
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 

 
 

 
Faleceu o compadre João Vieira 
 
Faleceu recentemente João Vieira, compa-
dre da Academia do Bacalhau da Namíbia. 
João Vieira era um veterano das Academias 
do Bacalhau, tendo estado presente em di-
versos congressos e na abertura de diferen-
tes Academias. A Academia do Bacalhau da 
Namíbia deixa os mais sentidos pêsames à 
família de João Vieira e deseja “paz à alma” 
do compadre. 
Devido ao falecimento do compadre, a Aca-
demia do Bacalhau da Namíbia decidiu adi-
ar o almoço que tinha programado para o 
dia 8 de abril. A data do próximo encontro 
ainda não está definida mas deverá ser no 
fim do mês de maio. 
Neste próximo almoço realizar-se-ão elei-
ções para os corpos sociais desta Academia 
e serão abordados outros temas de interesse 

para esta tertúlia.  

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. Isabel Gonçalves - futuro padrinho, compadre Mário Jorge 
4. Mikael Dos Santos - futura madrinha, comadre Marine Lo-
pes 
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 Lo-
pes 
 

TERTÚLIAS 
ABP 

N° 05/ 2017 

ABP esgota Le Lisbonne 
Foi um Le Lisbonne com lotação completa que acolheu 
o jantar de abril da Academia do Bacalhau de Paris na 
sexta-feira, dia 7. Cem convivas – compadres, coma-
dres e convidados – uniram-se em torno de uma mesa 
que proporcionou uma viagem gastronómica por refi-
nados paladares portugueses, com pastéis de bacalhau, 
salada de polvo, bacalhau grelhado, carne de porco à 
alentejana e uma degustação de queijos oferecida pelo 
compadre Luís Filipe Reis. 
 
A noite contou com a presença do Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, 
compadre de pleno direto da Academia do Porto. Os 
compadres Paulo Pisco e António Albuquerque Moniz 

acompanharam o Secretário de Estado que, tendo chegado ao evento já na reta final, não se livrou de uma 
multa pela chegada tardia, aplicada pelo “carrasco” Luís Gonçalves, mostrando que no seio das Academi-
as não se fazem distinções entre convivas. 
 
A convidada da noite foi Maria Leonor Ribeiro Tavares, atleta na modalidade de salto com vara. A atleta 
convidou os presentes a experimentarem consigo a modalidade de salto com vara, convite a que Fernando 
Lopes sugeriu que a ABP Júnior respondesse em massa. Foram ainda abordadas as possibilidades de uma 
parceria entre a atleta e a ABP e de Maria Leonor se tornar comadre de pleno direito. 
 
O jantar foi ocasião para quatro compadres e comadres se juntarem, oficialmente, à família da Academia 
do Bacalhau de Paris: Alberto Maia foi apadrinhado por António Fernandes, Francelina Jorge e Odete de 
Jesus por Clotilde Lopes, e Diamantino Jorge por Mário Jorge. Para fechar o jantar, Fernando Lopes lan-
çou uma nova iniciativa: um quadro a atestar que a ABP realizou uma das suas tertúlias no restaurante. 
Esta iniciativa será replicada nos restaurantes que acolherem os eventos da Academia e serve para mostrar 
o agrado das comadres e compadres em terem partilhado um bom momento naquele espaço. A proprietá-
ria do Le Lisbonne ficou muito comovida com a distinção. 

17 de Julho de 1998 
Sexta-feira, 12 de maio de 2017 

Na iniciativa Roupa Sem Fronteiras 2015, a Academia do 
Bacalhau de Paris apoiou a Associação Desportiva do Cam-
panário, na Madeira. Na sequência desse apoio, um grupo 
de compadres e comadres da ABP deslocou-se àquela ilha 
portuguesa em outubro de 2016. No dia 22 de abril de 
2017, foi a vez de os compadres acolherem em Paris Luís 
Drumond, presidente da associação.  (continua) 

ABP acolhe em Paris presidente da  
Associação Desportiva do Campanário 



ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS 

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

 

Quinta-feira, 12 de outubro de 2017 
9h30 - Receção das comadres e compadres no aeroporto / 
Acreditação dos Congressistas / Almoço e tarde livres 
20h30 - Jantar 
 
Sexta-feira, 13 de outubro de 2017 
9h30 – Torneio de golfe (CGIT) 
10h30 – Passeio de autocarro ao lado sul da Ilha 
12h00 - Praia a pé (visita à cidade da Praia da vitória) 
13h00 – Almoço 
14h30 - Reunião dos presidentes na casa das Tias  
/ Passeio de autocarro ao interior da ilha 
16h30 - Visita ao Algar do Carvão 
20h30 – Jantar 
 

