ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ESTADO DE 11 DE FEVEREIRO DE
2017

Entre as 15 e as 19 Horas do dia 11 de Fevereiro de 2017, reuniu o Conselho
de Estado, presidido por Sua Majestade o Vice- Rei Dom Roberto da Silveira,
na Avenida D. João II, nº 19, em Lisboa, com as demais presenças abaixo
indicadas.
Os ausentes justificaram as respectivas faltas.
O Vice-Rei começou por informar os presentes ter nomeado Ministro da
Fazenda e da Solidariedade o Macongino D. Elder Fernandes, informação
que foi acolhida com generalizada satisfação e esperança num forte
contributo para a melhoria da depauperada fazenda do Reino e para o
consequente reforço e institucionalização de acções de solidariedade.
Seguidamente, por iniciativa e a pedido do Vice-Rei, o Conselho debateu e
deu parecer, não vinculativo, nos termos e sobre os assuntos abaixo
referidos.
1- Viagem a Angola
Após aprofundado debate, concluiu-se que a viagem poderá realizar-se na
segunda quinzena de Maio, e que acompanharão o Vice-Rei, D. Osvaldo
Godinho, Conde da Laje e Soba de Santo André, que será portador das
cinzas de Sua Majestade o Vice-Rei D. Olavo Godinho, e de mais quatro
Maconginos a escolher pelo Vice-Rei tendo em atenção os demais objectivos
da viagem.
2. Reais Paços e Associação Reino de Maconge (Angola)

Este tema suscitou uma ampla e animada troca de impressões, com
intervenção de todos os presentes, em especial de Sua Majestade o ViceRei, de Sua Eminência o Cardial do Reino, D. Alexandre Adrega e de Sua
Excelência o Duque-Mor de Angola, D. Fernando da Silveira (Funka),
concluindo-se ser prioritário prosseguir o processo de registo predial dos
Reais Paços em nome da associação “ O Reino de Maconge-Associação de
Antigos Estudantes da Huíla”; a este propósito e tendo em vista não criar
dificuldades suplementares ao registo, considerou-se apropriado manter e
usar aquela denominação da associação, já que os documentos oficiais
(Despacho e Termo de Entrega) se referem expressamente ao “Reino de
Maconge”.
De igual modo se debateu aprofundadamente a questão da
administração/exploração dos Reais Paços, tema que se considerou ser de
discutir e decidir em definitivo em Angola, com a presença do Vice-Rei.
Por outro lado, e quanto à eleição dos Órgãos Governativos da Associação,
entendeu-se que o processo de escolha deve continuar a desenvolver-se
para ratificação pelo Vice-Rei e concretização por altura da sua presença em
Angola.
3. Conselho Consultivo do Duque-Mor de Angola
Mais um debate franco e aberto que se fechou com a sugestão do Senhor
Duque-Mor, aceite pelo Vice-Rei, de se voltar ao assunto mais tarde, em
articulação com o que vier a decidir-se relativamente à Associação e seus
Órgãos Governativos.
4. Sobado do Porto
Mantendo-se a situação de paralisia deste Sobado, ficou o Vice-Rei de
contactar o Macongino Alcídeo Esteves (Cizé), dando seguimento a
contactos de D. Rui Egídio, Conde de Menongue e Soba de Torres Vedras.
5. Ceia do Sobado de Viseu
Todos os presentes foram de opinião que deveria realizar-se ainda este ano
a primeira Ceia Nacional daquele Sobado, em finais de Julho ou de Agosto,
ficando o Vice – Rei de conversar com a Soba D. Linda Guedes.
6.Romagem Rei e Vice-Reis API

Sua Majestade o Vice-Rei comunicou ser sua intenção organizar este ano
romagens em memória do Rei e dos Vice-Reis API, nas datas das respectivas
partidas, o que mereceu acolhimento unânime.
7. Encontro Anual da EICAP
O Vice-Rei anunciou ter aceite o Convite para estar presente no encontro, a
29 de Abril, em Leiria, no que será acompanhado por D. Alexandre Adrega,
D. Fernando Morgado, D. João Costa e Silva e outros Maconginos a
identificar.
8. Revisão da Constituição
O Vice-Rei comunicou que dará seguimento ao que consta do Programa da
sua Candidatura a Vice-Rei, no sentido de se introduzirem alguns
ajustamentos á Constituição de 1999, convidando todos a reflectirem sobre
o tema, tendo em vista a oportuna convocatória de Cortes Gerais, em
princípio para Outubro próximo.
Presentes:
Conselheiros de Estado: Sua Eminência D. Alexandre Adrega, Cardial do
Reino, Senhores D. Fernando Morgado, Trovador do Reino, Representante
da Plebe, D. Rui Egídio, Conde de Menongue, Soba de Torres Vedras, D.
Mário Parente Ramos, Visconde do Kuangar, Soba de Lisboa e D. João Costa
e Silva, Visconde da Minhoca
Convidados: Sua Excelência D. Fernando da Silveira (Funka), Duque da Huíla
e Duque-Mor de Angola, Senhores D. Osvaldo Godinho, Conde da Laje, Soba
de Santo André, D. Sérgio Monteiro, Conde de Dongwena, Soba de
Seixal/Setúbal e D. Elder Fernandes, Ministro da Fazenda e da Solidariedade.

