Reino de Maconge
Ultima Ratio Regnum

Sobado de Santo André
MACONGINOS

Ultrapassado que foi mais um tempo, convido-vos, com a anuência de Sua Majestade D. Roberto da
Silveira, III Vice-rei, a dar corda aos “noncacos” pela picada que alguém nos destinou, com acácias
rubras em flor, jacarandás, espinheiras ou picos dos tabaibos.
Com toda a "aliberação" vamos fazer uma viagem à irreverente e saborosa juventude, que velozmente
cresceu sempre protegida pela Senhora do Monte e abraçada pela serra da Chela, mas que, mesmo
assim, não impediu de estarmos todos grisalhos.
Embora um pouco gastos vivamos maconge, olvidando o “rabatismo" e as costumadas "manquêras"
que tornam fracos aqueles que sempre foram os homens de amanhã, eternamente celebrados e
vitoriados.
“Twapandula” pela vossa presença querida e concretizadora neste convívio prenhe de lábia e lata que,
nas areias quentes e encantatórias deste Alentejo, onde o “ekumbi” queima como o nosso.
No prestes a chegar dia 29, sábado, pelas 12h30 (a noite já não consente determinados abusos e o
estômago rebela-se), estaremos todos no parque do “Restaurante D. Lucas”, na EM544, a caminho da
Lagoa de Stª André, cujas coordenadas GPS são – (N 38º 6.7’ 56´´) (W 8º 45’ 6.88’’)
Para cumprirmos o que foi protocolado (termos uma sala para todos), sou obrigado a saber a vossa
decisão até ao dia 26, pelas 20h00, pelo que, aguardo o vosso contacto para o meu telemóvel
933 543 468, ou o do João Costa e Silva 919 700 055.
O ensopado de borrego, antecedido e precedido dos mais variados quitutes, doces e inebriantes
bebidas, orçará num total de 30 pitangas per capita.
Saudemos e vibremos com Maconge!!!!
O Soba de Santo André

D. Osvaldo Godinho
Conde da Laje

Para quem queira pernoitar em Santo André, pode contactar o Hotel Monte da Leziria.
Preços:
Single = 60,00€ / duplo = 70,00 (2 pessoas)
tel: 269 084 935 / tlm 934 744 700

