum”

Acta da Reunião do Conselho de Estado
de 12/03/2022

Entre as 15:30 e as 18 horas do dia 12 de Março de 2022, reuniu o Conselho de Estado, sob a
presidência de Sua Majestade o Vice-Rei Dom Roberto da Silveira, no Restaurante “O
Cantinho do Churrasco”, em Carnaxide, 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.
No primeiro ponto da Ordem dos Trabalhos – Governo (Nomeação de um Ministro do Reino)
–, S.M. o Vice-Rei informou que iria nomear D. João Costa e Silva Ministro do Reino, com a
função de coordenar e dinamizar o Governo nas múltiplas tarefas da governação, nomeação
essa que foi aceite por D. João Costa e Silva, bem como calorosamente acolhida por todos
presentes.
Mais informou S.M. o Vice-Rei, que, por inerência, o Ministro do Reino terá direito a participar
nas reuniões do Conselho de Estado.
Por fim, S.M. o Vice-Rei fez notar que a nomeação do Ministro do Reino obrigará à
reorganização da gestão do sítio oficial do Reino e, bem assim, das páginas nas redes sociais,
em termos a definir e publicitar oportunamente.
No segundo ponto da Ordem dos Trabalhos – Atribuição de um título nobiliárquico –, o
Conselho de Estado deliberou, sob proposta de S.M. o Vice-Rei, atribuir a D. Fernando
Morgado, o título nobiliárquico de Duque das Trovas.
Por vontade incontornável do próprio, que pretende manter-se como plebeu, e representante
da Plebe no Conselho de Estado, esta deliberação só produzirá efeitos a título póstumo.
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No terceiro ponto da Ordem dos Trabalhos – Centenário do Nascimento de Sua Majestade o
Rei de Maconge, S.M. o Vice-Rei comunicou que, no próximo dia 25 de Maio de 2022, pelas
12:00, se realizará uma Romagem à campa de Sua Majestade o Rei de Maconge, por ocasião
do centenário do seu nascimento, à qual sucederá uma Evocação na Ceia Nacional conjunta
dos Sobados de Lisboa e de Seixal / Setúbal.
No quarto ponto da Ordem dos Trabalhos – Ceias –, S.M. o Vice-Rei comunicou que, após
consulta ou sob proposta de todos os Sobas do Reino, aprovou o calendário das Ceias
Nacionais a realizar no ano de 2022, que será publicado no sítio oficial do Reino:
a. Sobado de Torres Vedras – 30 de Abril;
b. Sobados de Lisboa e de Seixal / Setúbal – 28 de Maio;
c. Sobado de Viana do Castelo – 25 de Junho;
d. Sobado de Santo André – 24 de Setembro;
e. Sobado de Aveiro – 26 de Novembro.
No quinto ponto da Ordem dos Trabalhos – Revisão da Constituição / Cortes Gerais –, o
Conselho deu parecer não vinculativo favorável para que S.M. o Vice-Rei convoque as Cortes
Gerais, com vista à Revisão da Constituição, nos termos amplamente publicitados e discutidos,
quer nos anteriores Conselhos de Estado, quer através dos diversos canais de comunicação
do Reino, para o dia da Ceia Nacional dos Sobados de Lisboa e de Seixal / Setúbal
Ainda neste âmbito, foram ajustados alguns pormenores do texto da proposta de revisão.
No sexto e último ponto da Ordem dos Trabalhos – Reais Paços de Maconge –, foi analisado
e discutido o relatório de ponto de situação da exploração e da gestão dos Reais Paços de
Maconge, elaborado por Sua Excelência o Duque de Mapunda e Duque-Mor de Angola, D.
António Pereira de Lemos, que foi recebido com grande apoio e entusiasmo
Cerca das 18H, foi encerrada a sessão, de que foi lavrada esta acta que vai ser assinada por
todos os presentes.
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PRESENTES:
CONSELHO DE ESTADO: Dom Manuel João Vieira Rocha, Arcebispo do Bimbe, Representante
do Clero, Dom Alexandre Lafayette, Dom Fernando Mendes Morgado, Trovador-Mor do
Reino e Representante da Plebe, Dom Ivo Navarro Machado, Conde de Tchinanguluve, Soba
de Aveiro, Dom Mário Parente Ramos, Marquês do Kuangar, Soba de Lisboa, Dom João
Costa e Silva, Marquês da Minhoca, Presidente da Academia, e D. César da Silveira,
Visconde de Maconge e Secretário do Conselho de Estado.
CONVIDADOS: D. Henrique (Higino) Vieira, Presidente da Academia, Conde do Tchioco e Soba
de Faro, D. Rui Egídio Muralha Gomes Pereira, Conde de Menongue, Soba de Torres
Vedras, e D. Sérgio Abílio Teixeira Monteiro, Conde de Dongwena, Soba de Seixal / Setúbal.
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