HISTÓRIA DA ACADEMIA MÃE

TERTÚLIAS

“As academias do Bacalhau são tertúlias de amigos que se reunem 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 constituido por cerca de 57 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.

Actualidade das Academias
José Contente reeleito presidente da Academia-Mãe
José Contente foi reeleito presidente da Academia
do Bacalhau de Joanesburgo até 2019, por unanimidade e aclamação, no dia 2 de março. A AssembleiaGeral e o convívio da Academia-Mãe tiveram lugar
na União Portuguesa, em Turffontein, num evento
contou com 47 compadres e comadres.
O antigo presidente da tertúlia, compadre honorário
Silvério Silva propôs à assembleia que Contente
ocupasse o cargo até 2019, isto porque em 2018 a
Academia-Mãe irá celebrar 50 anos de existência e
organizará o Congresso Mundial das Academias,
justificando-se a continuidade com o facto de não
haver interrupções no trabalho de organização e
gestão do certame.
“Comadres, compadres”, começou por declarar Contente no seu discurso de
aceitação, “não era este o plano. Primeiro, quero agradecer a confiança depositada em mim, quero agradecer à minha esposa por todo o apoio e ajuda e ao
meu executivo. Peço-vos, que quando vos pedir ajuda, não me virem as costas
porque eu estou aqui hoje, a dar a cara e o melhor pela nossa Comunidade e
Tertúlia. Podem contar comigo e vamos trabalhar para fazer de 2018 o maior e
melhor Congresso de sempre”, concluiu o presidente.

Comadres e Compadres já apresentados:
1. Nathalie Vinhas Pereira, futura Madrinha a comadre Josefina Rodrigues
2. Maria Dias, futuro padrinho o compadre Alfredo Lima
3. Margarida Lima, futuro padrinho o compadre José Dias
4. Jean Phillipe Diehl, futuro padrinho o compadre Vitalino de Ascenção
Comadres e Compadres apresentados hoje dia 16 de março de 2017:
1. Eric Faria futuro padrinho, compadre Hugo Lopes
2. Franceline Jorge futura Madrinha a comadre, compadre Clotilde Lopes

3. Isabel Gonçalves, futuro padrinho o compadre Mario Jorge
4. Mikael Dos Santos futura Madrinha a comadre Marine Lopes
5. Adrien Kociuba, futura Madrinha a comadre Marine Lopes
6. Joana Rodrigues, futuro padrinho o compadre Hugo Lopes
7. Romain Rodrigues, futuro padrinho o compadre Alexandre Lopes
8. Odete de Jesus, futura Madrinha a comadre Clotilde Lopes
9. Ester Carreira futura Madrinha a comadre Clotilde Lopes
10. Stéphane Ribeiro, futuro padrinho o compadre Fernand Lopes
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Evento de fevereiro: Eleições e estatutos aprovados
A 10 de fevereiro, a ABP realizou uma Assembleia Geral Mista, no
Consulado Geral de Portugal em Paris. Na ocasião, elegeram-se os
órgãos sociais para um novo mandato, com a lista liderada pelo
compadre Fernando Lopes – a única que apresentou a sua
candidatura – a ser eleita com 98% dos votos. Dos 130 compadres e
comadres com quotas em dia, 107 exerceram o seu direito de voto.

Carlos Ferreira antigo Presidente (a esquerda) a transmitir o Badalo e
a presidência ao novo Presidente da ABP Fernando Lopes (a direita)

Após a eleição, o novo presidente agradeceu aos seus antecessores, Carlos Ferreira e António Fernandes, pela
“oportunidade que lhe proporcionaram de dirigir uma tão bela entidade, que se chama Academia do Bacalhau de
Paris”. Fernando Lopes chamou depois para junto de si os restantes elementos da direção, para os apresentar à
Assembleia e a mostrar que só será possível realizar aquilo a que se propõem se mantiverem uma equipa coesa.
Antes da eleição da nova direção, a Academia do Bacalhau de Paris deu outro passo importante no seu
desenvolvimento ao aprovar os novos estatutos, que lhe conferem a denominação de instituição de interesse geral.
A revisão e aprovação dos novos estatutos foi um assunto trabalhado pela ABP ainda durante o mandato de Carlos
Ferreira. Na Assembleia Geral procedeu-se ainda à apresentação dos relatórios de atividades, financeiro e moral,
todos aprovados pelos compadres presentes.
Presidente: Compadre Fernando LOPES
Vice-Presidentes: Comadre Josefina RODRIGUES - Compadre Afonso GALVÃO - Compadre Manuel SOARES - Compadre Filipe ALVES
Tesoureira: Comadre Ana Paula de SOUSA - Tesoureiro adjunto: Compadre José DIAS
Secretario: Compadre Ricardo José RODRIGUES - Secretaria adjunta: Comadre Emília Pinto
Carrasco: Compadre Manuel MOREIRA

Jantar da ABP
Festival de Gastronomia
Portuguesa da Radio ALFA

ementas ricas e diversas a disfrutar destes
dois restaurantes, para almoçar ou jantar.

