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Tradução 

Nossa Ref. CULT./VOL.117/15   Data 6 de Abril 2015 

Declaração de Propósito 

Esta declaração é feita neste dia 6 de abril de 2015 por sua Majestade Imperial, Oba Lamidi 

Olayiwola Adeyemi III, JP, CFR, ll. D, O ALAAFIN DE OYO, Oyo, Estado de Oyo, Nigéria, o 

guardião de todo o património material e não material histórico e cultural dentro da Comunidade 

de Oyo e seus arredores, por este meio venho informar todas as comunidades Orisa no mundo, 

Que: 

1. ASA ORISA é uma associação oficial para agregar todas as comunidades de Orisa, fundada 

por sua Majestade Imperial, o Alaafin de Oyo. Visa preservar a religião tradicional com todos 

os seus segmentos, resgatar o orgulho da comunidade religiosa de Orisa, a fim de transferir o 

conhecimento de geração em geração. 

 

2. Dr. Paula Gomes é nomeada por sua Majestade Imperial, o Alaafin de Oyo, como 

Embaixadora Honorária da cultural do Império de Oyo, em reconhecimento ao seu trabalho 

acadêmico sobre a língua Yoruba, história, património cultural e em consideração a sua 

implacável e louvável esforço em busca do renascimento e sustento da cultura Yoruba em 

Oyo em todas as ramificações. Seus deveres incluem a ligação com o governo, órgãos 

corporativos e comunidades tradicionais de Orisa, participando da restauração do patrimônio, 

coordenando atividades relacionadas com a cultura do Alaafin em várias partes da África e na 

diáspora, em nome de Sua Majestade Imperial, o Alaafin de Oyo atualizando e comunicando 

ao palácio. 
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3. O chefe Fatokun Morakinyo, intitulado por sua Majestade Imperial, o Alaafin de Oyo como 

Aare Isese do Império de Oyo. Seus deveres são representar as comunidades Orisa, a pedido. 

 

4. O sistema hierárquico de todos os segmentos Orisa na terra Yoruba é independente entre si, 

com diferentes líderes religiosos em cada segmento, e comunidade. Eles não são limitados a 

um líder único, tendo sua própria função e independência. 

 

A instituição do palácio está disponível para esclarecimentos adicionais. 

 

IKU BABA YEYE 

 

_______________ 

Oba (Dr.) Lamidi Olayiwola Antonio III, JP, CFR, LL. D 

O Alaafin de Oyo e o presidente permanente, 

Do Conselho Estadual de Obas e chefes do estado de Oyo 


