Paris 30 de dezembro 2018

Caras comadres e Caros compadres,

E com muito prazer que vos anuncio a minha candidatura para assumir a
presidência da nossa Academia de Paris nos próximos dois anos.
A minha decisão foi refletida, farei tudo para estar a altura desta nossa
organização para desenvolver e respeitar as nossa normas.
Aguardei a proposta de outra lista para suceder ao nosso Presidente atual, o
compadre Fernando Lopes, assim respeitando a promessa feita ao compadre
Presidente de liderar uma lista se mais nenhum compadre se apresentasse e fico
seguro que todos os ex-presidentes equipas dos ex-presidentes e todas as
comadres e ecompadres me ajudem a continuar a dinâmica positiva que
conhece a nossa instituição.
Como tal e conjuntamente com todos, comprometo-me respeitar os três pilares
da nossa Académia: Amizade, Portugalidade e solidariedade.

O meu programa é essencialmente baseado na continuação do excelente
trabalho que vem tido a ser feito pelos nossos ilustres presidentes e direções.
Tenho a certeza que juntos como até aqui, continuaremos a passar
maravilhosos momentos de amizade e a organizar eventos para angariação de
fundos e ajudar quem mais precisa.
Gostaria de vos apresentar alguns pontos para dar continuidade a nossa
ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS :

Obviamente continuar com as precedentes ações que ajudam a desenvolver a
nossa academia, como a revista, o torneio de golfe ABP, a Roupa sem fronteiras,
o apoio as nossas academia afilhadas e à nossa academia Mãe, à nova Academia
Junior de Paris , a comissão dos Hospitais e o site internet ABP .

Mantendo sempre o tradicional prato de bacalhau, darmos a conhecer outras
especialidades tradicionais das nossas belas regiões, como uma boa feijoada, um
bom cozido, um leitão da bairrada, um bom arroz de frango, um bom arroz de
marisco e tantos outros que deixarei ao critério de cada comadre e compadre de
propor as especialidades das respetivas regiões!!!

Criar uma comissão onde todas as comadres e compadres possam dar sugestões
para criar temas para cada evento!
Exemplo :
* Tema sobre as nossas regiões e tradições de cada um de nós certamente ainda
temos muito que descobrir
*Tema sobre a saúde, um poeta, um escritor, História de Portugal etc….

Apoiar a academia júnior nas suas ações e ajudar a criar condições para eles
crescerem e assim melhor preparar o futuro da nossa organização, que como
todos devemos estar concientes, sem a juventude não havera a longo prazo
continuidade das academias

Ativar o projeto para adquirir um local para a sede da academia para realizar as
nossas reuniões e eventos e que permita também ser um ponto de encontro
para as comadres e compadres e a nossa comunidade, e analisar e estudar a
possibilidade para estar a disposição para eventuais eventos solicitados por
parte de todo.

Muito en breve vos sera comunicado en pormenor a minha lista e os pelouros
de cada Comadre e Compadre que as compõem.

Um gaviao de Penacho
Manuel Soares

