HISTÓRIA DA ACADEMIA MÃE

TERTÚLIAS

“As academias do Bacalhau são tertúlias de amigos que se reúnem sem finalidades políticas, religiosas
ou comerciais."
A primeira Academia do Bacalhau foi fruto de uma velha e curiosa historia de amizade lusofona, nascida en 1968 na cidade de Joanesburgo, Africa do Sul, onde na altura viviam e trabalhavam cerca de 1 milhao de portugueses.
Foram quatro amigos, o Eng.º Jose Ataíde, o Dr. Ivo Monteiro, o Dr. Rui Pericao e o Dr. Durval Marques, hoje Presidente
Honorario das Academias, que em boa hora tiveram a extraordinaria e feliz ideia de fundarem a “Academia do Bacalhau
de Joanesburgo (hoje Academia Mae), iniciando-se assim um movimento de que os proprios fundadores nunca imaginaram as repercussoes e a multiplicaçao por todo o mundo, podendo-se comparar este fenomeno a uma gigantesca onda de
choque no domínio da amizade, portugalidade e solidariedade social. Daqui nasceu o movimento das Academias do Bacalhau, que e hoje constituído por cerca de 53 Tertulias espalhadas pelos quatro cantos do mundo e todas elas ligadas pelos
mesmos princípios.

HINO
DAS ACADEMIAS DO BACALHAU
Refrão
Caminhamos confiantes
Somos todos tripulantes
Da mesma nau
Que é vista com simpatia
E se chama Academia
Do Bacalhau
Vamos compadres, comadres
Q'esta nossa Academia
Já tem raízes
Levamos a nau ao porto
Para dar algum conforto
Aos infelizes
Verso 1
Temos por símbolo o badalo
Que toca repenicando
Quando alguém quiser falar
Põe-se o badalo a tocar
Ficando o resto calado
Também temos a gravata
C'um bacalhau estampado
Se és amigo de verdade
E quiseres ser compadre
Com ela és condecorado
Repete o refrão
Verso 2
E quando nos reunimos
Num jantar de amizade
Tomamos a ocasião
De fazer algum tostão
Para dar a caridade
E a meio do repasto
Vai acima e vai abaixo
É um acto bem distinto
Brindamos com vinho tinto
O gavião de penacho
Repete o refrão

Compadre Durval Marques
Presidente Honorário das Academias do Bacalhau

De salientar que a letra e musica do hino das
Academias foram da autoria do nosso Compadre
Leonel Canha, um dos fundadores da Academia
do Bacalhau de Welkom, tendo o Hino sido aprovado no XVII Congresso das Academias do Bacalhau, realizado de
19 a 21 de fevereiro de 1988 na bonita cidade sul-africana de Port
Elizabeth.

Atualidade das Academias
A Academia do Bacalhau de Rouen realizou um jantar a 17 de
março, subordinado ao tema “Anos 20”. A ABP fez-se representar
com alguns compadres e comadres, que se deslocaram até à bonita cidade da Normadia. “Obrigada ao compadre presidente Fernando Lopes e toda a sua diligência”, agradeceu a Academia afilhada de Rouen.
Presente no evento esteve também a Rádio Figo, rádio portuguesa de Rouen, que se juntou às causas das Academias e fez um
donativo de mil euros.
A noite foi ocasião para se apadrinhar mais dois novos compadres e duas novas comadres.
O entretenimento ficou a cargo do grupo musical Tempo Jazz
Quartet, de Rouen
A Academia do Bacalhau de Rouen tem o
seu próximo jantar
agendado para o dia 16
de junho. Se o tempo
assim o permitir, vai ser
realizado na rua com
uma noite de fado.

