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Reino da Escorvânia oferece banquete em
comemoração ao natal.

Folha Peregrina publica texto em prol da
lusofonia.

UNIDOS PELA LUSOFONIA
Foi publicado na página da Folha Peregrina um interessante texto onde seu
autor, Labrus Peregrinus, patriarca da Casa Peregrina, conclama os micronacionalistas
da lusofonia a se unirem em prol da manutenção do micronacionalismo. O texto destaca
uma prática comum no micronacionalismo lusófono, que é o “ataque” da comunidade
micronacionalista aos novatos que entram no hobby e que, sem conhecer bem como as
coisas funcionam, decidem começar criando sua própria micronação, que muitas vezes
fica desorganizada e incoerente e se torna motivo de piadas para os micronacionalistas
“mais experientes”, “Porém, nesse tempo, me parece inconteste que ações pró-Lusofonia, a
favor do micronacionalismo, que acolham os jovens e não os afugentem, é o caminho mais
acertado a seguir.” Escreve o autor do texto. Em outro ponto do texto, Labrus Peregrinus
destaca a competição existente entre as micronações, já que todas, ou a grande maioria,
ambicionam tornar-se protagonista no cenário lusófono do micronacionalismo, mas o
autor critica o fato de esta competição se tornar motivo predação entre os
micronacionalistas, “Veja, caro leitor, é inegável que existe sim uma competição entre as
micronações – todas sonham ser potência […] Enfim, não é mais viável, aliás, não é mais
saudável transformar a competição em predação, os grandes líderes micronacionais
devem, hoje, unir esforços, mais do que apenas por suas nações, por toda a lusofonia.”
Esperamos que as sábias palavras de Labrus Peregrinus tenham o efeito que se espera e
que possam ser o inicio de uma mudança na lusofonia e na construção de um
micronacionalismo mais saudável, ao invés do cenário de constantes “picuinhas” em
grupos do facebook e de ataques entre os micronacionalistas. Você pode ler o texto de
Labrus através do link: www.folhaperegrina.blogspot.com.

REINO DA ESCORVÂNIA CELEBRA O NATAL
O Reino da Escorvânia ofereceu,
nos dias 25 e 26 de dezembro, um
grande banquete em comemoração ao
Natal. Estiveram presentes, além da
família Real escorvanesa, o Rei Emerson
I, Rei de Brigância, o Buama Ras do
Estado de Afrikanda, Marquês Thomas
Albuquerque, O Príncipe de Zanza,
Adriano I, o Presidente da República do
Porto Claro André Szytko, o Rei do
Brazil D. João I e Sua Alteza Dona
Amélia do Brazil.
A festa, que aconteceu no palácio
Ismail, teve um magnifico banquete
contendo vários pratos típicos da deliciosa
Culinária escorvanesa, além de contribuições trazidas pelos outros convidados, como o licor de
marula, oferecido pelo Buama Ras do Estado de Afrikanda e as músicas do Principado de Zanza,
oferecidas pelo Príncipe daquele país e que animaram ainda mais a noite no Reino da
Escorvânia. Ao fim das comemorações, cada convidado deixou uma mensagem para o povo de
Escorvânia, e o Kfah Abbas I foi presenteado com um belíssimo sabre Zanzo, oferecido pelo
Príncipe Adriano I.

CONVOCADAS AS ELEIÇÕES NO REINO DE
BRIGÂNCIA

O Poder Moderador do Reino de Brigância publicou, no dia 21 de dezembro de 2015, o
edital de convocação para as eleições democráticas do Reino. Serão escolhidos através
das eleições o Premier do Reino e os Asofins (deputados). As chapas das eleições terão
do dia 27 de dezembro ao dia 29 para se inscreverem, e as votações ocorrerão do dia 07
de janeiro de 2016 até o dia 11. O voto no Reino de Brigância não será obrigatório,
porém aqueles que não votarem deverão encaminhar carta de abstenção de voto ao
Ministério da defesa.

PRINCIPADO DE ZANZA ANULA O
TRATADO KHOROUGH-ZANZA
Após a absorção do Estado do Badakhshan pelas Províncias Unidas de
Maurícia – que foi noticiada na edição I deste jornal e que pode ser encontrada no site –
o Principado de Zanza divulgou, no dia 16 de dezembro de 2015, o Ato da Chancelaria
003/0061, que dispõe sobre a nulidade do referido tratado. De acordo com o Ato, a
nulidade se deu pelo fato de o Estado do Badakhshan ter perdido sua soberania e
personalidade jurídica internacional através da absorção pelas Províncias Unidas de
Maurícia. No fim do documento, a diplomacia Zanza deixa claro que “sob a liderança do
Chanceler e conselhos do Príncipe, tem se comprometido a manter a paz e desenvolver
relações amistosas intermicronacionais, assim como o respeito a todas as culturas
micronacionais.”

Assinado e ratificado o segundo tratado de Praga.

