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 e vista com simpatia
E se chama Academia
Do Bacalhau
Vamos compadres, comadres
Q'esta nossa Academia
Ja tem raízes
Levamos a nau ao porto
Para dar algum conforto
Aos infelizes

Compadre Durval Marques
Presidente Honorario 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

Verso 1
Temos por símbolo o badalo
Que toca repenicando
Quando alguem quiser falar
Poe-se o badalo a tocar
Ficando o resto calado
Tambem temos a gravata
C'um bacalhau estampado
Se es amigo de verdade
E quiseres ser compadre
Com ela es condecorado

Academia do Bacalhau do Recife retoma atividade

Repete o refrão

1º Vice-Presidente - Bento Domingos dos S. R. de Sa Ferreira

Verso 2

2º Vice-Presidente - Bento Domingos Tavares Romeira

E quando nos reunimos
Num jantar de amizade
Tomamos a ocasiao
De fazer algum tostao
Para dar a caridade
E a meio do repasto
Vai acima e vai abaixo
E um acto bem distinto
Brindamos com vinho tinto
O gaviao de penacho
Repete o refrão

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

Apos um longo período de inatividade, a Academia do Bacalhau do
Recife, no Brasil, voltou a ser uma Academia ativa, agora com uma
nova direçao, composta pelos seguintes membros:
Presidente - Celia Stamford Gaspar Amaral

Tesoureiro - Ivo Tino do Amaral Junior
Secretária - Ana Karina Pereira dos
Santos Soares
Carrasco - Rafael Amaral
A retoma de atividade foi comunicada a Academia-Mae atraves de uma
carta redigida pela presidente Celia
Stamford.

5. Stéphane Ribeiro - futuro padrinho, compadre Fernand Lopes
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ABP faz donativo de 50.000€ a
jovem deficiente
Desde o momento em que o caso de Romain
Decogne chegou ao conhecimento da Academia do Bacalhau de Paris que os compadres e
comadres se sentiram extremamente sensibilizados e souberam que tinham que fazer
algo para ajudar este jovem de 24 anos, vítima de um AVC com graves sequelas.
A mobilizaçao foi massiva: 175 pessoas compareceram no jantar que a Academia organizou no dia 8
de setembro, na Sala Vasco da Gama, em Creteil. Os fundos angariados no evento, integralmente doados ao jovem, foram igualmente extraordinarios: 48.000€, que serao usados pela família de Romain Decogne na realizaçao de obras em casa que permitam acolher o jovem dignamente – ate aqui,
Romain tem estado num centro de acolhimento para pessoas ate aos 25 anos e tera que sair em breve.

Para se alcançar este montante, foi necessaria a generosa contribuiçao de muitos compadres e comadres. Manuel Moreira ofereceu uma parte das entradas, Clotilde Lopes ofereceu o “pao surpresa
de açorda de bacalhau” e todas as bebidas nao-alcoolicas, o senhor Bento ofereceu a quase totalidade de um porco no espeto, Fernando Candido deu os vinhos, Carlos e Antonia Gonçalves, da Canelas,
ofereceram todas as sobremesas, os Cafes Delta doaram o cafe e Benjamim Duarte o champanhe
que foi leiloado para angariar mais fundos. Assim, a totalidade dos 175 presentes jantou pela modica quantia de 1500€, incluindo o aluguer da loiça. E todo o restante valor reverteu para Romain Decogne e para as obras em casa dos seus pais, Denis e Sandrine.
Foi com orgulho e emoçao que Fernando Lopes, presidente da Academia do Bacalhau de Paris,
anunciou aos convivas o montante angariado, agradecendo a todos aqueles que contribuíram para
esta causa solidaria. O orçamento para as obras de remodelaçao era de 50.000€, pelo que foi praticamente coberto na totalidade pela açao dos compadres e comadres da ABP.
Os novos compadres da noite, Jean-Philippe Diehl e Manuel Pinto Lopes, apadrinhados, respetivamente, por Vitalino De Ascençao e Ricardo Jose, tiveram a honra de se juntar oficialmente a família
da ABP num jantar excecional – que marcou tambem o 19º aniversario desta tertulia.
Houve ainda tempo para dar a palavra aos mais jovens, com a ABP Junior a anunciar o fim do concurso fotografico “Portas Lusofonas”, remetendo o anuncio dos vencedores para breve. Os jovens
compadres e comadres deram tambem provas do seu espírito solidario, servindo a mesa neste
evento em que toda a boa-vontade foi bem-vinda.