Comadres e Compadres já apresentados:
1. Maria Dias - futuro padrinho, compadre Alfredo Lima
2. Eric Faria - futuro padrinho, compadre Hugo Lopes
3. Isabel Gonçalves - futuro padrinho, compadre Mário Jorge
4. Mikael Dos Santos - futura madrinha, comadre Marine Lopes
5. Adrien Kociuba - futura madrinha, comadre Marine Lopes

6. Joana Rodrigues - futuro padrinho, compadre Hugo Lopes
7. Romain Rodrigues - futuro padrinho, compadre Alexandre
Lopes
8. Ester Carreira - futura madrinha, comadre Clotilde Lopes
9. Stéphane Ribeiro - futuro padrinho, compadre Fernand Lopes
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ABP: primeiro jantar da nova direção
A 16 de março, a Academia do Bacalhau de Paris realizou o seu primeiro jantar sob o mandato da nova direção, presidida por Fernando Lopes. O evento decorreu na Sala Vasco da Gama,
em Valenton, enquadrado na 15ª Semana da
Gastronomia Portuguesa.
238 pessoas encheram a sala, num caloroso
ambiente de convívio e boa disposição.
Nesta noite de festa foram apadrinhados cinco
novos compadres e comadres, que se sentaram
na mesa do presidente – algo que Fernando
Lopes declarou ser seu objetivo que aconteça em todos os jantares em que haja apadrinhamentos. Kelly de Sousa
foi apadrinhada por Alexandre Lopes, Nathalie Vinhas Pereira por Josefina Rodrigues, Leonel Rebelo por António
Albuquerque Moniz, Daniel de Sousa Ferreira por José Gonçalves e Georges Neves por Fernando Lopes. Foram
ainda apresentados dez novos compadres para apadrinhamento nos próximos eventos.
A recém-formada ABP Júnior começou já a mostrar o seu carácter dinâmico, vendendo doces feitos pelos jovens,
de maneira a angariar fundos. Com a ajuda do supermercado “Saveurs du Portugal” e de alguns compadres que
ofereceram frascos e tecidos, foram feitas dezenas de doces, vendidos com sucesso durante a noite.
As receitas conseguidas através dos doces e das caricaturas, juntamente com o valor das multas e doações dos
presentes perfizeram um total de cerca de 3.500€. A noite terminou com os compadres a entoar o hino das Academias do Bacalhau acompanhados pela nova versão do mesmo, gravada pelo compadre e cantor Luís Filipe Reis.

Restaurante Le Lisbonne
Situado no Boulevard de Montparnasse, no 6º arrondissement de Paris, Le Lisbonne é um restaurante que alia a tradição e a
modernidade, a cozinha portuguesa e a gaulesa. O bacalhau, as sardinhas ou a carne de porco à alentejana partilham a mesa
com o salmão fumado e o magret de canard. Para sobremesa, um pastel de nata… ou talvez uma tarte Tatin! Escolha o que
escolher, a garantia é a de uma refeição de qualidade elevada, com o toque de conforto de “comida caseira”, e com produtos
frescos, vindo diretamente de Portugal e do mercado de Rungis. Com espaços distintos, Le Lisbonne oferece um espaço com
uma atmosfera calorosa no primeiro andar e um terraço ideal
para saborear um cocktail com uma bela vista. Tem ainda capacidade para receber grandes grupos, como é o caso desta noite,
em que recebe a Academia do Bacalhau de Paris. Regularmente,
o espaço acolhe noites de fado e soirées com animação brasileira. Talvez tenha conhecido o Le Lisbonne na sua “encarnação”
anterior, quando ainda se chamava “La Montaigne”.