REINO DA ESCORVÂNIA ADOTA
LÍNGUA HEBRAICA COMO
OFICIAL
Foi aprovado esta semana, pelo
parlamento do Reino da Escorvânia, a
emenda constitucional que adota a língua
hebraica como oficial no Reino. O projeto é
de autoria do Príncipe regente Samir
Ibrahim Al Feres, que vem trazendo grande
movimentação e atividade para o país.
Embora seja uma micronação lusófona, o
Reino da Escorvânia tem uma parcela de
sua população falantes tanto do hebraico
quanto do árabe.

JORNAL FOLHA SEMANAL
LANÇARÁ CONCURSO DE TIRAS
DE QUADRINHOS E ESTÁ
RECEBENDO TEXTOS PARA
PUBLICAÇÃO
O Jornal Folha semanal lançará em
breve um concurso de tiras de quadrinhos,
o objetivo do jornal é selecionar tiras de
quadrinhos
para
serem
publicadas
semanalmente nas edições do jornal. Ainda
não foram definidos os termos do concurso,
mas é certo de que o conteúdo do quadrinho
deve ter ligação com o micronacionalismo.
As demais informações sobre o concurso
serão publicadas no Jornal Folha Semanal
e no site do referido jornal. A Folha
Semanal está recebendo contos e poemas
para serem publicados em suas edições, os
textos
devem
ter
ligação
com
o
micronacionalismo e passarão por análise
antes de serem publicados. Aqueles que
estiverem interessados ou tiverem dúvidas,
envie uma mensagem para o e-mail
jornalfolhasemanal@gmail.com.

PUBLICADO O SEGUNDO
TRATADO DE PRAGA
Foi assinado na cidade de Munique, no
Império Alemão, pelos Chefes de Estado do
Império Alemão, do Grão-ducado de Pretoburgo e
da Diarquia de Esparta, o segundo tratado de
Praga. O tratado reafirma o reconhecimento
mútuo entre os três países envolvidos e funda a
Soberana Ordem de Malta, instituição que tem
como objetivo o aperfeiçoamento dos estudos
acadêmicos acerca da prática micronacional. A
Ordem terá soberania, independência e direito
internacional reconhecidos pelos três Estados
signatários do tratado.

FUNDADO O PRIMEIRO
PARTIDO POLÍTICO DE
BRIGÂNCIA
Foi fundado, no dia 22 de dezembro, o
primeiro partido político do Reino de Brigância,
batizado de “ Congresso Nacional Brigante”.
Segundo a carta de fundação, o partido pretende
trabalhar “para construir uma sociedade justa e
igualitária, auxiliar o Reino de Brigância a se
desenvolver
e
ganhar
destaque
no
micronacionalismo lusófono, aprimoramento da
máquina pública para que seja mais funcional e
eficiente, trazendo resultados rápidos, correta
aplicação e respeito à Justa Constituição e as leis
do Reino, Construção e fortalecimento da
identidade Nacional do Reino, e trabalhar para a
implementação de um sistema econômico
funcional.” O partido foi fundado um dia depois
de serem convocadas as eleições no Reino de
Brigância, provavelmente o partido terá alguns
candidatos na eleição.

ESTADO DE AFRIKANDA ADOTA NOVO SITE
O Estado de Afrikanda adotou, no dia 29 de dezembro de 2015, um novo site
oficial. O novo site é visualmente mais agradável e trás as informações de forma
simples, completa e rápida, além de trazer as informações atualizadas sobre o Estado.
O link para o novo site do Estado de Afrikanda é: http://estadodeafrikanda.jimdo.com/

PORTUGAL E ALGARVES PUBLICA
COMUNICADO ÀS MICRONAÇÕES
O Governo do Reino Unido de Portugal e Algarves publicou, no dia 21 de
dezembro de 2015 um comunicado no qual, Marcelo Jorge de Bragança & Feitos, o
Barão de Piratininga e Presidente do Conselho de Ministros do Reino, informa que
Portugal havia firmado um “memorando de entendimento” com o Governo do Império
de Reunião declarando que Reino Unido de Portugal e Algarves está disposto a
trabalhar para reatar as relações diplomáticas entre ambos os países. “É de
conhecimento público e notório que o presente Gabinete vai fazer de tudo que estiver em
seu alcance para devolver a Portugal o que lho é de direito.” Dizia o autor do texto.
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JORNAL FOLHA SEMANAL
ADOTA NOVO FORMATO
O Jornal Folha Semanal adotou nesta edição
um novo formato de publicação. O anterior – em
formato Standart – se mostrou inviável para a
quantidade de notícias que o jornal publicava,
então a edição decidiu alterar o formato para o
berlinense, que estará em fase de testes durante as
próximas edições.

O JORNAL FOLHA SEMANAL
DESEJA A TODOS UM
PRÓSPERO ANO NOVO
O Jornal Folha Semanal deseja a todos
os micronacionalistas um próspero ano novo,
que todos possam alcançar seus objetivos e
que 2016 seja um ano de grandes conquistas
para todos.
Editor-chefe.

