
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  

HISTÓRIA DA ACADEMIA MÃE 
 

“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 histo ria de amizade luso fona, nascida en 1968 na cida-
de de Joanesburgo, A frica do Sul, onde na altura viviam e trabalhavam cerca de 1 milha o de portugueses. 
Foram quatro amigos, o Eng.º Jose  Ataí de, o Dr. Ivo Monteiro, o Dr. Rui Perica o e o Dr. Durval Marques, hoje Presidente 

Honora rio das Academias, que em boa hora tiveram a extraordina ria e feliz ideia de fundarem a “Academia do Bacalhau 

de Joanesburgo (hoje Academia Ma e), iniciando-se assim um movimento de que os pro prios fundadores nunca imagina-

ram as repercusso es e a multiplicaça o por todo o mundo, podendo-se comparar este feno meno a uma gigantesca onda de 

choque no domí nio da amizade, portugalidade e solidariedade social. Daqui nasceu o movimento das Academias do Baca-

lhau, que e  hoje constituí do por cerca de 53 Tertu lias espalhadas pelos quatro cantos do mundo e todas elas ligadas pelos 

mesmos princí pios. 

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 apro-
vado no XVII Congresso das Academias do Bacalhau, realizado de 
19 a 21 de fevereiro de 1988 na bonita cidade sul-africana de Port 
Elizabeth. 

Compadre Durval Marques 
Presidente Honorário das Academias do Bacalhau 

 
 

 

Cimeira das Academias do Bacalhau de África 
 

Decorreu no sábado, 20 de 

maio, no Wanderers Club 

em Joanesburgo, a quarta 

cimeira anual dos presiden-

tes das Academias do Baca-

lhau de África. Estas cimei-

ras têm como objetivo que 

as Academias trabalhem 

dentro de uma uniformidade 

onde os princípios e normas 

estejam todas percebidas e a ser cumpridas. Desta reunião também saí-

ram pontos comuns para levar ao congresso mundial a decorrer este ano 

na Ilha Terceira. Um dos pontos, levantado pelo compadre Jorge Olivei-

ra, presidente da Academia de Luanda, foi reforçar o bom funcionamento 

das normas dos Congressos. Apelou a que todas as Academias paguem 

as suas quotas anuais, para a Academia-Mãe poder fazer funcionar em 

pleno o serviço de secretaria, que é tão reclamado por todos. Um ponto 

alto das discussões foi a newsletter mensal, sugerida e lançada pela Aca-

demia de Paris. Todos, sem exceção, votaram a favor da dita newsletter, 

mas continua-se sem encontrar financiamento para a mesma. 

Atualidade das Academias 

Comadres e Compadres já apresentados: 
1. Maria Dias - futuro padrinho, compadre Alfredo Lima 
2. Eric Faria - futuro padrinho, compadre Hugo Lopes 
3. Adrien Kociuba - futura madrinha, comadre Marine Lopes 

4. Joana Rodrigues - futuro padrinho, compadre Hugo Lopes 
5. Stéphane Ribeiro - futuro padrinho, compadre Fernand Lo-
pes 
 

TERTÚLIAS 
ABP 

N° 06/ 2017 

ABP realizou jantar no Salão do Turismo  
e Imobiliário Português 
 
A Academia do Bacalhau de Paris enquadrou o seu jantar 
de 12 de maio no Salão do Imobiliário e do Turismo Por-
tuguês em Paris, evento organizado pela Câmara do Co-
mércio e da Indústria Franco-Portuguesa no parque de 
exposições da Porta de Versalhes, em Paris.  
 
Marcaram presença 110 compadres e comadres que, num 
fim-de-semana preenchido com diversos eventos de des-
taque em Portugal, nomeadamente o centenário das apa-
rições de Fátima, mostraram uma forte adesão, ultrapas-
sando mesmo o número de pessoas previstas. 

 
Luís Rocha, compadre assíduo das tertúlias da ABP e que integrou o Conselho Fiscal da associação nos 
últimos anos, anunciou o seu regresso a Portugal por motivos profissionais, o que terá como consequência 
um afastamento da ABP. O presidente Fernando Lopes fez questão que Luís Rocha partilhasse consigo a 
responsabilidade da animação da noite. Como prenda de despedida, foi oferecido a Luís Rocha uma mol-
dura com uma capa ficcional da revista Closet onde se pode ver a notícia da partida do compadre, e ainda 
uma carteira onde Luís Rocha poderá guardar bem à vista o seu cartão de membro da ABP.  
 
A solidariedade, um dos pilares das Academias, também esteve presente no evento. O compadre José 
Ventura fez um apelo para que se ajudasse a sua sobrinha de dezoito anos que, por sofrer de um grau de 
deficiência de 90%, precisa de um carro adaptado para que os pais se possam deslocar com ela. Na se-
quência do apelo, cada compadre e cada comadre pôs-se de pé, mostrando assim que estava de acordo 
com o apoio a esta causa, para a qual a ABP destinou 5.000€. O compadre José Ventura, emocionado, 
soltou algumas lágrimas, perante a atitude da plateia. 
 
OS fundos angariados para solidariedade cresceram também com as multas aplicadas pelo carrasco Ma-
nuel Moreira. A pedido do presidente Fernando Lopes, todos os presentes tive-
ram que ser multados com, pelo menos, 1€. A soma final angariada foi um 
bom contributo para os fundos da ABP. A isso somou-se também o valor anga-
riado pela ABP Júnior, que vendeu doces e velas feitas pelos jovens. 
 