A Portugalidade

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

6º Torneio de Golfe ABP

Nesta época em que vivemos, em que a globalização é uma realidade cada vez mais presente nas nossas vidas, as Academias do
Bacalhau continuam a defender valores por vezes bem antigos, como a noção de "Portugalidade". Para alguns, esta será apenas
uma noção identitária, mas penso que é preciso ir mais longe nesta nossa análise.
Todas as famílias portuguesas têm, pelo menos, um membro que esteve ou ainda está emigrado e, muito frequentemente, ainda
se surpreendem com a importância dada à palavra "saudade" por quem está fora.

O 6º Torneio de Golfe ABP realizou-se a 16 de setembro, no Golf d’Ormesson. Entre compadres, comadres e membros do Golf d’Ormesson,
foram 48 as pessoas que marcaram presença neste dia que combinou o
desporto com a solidariedade.
O dia começou ensolarado mas, ao fim de algum tempo, o sol deu lugar
a chuviscos. Mas os participantes continuaram, entusiasmados com o
jogo e o convívio. A meio do percurso, foi servido um lanche preparado
pelo restaurante do Golfe d’Ormesson, com especialidades crioulas em torno do bacalhau e do punch.
O final do dia trouxe consigo a hora de entregar os trofeus aos vencedores e o anuncio por parte do responsavel do local de que o Golf d’Ormesson iria doar a ABP 1.445€, correspondestes a uma quota-parte do valor das
inscriçoes dos participantes. A este montante somou-se ainda a venda dos polos, o que perfez um total de
2.400€, que a ABP usara para fins solidarios.
O dia foi possível graças a participaçao de todos e a ajuda na organizaçao das comadres Franceline Jorge e Josefina Rodrigues e dos compadres Carlos Ferreira e Manuel Soares.

Sei que todos vocês dispensam bem que vos explique as subtilezas desta palavra, mas gostaria que me explicassem o seguinte:
porque é que um luso-descendente, de segunda ou terceira geração, continua a adorar as origens dos seus antepassados e a sentirse extremamente ligado a esta identidade?
Ainda que alguns de nós não tenhamos nascido num país lusófono, temos orgulho em reivindicar a história de Portugal, a gastronomia, a cultura, o clima, a geografia e a subtileza da língua portuguesa. Todos estes valores remetem-nos para diferentes partes
da nossa história: as nossas fronteiras são das mais antigas do mundo, acolhemos imensos judeus expulsos de outros países europeus e a chegada destes Marranos foi, com certeza, um fator fundamental para impulsionar o período de ouro em que metade do
mundo era português. Mas sem a aceitação do outro e sem esta sede de descoberta, o que teria sido feito da Portugalidade?
Os cidadãos lusófonos têm nos seus genes esta vontade hereditária de partir para trabalhar no estrangeiro e vencer na vida de
maneira a ajudar a família que fica no país de origem. Por isso, sim - defendo os valores da Portugalidade, sim - tenho orgulho
nestes valores e, sobretudo, sim - tudo farei para os transmitir a outrem.
É por estes motivos que sou Compadre. Porque, mais que a Solidariedade e a Amizade, a Portugalidade é
uma filosofia de vida.
Os desejos do melhor sucesso para o Congresso. 2017.
O Presidente da Academia do Bacalhau de Paris
Compadre Fernando Lopes

