Irmandade dos amantes do Bleu de Gex
Apresentação da Irmandade
História
Criada em novembro de 1995 em uma iniciativa privada, o nome Irmandade do
Bleu de Gex, ele renasceu em 2003, o rótulo Irmandade dos amantes do Bleu
de Gex.
A única ambição da Irmandade é tornar conhecido os costumes e tradições,
especialmente os do Bleu de Gex; Promover o turismo, o folclore e a
gastronomia local; Prestar o seu apoio a festivais e eventos artísticos e
gastronómicos locais; E mais geralmente para promover o bom humor.
Os membros da Irmandade devem ser os embaixadores de um queijo que
preservou sua tradição graças a um processo de fabricação artesanal
garantindo uma qualidade excepcional.
A aposta da Irmandade é simples: o Bleu de Gex deve ser conhecido por ser
apreciado, e servido em todas as mesas Gessiennes.

A Roupa
O traje da Irmandade consiste de uma boina e um vestido com um rosto nas
cores do azul de Gex, um manto branco, uma forragem e um elemento
específico: o seu sino montado del cuello em cordão azul e dourado,
barulhento, mas como Característica do nosso Haut-Jura.
Com exceção do grande Arquiduque que carrega uma forragem de quatro
loops, os outros membros têm uma forragem de três loops.
Os membros do Conselho são obrigados a usar a roupa durante os capítulos e
várias manifestações envolvendo a irmandade.
Cavaleiros, comandantes e policiais são obrigados a usar o sino e o cordão do
seu posto durante os capítulos.

http://www.bleu-de-gex.fr

Page 1/3

Irmandade dos amantes do Bleu de Gex
Apresentação da Irmandade
Regras e tradições
A Irmandade é composta por membros e embaixadores.
A Irmandade é administrada por um Conselho da ordem composta por 11
membros levantados para o posto de comandante.
O trabalho do Conselho da Ordem é facilitado pelo Grande Conselho da
Ordem, composto por 7 dignitários. São erigidos no escritório em reuniões
gerais ordinárias ou em reuniões extraordinárias.
Os membros podem aplicar-se para ser introduzido no Rank do Knight na
ordem da irmandade. Esta distinção é o assunto de um sino de ferro montado
montado del cuello em cordão branco.
O Grande Conselho da Ordem pode, sobre a proposta de um desses membros,
erguer um cavaleiro, ao posto de comandante. Esta distinção é o assunto de
um sino de bronze montado del cuello em cordão azul e dourado.
Estas nomeações e a mobília de um pergaminho são executadas durante uma
cerimónia de entronment durante um capítulo.

Os Capítulo
O Grande Conselho da Ordem decide a freqüência, a data e o lugar da
realização dos capítulos diferentes.
A Irmandade tem um capítulo por ano, geralmente por ocasião da feira de
gastronomia de Gex.
O Grande Conselho da Ordem pode decidir sobre qualquer capítulo adicional
que considere necessário de acordo com os eventos.
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Vida em Azul
A fim de manter seus membros informados, o Conselho da ordem publica uma
revista bianual chamada " Vida em Azul ". As rubricas são: a palavra do
Presidente, um editorial, artigos e uma receita em torno do bLEU de Gex.
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