No evento, houve ainda um momento para homenagear o recém-falecido com-
padre João Vieira. Luís Malta, antigo presidente da ABP, lembrou ainda o fale-
cimento recente de um outro compadre, da Academia do Bacalhau de Lisboa.  
 
Apesar de a refeição ter ficado aquém do desejado, o jantar foi um momento de 
agradável convívio para os presentes, numa noite em que a ABP contou tam-
bém com alguns compadres reformados que já não estavam presentes há algum 
tempo. 

17 de Julho de 1998 
Domingo, 11 de junho de 2017 



ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS 

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

Bem-vindos Compadres 

Futura Comadre: Ester Carreira 
Data de nascimento: 12/12/1962 
Local de nascimento: Barcelos 
Madrinha: Clotilde Lopes 

 

A 5º edição da revista da Academia do Baca-
lhau de Paris já está publicada! 

 

O público teve acesso a ela durante a Festa 

Franco-Portuguesa de Pontault-Combault, 
onde a ABP marcou presença. Em breve, esta 
publicação vai também estar presente em di-

versas instalações de empresas portuguesas 
na região parisiense, assim como no Consu-
lado Geral de Portugal em Paris. 

 

Se quiser deixar o seu comentário, sugestão, 

ou mesmo participar no próximo número, 
pode contatar o secretariado da Academia do 
Bacalhau de Paris através dos contatos habi-
tuais: contact@bacalhau.fr e 07.81.19.57.10. 

Revista ABP—5ª edição 

 

O Jardin des Tuileries obteve o seu nome pelas fábricas de azulejos 

que anteriormente estavam no local onde a rainha Catherine de Medici 

construiu o Palais des Tuileries, em 1564. O famoso jardineiro do rei 

Luís XIV, André Le Nôtre, arranjou os jardins em 1664, dando-lhes o 

seu estilo de jardim formal 

francês atual. Os jardins, que 

separam o Louvre da Place 

de la Concorde, são um lugar cultural para os parisienses e turis-

tas, onde se pode apreciar estátuas de Maillol, Rodin ou Giaco-

metti. As duas lagoas dos jardins são perfeitas para o relaxamen-

to. O Musée de l'Orangerie, onde os visitantes podem admirar as 

obras de Monet, está localizado a sudoeste das Tuileries.  

Jardin des Tuileries 

Rubrica « Olá Doutor » 

O que é a depressão? 
É uma doença psicológica que gera tris-
teza profunda desproporcional à impor-
tância do fator que causou a doença e 
persiste além de um período de tempo 
justificável, que normalmente ultrapassa 
2 semanas.  É muitas vezes acompanha-
do de baixa autoestima, perda de inte-
resse em atividades de outra forma apra-
zíveis, pouca energia e dor sem uma 
causa definida. Uma em cada quatro 

pessoas so-
fre de de-
pressão, 
fazendo des-
ta uma das 
mais co-
muns doen-
ças mentais 
no mundo. 
 

Quais são os sintomas? 
• Sensação de tristeza profunda 

• Pessimismo, sentimentos de culpa e 
baixa autoestima 

• Perda de interesse por atividades que 
antes davam prazer 

• Dificuldade de concentração e de to-
mar decisões 

• Sentimentos de medo, culpa, inutilida-
de ou fracasso, falta de esperança 

• Irritabilidade, ansiedade e ataques de 
raiva 

• Problemas de sono 

• Perda ou aumento de peso 

• Diminuição da vontade sexual 

• Dor de cabeça e no corpo e sensação 
de aperto no peito e peso nas pernas 

 
 
 

Como tratar? 
O diagnóstico de depressão é realizado 
com base na observação, queixas e his-
tória clínica do doente. A terapêutica 
pode incluir a psicoterapia e/ou a toma 
de fármacos (como os antidepressivos, 
entre outros). O tratamento é sempre 
individualizado e só o médico pode 
prescrever o fármaco mais adequado a 
cada caso. O apoio familiar e social 
continua a ser muito importante ao lon-
go de todo o processo.  
 

Factores que podem ajudar: 
• Praticar exercício 

• Ter uma alimentação saudável 

• Dormir bem 

• Estar mais tempo com família/ amigos 

• Gerir o stress e os seus compromissos 

• Apanhar sol 

Agenda ABP 2017 

Agosto 2017 , dia 08 às 14h00 e dia 9  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 

 , dia 16 às 08h00 Golfe 6º Torneio de Golfe ABP -1 chemin du Belvédère 94490 Ormesson sur Marne 

Outubro 2017  
, dia 06 às 19h30, Tertúlia A definir 

, dia 12, 13, 14 e 15 Congresso das Academias na Ilha Terceira (Açores) 

Novembro 2017  
, dia 03 às 19h30, Tertúlia A definir 

, dia 25 às 9h00  e 26 Recolha de Roupa Sem Fronteiras 2017 

Dezembro 2017 , dia 09 às 19h30 Gala A definir 

Festa de Pontault-Combault 

A ABP marcou presença na 
Festa Franco-Portuguesa de 

Pontault-Combault, nos dias 2 e 
3 de junho. O resultado foi 

muito positivo: às 18h já tínha-
mos distribuído todas as revis-

tas! 


