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Rei Emerson I é coroado oficialmente

Lançado o Sicília VII

É COROADO O REI DE BRIGÂNCIA!
Aconteceu no dia 30 de dezembro de 2015 a coroação formal do Rei Emerson I de
Brigância. Estiveram presentes na cerimônia, que aconteceu no Estado de Afrikanda, o
Príncipe Regente do Reino da Escorvânia, Sua Alteza Samir Ibrahim Al Feres, Sua
Esparciata Majestade, Mariano de Ágide, Rei de Esparta, Sua Majestade Real, Francesco
III, Rei da Itália, Sua Graça o Barão Richard Bergkamp, presidente da Kopen en Fors
Internacional, das Províncias Unidas de Maurícia, e Sua Alteza Soberana, Adriano I,
Príncipe de Zanza. A cerimônia seguiu as tradições africanas de coroação, com o Rei
vestindo trajes típicos, danças tradicionais e guerreiros vestidos com os trajes de guerra
do povo zulu. Foi lida a carta de renúncia de D. Morena, avó de Emerson que abdicou em
favor de seu neto. A coroação ocorreu às 16h e, ainda durante a cerimônia foram aceitos
os novos membros da família Real de Brigância, O Príncipe Adriano I de AquiwedéZanza, Príncipe soberano do Principado de Zanza, e o Buama Ras do Estado de
Afrikanda, o agora Arquiduque de Brigância, Thomas de Aquiwedé-Brigância.

REINO DE BRIGÂNCIA ATIVA EMBAIXADA
NO REINO DA ESCORVÂNIA
O Reino de Brigância ativou no
dia 7 de janeiro de 2016 sua embaixada
no Reino da Escorvânia. A embaixada
já havia sido planejada há um certo
tempo, porém só foi concretizada este
ano. Foi oferecido ao embaixador
brigante, pelo Governo escorvanês,
uma bela embaixada no hotel Raiab
Eagle, que pode ser vista nas imagens
ao lado.

REINO DA ITÁLIA LANÇA O SICÍLIA VII
O Reino da Itália lançou no dia 9 de janeiro de 2016 o seu mais novo portal,
batizado de Sicília VII. O novo portal traz a aparência do Sicília VI, porém com a cor
vermelha, que relembra as origens sicilianas do Reino, mas “O novo sistema, embora
tenha layout semelhante ao anterior, é 100% novo e marca a maior migração já feita na
história de nossos web sites.” Diz o Rei Francesco III em seu comunicado de lançamento
do novo sistema. O portal traz a versão 2.0 do sistema RBI, com novas operações,
possibilidade de saldo negativo e muitas outras inovações. “Também nosso sistema de
perfis está totalmente remodelado, mais organizado, com uma capa com as cores da
Itália em cada perfil e com a possibilidade de que nossos usuários possam, por exemplo,
manterem pequenos blogs.” Continua o Rei em seu comunicado. Além disso, Sicília VII
está compatível com o sistema Tapatalk e melhor otimizado para smarthphones. O Rei
lembra ainda que o Reino da Itália disponibiliza seus sistemas para as outras
micronações, sem nenhum custo, é o chamado Pacote Lusofonia, que pode ser adquirido
no site do Reino da Itália.
Confira o novo portal do Reino da Itália: http://www.reinodaitalia.org/.

RECONHECIMENTO MÚTUO ENTRE O
REINO DA ITÁLIA E O REINO DA
ESCORVÂNIA
Foi divulgado no dia 6 de janeiro um ato de reconhecimento mútuo entre o
Reino da Itália e o Reino da Escorvânia. Os dois países emitiram os documentos de
reconhecimento, o Rei da Itália, Francesco III, diz ao fim de seu “atto di riconoscimento
diplomático 001/13” que “Saudamos o povo escorvanês e Sua Majestade Real com a
certeza de que a nação aqui reconhecida pela chancelaria italiana representa real
juventude e originalidade promovendo de modo positivo o micronacionalismo.”

Reino de Brigância ativa embaixada em
Escorvânia

Publicada a revista Herald
Foi lançada esta semana a primeira
edição da Revista Herald, que trata sobre
heráldica. Com o título “Uma revista sobre
Heráldica, porque não?” a revista tem como
objetivo trazer informações sobre heráldica,
para que os micronacionalistas conheçam a
arte e assim sejam prevenidos certos erros
durante a confecção de brasões pelos leigos.
Além de trazer informações sobre regras da
heráldica, a revista também faz análises de
símbolos oficiais de várias micronações.

Escorvânia dispensa militares
O Ministério da defesa do Reino da
Escorvânia dispensou parte dos soldados das
Forças Armadas do país por terem concluído o
serviço militar, estes soldados podem escolher
pela dispensa ou por seguir carreira. No Reino da
Escorvânia o serviço militar é obrigatório aos
maiores de 18 anos ou novos cidadãos, aqueles
que não cumprirem com o Serviço Militar, não
tem acesso a direitos como o passaporte e a
atuação política no Reino.

Fundado mais um Partido
Político em Brigância
Foi fundado na primeira semana de
janeiro mais um partido político no Reino
de Brigância. Batizado de “Partido da
Liberdade Inkhata”, o partido tem, de
acordo com sua Carta de Fundação, uma
ideologia conservadora e de direita, e vai se
esforçar para “promover a glória da
monarquia brigante como um Reino sólido
e ativo, fortalecer a moral, ética e a
cidadania, entendendo-as
como um
indissolúvel todo, zelar pela família
brigante como partícula de formação de
sentimento nacional, zelar pela cultura
angolana e zulu em nossas terras.”

Poema: Joia do deserto
Colaboração

Ó Nação de Ouro
Joia do deserto,
Seu dourado ímpar seduz o viajante,
Que aqui se fixa e expande,
Expande nossa pátria aos rincões do
mundo,
Aos rincões do mundo, nossa pátria
floresce.
Floresce num horizonte de ouro e
esmeralda,
Das
verdejantes
planícies
mediterrâneas,
Ao imenso deserto de ouro.
Escorvânia pátria amada,
Terra adorada,
De tons dourados e verdejantes,
Pátria pujante,
Joia Rara do Oriente.
S.A.R Hafez Al Feres
Príncipe Herdeiro da Escorvânia
___________________________________
Você é escritor? Tem algum texto que
gostaria de divulgar? Colabore com o
Jornal você também e envie seu texto para:
jornalfolhasemanal@gmail.com
e
ele
poderá ser publicado em nosso jornal!
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