Proposta oficialização de Academia de Bordéus
No Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, a decorrer este mes nos Açores, a ABP vai propor a oficializaçao da Academia de Bordeus, assumindo o papel de sua madrinha.
No dia 29 de setembro, alguns compadres de Paris deslocaram-se aquela localidade francesa, marcando presença num jantar que contou com cerca de 40 pessoas, incluindo muitos jovens e senhoras. Paris recomendou aos compadres de Bordeus que criem oficialmente a associaçao da Academia do Bacalhau de Bordeus ao
abrigo da lei de 1901 e que entreguem na Prefeitura os documentos necessarios, nomeadamente com a definiçao do valor das quotas e do preço dos jantares. Paris recomendou tambem que Bordeus defina os primeiros
orgaos gerentes oficiais.

Agenda ABP 2017
Outubro 2017 , dias 12, 13, 14 e 15
Novembro 2017

Congresso das Academias na Ilha Terceira (Açores)

, dia 09 as 19h30

Projeçao do filme “Tous les reves du monde” no cinema Le Lido

, dia 25 as 9h00 e dia 26

Recolha de Roupa Sem Fronteiras 2017

Dezembro 2017 , dia 09 as 19h30 Gala

A definir

Rubrica « Olá Doutor »

Don Action apoiou ABP

O que é a gripe?

As vezes, a vida reserva-nos belas surpresas. Na sexta-feira, 29 de setembro, teve lugar um jantar-cruzeiro
para festejar o primeiro aniversario da associaçao de solidariedade Don Action. Claude Pinto, seu presidente e
compadre da Academia do Bacalhau de Paris, da qual tenho o privilegio de ser presidente, quis fazer-nos uma
oferta, dando-nos um cheque de 3.000€ para ajudar a ABP nos seus projetos, no quadro dos seus valores de
solidariedade, amizade e portugalidade.
Claude Pinto fez tambem um discurso elogioso a meu proposito, mas
fiz-lhe ver que esta e apenas a postura normal de um presidente da
ABP. Mas, no fundo, fiquei muito feliz que as pessoas se apercebam
dos valores que tentamos transmitir e que, juntos, construamos o valor da amizade.
Em meu nome e da ABP, um grande obrigado a Don Action e ao seu
presidente, o compadre Claude Pinto.
Compadre Presidente Fernando Lopes

A gripe e uma doença comum, de facil
contagio, que produz sintomas como
tosse, espirros e corrimento no nariz.
Os surtos de gripe sao mais frequentes nas estaçoes frias, nao por causa
do tempo frio mas sim devido aos
ambientes ficarem fechados e as pessoas mais proximas, o que facilita a
disseminaçao do vírus. A gripe costuma ser confundida com outras doenças, principalmente com a constipaçaoi Apesar de serem patologias semelhantes, sao causadas por agentes
etiologicos
diferentes,
sendo
o Rinovírus o mais comum no caso
das constipaçoes, que atinge as vias
respiratorias altas e se manifesta de
forma mais leve, com febre mais bai-

xa, menos mal-estar, menos tosse e
mais secreçao no nariz, que resulta
em mais espirros. A gripe, por sua
vez, apresenta-se de forma bem mais
agressiva e costuma deixar o indivíduo infetado debilitado por alguns
dias.

Prevenção da gripe:

Sintomas da gripe:

Tratamento da gripe:

• Febre alta
• Muita tosse
• Dor de garganta
• Fortes dores no corpo
• Fadiga
• Calafrios
• Congestao nasal
• Nos grupos de risco, pode evoluir
para o quadro clínico de pneumonia

• A melhor forma e atraves de vacinaçao
• Outras formas incluem cuidados
basicos de higiene, como cobrir a
boca ao tossir e espirrar, e manter
sempre as maos limpas

O tratamento e feito atraves de analgesicos, repouso e hidrataçao.

