Folha nº

FICHA DE COSTADO
ÁRVORE GENEALÓGICA FAMILIAR

OBSERVAÇÃO

PATERNIDADE
AVÔ
AVÓ

Todos os campos devem ser preenchidos e se possível com cópia dos documentos

PAI
CELULAR

CIDADE NASCTO
DATA NASCTO

MATERNIDADE
AVÔ

AVÓ
MÃE
CELULAR

CIDADE NASCTO
DATA NASCTO

Data Celebração

CASAMENTO / UNIÃO ESTÁVEL
CASADO ?

FILHOS

1
2
3
4

ENDEREÇAMENTO
Endereço

Visto

Cidade

UF

CEP
Telefones

E-mail

Data

PERGUNTAS IMPORTANTES

Dúvidas? Whatzap 41 99695-0126 ou james.kerne@gmail.com www.jameskerne.com.br

Caro amigo(a)
Esse serviço é coordenado pelo Prof.Dr.JK (James Kerne) que é especialista da Ordem dos Escudeiros do Brasil, cujo objetivo
é de divulgar o movimento escudeiro através de uma rede de famílias conectadas pelo escudo .
A Heráldica Moderna diferencia-se da heráldica tradicional.
A heráldica tradicional busca identificar o brasão primitivo da grande família e a heráldica moderna diferencia -se por criar
um brasão que origina-se dos brasões tradicionais das grandes famílias do marido e esposa a partir da constituição da
família (casamento) baseado no livro Como Criar o Brasão da Minha Família .
Caso tenha interesse na proposta abaixo, basta preencher com um SIM naquilo que deseja.
Esses serviços e produtos são gratuitos e serão confirmados se existir disponibilidade em estoque no momento.
1) Você possui às imagens de algum sobrenome da sua família? Se SIM anexe uma cópia.
2) Você quer uma imagem digitalizada do Brasão de Armas?
3) Você quer uma imagem criada pelo especialista impressa em tamanho A 4 ou A3 ?

4) Você quer que registre o Brasão de Armas da sua família atual na OEB ? Neste caso sua família torna-se associada e
vinculada a uma rede brasonaria internacional.
5) Você quer um escudo oficial em madeira (42x60 cm) com o brasão de sua família estampada ?
6) Você quer ser indicado para um Título da Nobreza Escudeira? Cavaleiro, Conde, Duque, Visconde, Marquês, etc...
(Nesse caso, caso seja autorizado, você e sua família será convidado para uma cerimônia oficial de gala)
7) Nos sábados ou domingos existem eventos para às famílias, campeonatos de esgrima, zarabatana, arquearia, polo real,
onde pode ser realizado um churrasco individual entre às famílias . (Válido apenas para Brasões de Armas registrados) (ver
item 4)
8) Você quer receber um Boletim Informativo Mensal ou livros sobre a Heráldica Moderna?