A 15.ª edição do Festival de Gastronomia
Portuguesa abre as suas portas, de 10 a 19
de Março 2017, na Sala Vasco da Gama em
Valenton, para levá-lo à descoberta de
várias especialidades e sabores de Portugal.

A Associação «À la Découverte du
Portugal», com o apoio da RÁDIO ALFA,
tem o prazer de convidá-lo a descobrir a
gastronomia portuguesa, em família, entre
amigos, ou para negócios.

Não esqueça de reservar os seus lugares
Dois restaurantes portugueses são convi- para esta viagem gastronómica.
dados para representar duas regiões deste país encantador onde os chefes de cozi- Venha à Descoberta de Portugal !
nha apresentarão os seus pratos, da cozinha moderna à cozinha tradicional, com

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

Normas das tertulias:

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

Algumas regras dos eventos
•
•
•

Benvindos Compadres

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

Futura Comadre: Kelly de SOUSA (França)
Nascida dia 28 de setembro, em Pontoise
Padrinho: Compadre Alexandre LOPES
Porqué? « As minhas raiz são portuguesas. Gosto do foie gras saltiado, mas também do
bacalhau a lagareiro, tenho prazer em partilhar e ajudar causas nobres »
Futuro Compadre: Daniel De SOUSA FERREIRA
Nascido dia 21 de agosto em Pombal (Portugal)
Padrinho: Compadre José GONCALVES
Porqué? Gosta de ajudar quem mais precisa é quer ser dessa bela familia chamada
Academia do Bacalhau.
Futuro Compadre: Georges NEVES
Nascido dia 19 de abril em Clamart (França)
Padrinho: Compadre Fernando LOPES
Porqué? « Sem amigos não a festas, e quando precisamos e tão bom contar com os amigos de verdade »

Agenda ABP 2017
Março 2017 , dia 12 às 19h30, Tertúlia Salão da gastronomia -sala Vaco da Gama 94460 Valenton
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
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

Outubro 2017

Após a criação da nova academia do bacalhau
Júnior, queremos demostrar a nossa vontade
de ser membros ativos dessa bela aventura
que vai ser a nossa !
É por isso mesmo que hoje a noite vendemos
doces, feitos por nós, para angariar fundos.
Esses miminhos foram possíveis com a ajuda
das lojas "Les Saveurs du Portugal" que nos
ofereceu as frutas e o açúcar. Vários compadres ajudaram também, na compra dos fracos, tecidos e realizarão as etiquetas. Um
grande obrigado a todos.

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

Noticias da ABP Junior
Caros comadres e compadres,

Les Jardins de Montesson –28 Bd de la République, 78360 Montesson

Contamos com a vossa ajuda e generosidade.
Vamos passar pelas mesas. Os frascos estão a
venda com um mínimo de 2,50€ para os pequenos e 5,00€ para os maiores.
Os sabores dos doces:
• Maçã
• Laranja e canela
• Maçã e laranja
Para acabar, temos muito orgulho em participar neste novo projeto, sobretudo no primeiro jantar do novo compadre presidente, Fernando Lopes. Prometemos o máximo empenho desde o início até ao fim. Agradecemos.
ABP junior

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

Congresso das Academias na Ilha Terceira (Açores)

Novembro , dia 03 às 19h30, Tertúlia A definir
2017 , dia 25 às 9h00 e 26
Recolha de Roupa Sem Fronteiras 2017
Dezembro 2017 , dia 09 às 19h30 Gala

A definir

Rubrica Olá Doutor
Especialistas americanos revelam
porque beber muita água após os 50
anos impedirá problemas de se
desenvolverem em indivíduos do sexo
masculino.
Senhores, pensem em levar sempre
convosco uma garrafa de água. Um
estudo publicado no jornal Obstetrics
and Gynaecology explica que os
homens têm um risco muito maior de
desenvolver cálculos na bexiga.
Neste artigo, um médico publicou um
cálculo (pedra) em forma de estrela
numa rede social e pediu a opinião dos
seus colegas.

Beber muita água pode ajudar a limitar
a formação de cálculos.
O estudo de caso revela que se tratava
de um cálculo de 4 cms de diâmetro,
que causava dores intensas ao
paciente. Os especialistas explicam
que este tipo de cálculo tem tendência
a fornar-se quando ocorre uma hiperplasia benigna da próstata.
Este fenómeno, frequente na meiaidade, causa um aumento da próstata.
Estando a glândula próxima da uretra,
bloqueia a passagem da urina, que se
estagna na bexiga.

Os minerais contidos no líquido acumulam-se e formam um cálculo que
gera dores na zona da bexiga, ao urinar
e, por vezes, sangue na urina.
Para evitar a formação destas pedras,
os médicos recomendam beber água,
de maneira a facilitar ao máximo o
esvaziamento da bexiga.