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

Normas das tertúlias:

9 rue Saint-Florentin - 75008 Paris - França
www.bacalhau.fr - contact@bacalhau.fr - Facebook : Academia do Bacalhau de Paris

Bem-vindos Compadres

Futuro Compadre: Jean-Philippe DIEHL
Padrinho: Vitalino D’ASCENSÃO

Futura Comadre: Franceline JORGE
Madrinha: Clotilde LOPES

Futura Comadre: Odette DE JESUS
Madrinha: Clotilde LOPES

Futurao Compadre: Alberto MAIA
Padrinho: António FERNANDES

Algumas regras nos eventos

•
•
•
•
•
•
•

Gravata para os compadres
Lenço para as comadres
Falar em português, exceto quando não seja possível
Silêncio durante os discursos
Não falar de política
Não falar de futebol
Não falar de religião

Agenda ABP 2017
Abril 2017 , dia 07 às 19h30, Tertúlia Restaurante Le Lisbonne - 103 bd Montparnasse 75006 Paris
Maio 2017 , dia 12 às 19h30, Tertúlia Salão do Imobiliário Português -1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Futuro Compadre: Diamantino JORGE
Padrinho: Mário JORGE

Junho 2017

, dia 09 às 08h00 Golfe

6º Torneio de Golfe ABP -1 chemin du Belvédère 94490 Ormesson sur Marne

, dia 11 às 11h00

Almoço da ABP - A definir

Julho 2017 , dia 15 às 19h30 Tertúlia
Agosto 2017 , dia 08 às 14h00 e dia 9

Les Jardins de Montesson –28 Bd de la République, 78360 Montesson
Visita ao Douro, cruzeiro + jantar e noite de hotel Quinta da Pacheca ...

Setembro 2017 , dia 08 às 19h30, Tertúlia 19º aniversario da ABP -A definir
Outubro 2017

Convidada da Noite

Novembro 2017

, dia 06 às 19h30, Tertúlia A definir
, dia 12, 13, 14 e 15

Congresso das Academias na Ilha Terceira (Açores)

, dia 03 às 19h30, Tertúlia A definir
, dia 25 às 9h00 e 26

Dezembro 2017 , dia 09 às 19h30 Gala

Recolha de Roupa Sem Fronteiras 2017
A definir

Maria Leonor Tavares
Maria Leonor Tavares nasceu em França e é a mais
nova de três irmãs especialistas no salto com vara,
disciplina com ampla tradição no país. Começou no
Dynamic Aulnay Club e cedo deu nas vistas com vários triunfos nas categorias mais jovens, viajando para
Portugal, entre 2004 e 2008, apenas para disputar os Campeonatos Nacionais.
Em 2011, já como atleta do Sporting, teve um dos melhores anos da carreira, batendo o recorde nacional
absoluto e de pista coberta e sagrando-se campeã de França. Já participou em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e Europeus (Ar Livre e Pista Coberta), além de diversas participações no Campeonato da
Europa de Selecções.
Conseguiu assegurar a qualificação para os Jogos Olímpicos de 2016 no meeting de Francoville, em França, com a marca de 4,50, igualando o seu recorde pessoal e ficando a um centímetro do registo nacional
máximo absoluto que pertence agora à companheira de equipa Marta Onofre.

Rubrica « Olá Doutor »
O que é um AVC?
Um AVC é o que acontece quando
o fornecimento de sangue para uma
parte do cérebro é impedido. Sem o
fornecimento de sangue, as células
cerebrais podem ficar danificadas, o
que as impossibilitará de cumprir a sua
função. O cérebro controla tudo que o
corpo faz, por isso, uma lesão no cérebro afectará as funções corporais.
Como identificar um AVC?
 Dormência, fraqueza ou paralisia de
um lado do corpo
 Fala arrastada ou dificuldade em encontrar palavras / discurso incompreensível
 Visão subitamente enublada ou perda de visão

 Confusão ou instabilidade
 Forte dor de cabeça
Testes para identificar se alguém está
a sofrer um AVC:
 Fraqueza Facial: a pessoa pode sorrir?
Tem a sua boca ou um olho caído?
 Fraqueza no braço: a pessoa consegue levantar os braços?
 Problemas de expressão: a pessoa
consegue falar com clareza e entender o que lhe dizem?

Se reconhecer algum destes sinais,
ligue para as urgências imediatamente!

Sintomas faciais de um AVC