Sábado, 14 de outubro de 2017 
9h30 – Trabalhos do Congresso / 
Angra, Cidade Património a pé 
14h00 – Almoço 
16h30 - Visita guiada aos palácios de Angra do Heroísmo 
20h30 – Jantar de Gala 
 
Domingo, 15 de outubro de 2017 
9h30 - Passeio de autocarro ao Interior e lado norte da ilha 
14h00 – Almoço 
16h30 – Tourada à corda 
18h00 – Partida dos congressistas 

Programa Provisório Congresso  Academias Bacalhau 2017 

A noite foi preparada para proporcionar um evento de 
classe aos 34 convivas: um passeio de barco pelo rio Se-
na, acompanhado de um jantar. De regresso ao cais, os 
compadres apressaram-se para chegar a tempo ao Porto-
logia, onde foram extremamente bem-recebidos pelo 
gerente, Julien dos Santos. Ao entrar no espaço, no bair-
ro de Arts et Métiers, os convivas foram invadidos pelo 
odor do vinho do Porto, dos cafés acabados de servir, 
dos queijos de cabra e da charcutaria tradicional portu-
guesa. Luís Drumond agradeceu a todos os presentes 
pela simpática receção e pela amizade que se instalou 
entre as pessoas das ABP e da Associação Desportiva do 
Campanário.  
 

A noite teria terminado pelas 23h00, após uma degustação de vinhos do Porto, não fosse o facto de Fernan-
do Lopes, presidente da ABP, fazer anos no dia seguinte. O grupo ficou então até à meia-noite, altura em 
que começou a cantar os parabéns em uníssono. Seguiu-se o hino da Academia do Bacalhau – tudo à porta 

fechada, para impedir que os turistas curiosos que por ali passavam se juntassem à festa. 

Rubrica « Olá Doutor » 

O que é a Doença de Alzheimer? 
A Doença de Alzheimer é um tipo de 
demência que provoca uma deterioração 
global, progressiva e irreversível de 
diversas funções cognitivas (memória, 
atenção, concentração, linguagem, pen-
samento, entre outras). 
 
Esta deterioração tem como consequên-
cias alterações no comportamento, na 
personalidade e na capacidade funcional 
da pessoa, dificultando a realização das 
suas atividades de vida diária. 
 
O nome desta doença deve-se a Alois 
Alzheimer, médico alemão que em 
1907, descreveu pela primeira vez a 
doença. 
 
Quais são os sintomas? 
Nas fases iniciais, os sintomas da Doen-
ça de Alzheimer podem ser muito sub-

tis. Todavia, começam frequentemente 
por lapsos de memória e dificuldade em 
encontrar as palavras certas para objetos 
do quotidiano. Estes sintomas agravam-
se à medida que as células cerebrais vão 
morrendo e a comunicação entre estas 
fica alterada. 
 
Outros sintomas característicos: 

• Dificuldades de memória persistentes 
e frequentes, especialmente de aconte-
cimentos recentes;´ 

• Apresentar um discurso vago durante 
as conversações; 

• Perder entusiasmo na realização de 
atividades, anteriormente apreciadas; 

• Demorar mais tempo na realização de 
atividades de rotina; 

• Esquecer-se de pessoas ou lugares 
conhecidos; 

• Incapacidade para compreender ques-
tões e instruções; 

• Deterioração de competências sociais; 

• Imprevisibilidade emocional. 
 

Existe algum tratamento disponível? 

Até à presente data não existe cura para 
a Doença de Alzheimer. No entanto, 
existem algumas medicações que pare-
cem permitir alguma estabilização do 
funcionamento cognitivo nas pessoas 
com Doença de Alzheimer, nas fases 
ligeira e moderada.  

Agenda ABP 2017 

Bem-vindos Compadres 

Futuro Compadre: Mickael dos Santos Rodrigues 
Data de nascimento: 08 / 12 / 1988 
Local de nascimento: Paris 19 
Madrinha: Marine Lopes  

Junho 2017  , dia 11 às 11h00  Almoço da ABP - A definir 

Julho 2017 , dia 14 às 19h30 Tertúlia Les Jardins de Montesson –28 Bd de la République, 78360 Montesson 

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 

Futuro Compadre: Romain Rodrigues 
Data de nascimento: 15 / 03 / 1992 
Local de nascimento: Sucy en Brie 
Padrinho: Alexandre Lopes 

Futura Comadre: Isabel Gonçalves 
Local de nascimento: Freixianda, Vila Nova de Ourém 
Padrinho: Mário Jorge 

Futuro Compadre: Alfredo do Nascimento 
Data de nascimento: 28 / 01 / 1977 
Local de nascimento: Grenoble, França 
Padrinho: Carlos Ferreira 


