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A ideia de se criar a primeira Acade-
mia do Bacalhau surgiu num jantar 
oferecido ao jornalista d”O Primeiro 
de Janeiro” do Porto, Manuel Dias 
(recentemente falecido), que na altu-
ra estava de visita à África do Sul , e 
que teve lugar em março de 1968.

Além daquele jornalista, foram 
ainda convidados para esse jantar o 
Engº José Ataíde (já falecido e que 
ao tempo era Administrador-Delega-
do da Sonarep - África do Sul), Ivo 
Cordeiro (recentemente falecido e 
que foi Delegado do ICEP, na África 
do Sul), Rui Pericão  e Durval Mar-
ques, que fez os convites. 

Houve depois algumas reuniões 
entre aqueles quatro amigos e, no 
dia 10 de junho desse mesmo ano de 
1968, realizou-se então um gran-

de jantar no Restaurante Chave d’ 
Ouro, em que se comemorou, e pela 
primeira vez em Joanesburgo, o Dia 
de Portugal e se inaugurou também 
a Academia do Bacalhau de Joa-
nesburgo, a que hoje se chama de 
“Academia Mãe”. 

Foi seu primeiro presidente o Engº 
José Ataíde, que era a pessoa mais 
idosa daquele grupo de quatro, e 
que costumava referir-se ao facto 
de ter sido escolhido como presi-
dente com as seguintes palavras: 
“Na Academia somos todos iguais, 
pelo que todos somos presidentes, 
mas como alguém tem que dirigir 
os almoços e tocar o badalo, é só 
nessa aceção que me considero 
presidente.” 

E por falar em badalo, sineta que 
se entendeu dever ser usada para 
impor alguma ordem nos almoços, 
ele foi feito e oferecido à Academia, 
pela Bronzarte, de que eram só-
cios os saudosos compadres Paulo 
dos Santos, Latino Carocho e Guy  
Ferraz, todos já falecidos e de quem 

guardamos  as mais 
gratas recordações. 

Foi também a 
Bronzarte quem 
ofereceu os badalos 
às outras Academias 
que se foram criando 

e, se não favoreceu todas elas, foi 
porque a firma entretanto encerrou a 
sua actividade.

Os badalos, e também as bandei-
ras, passaram a ser oferecidas pela 
Academia Mãe às novas tertúlias, 
em cerimónias de abertura e em que 

Histórico Academias do Bacalhau: 
um pouco da sua história

normalmente estão presentes o Pre-
sidente Honorário das Academias e o 
Presidente da Academia Mãe.

Além do badalo e da bandeira, são 
também símbolos das Academias o 
emblema e a gravata.

O “Gavião de Penacho” foi importa-
do do “Orfeão Universitário do Por-
to” e era cantado pelos estudantes 
quando, em grupo, davam azo à sua 

alegria, à sua boa disposição e até 
a uma certa dose de alguma salutar 
irreverência.

É de salientar que, quando o 
“Orfeão Universitário do Porto”, a 
convite da Academia Mãe, fez a sua 
primeira digressão pela África do Sul, 
em 1969, ou seja, um ano depois de 
ela ser fundada, os seus estudan-
tes sentiram-se como que em casa, 

“No dia 10 de junho de 1968 
realizou-se um grande jantar no 
Restaurante Chave d’Ouro, em que 
se comemorou o Dia de Portugal”

O compadre José Ataíde, primeiro Pre-
sidente da Academia Mãe, a passar o 
testemunho ao novo Presidente Durval 
Marques, em fins de 1969.
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quando cantavam connosco o seu 
“Gavião de Penacho”. 

Os almoços começaram por ter 
lugar às sextas-feiras, porque sen-
do a maior parte dos portugueses 
católicos, esse dia era considerado 
como de jejum, dia em que se não 
devia, portanto, comer carne. Uns 
anos depois, mudaram-se os almo-
ços para as quintas-feiras, por ser 
mais conveniente para a maioria dos 
compadres, já que as sextas-feiras 
eram os melhores dias para os seus 
negócios. 

Escolheu-se o bacalhau como pra-
to das refeições, porque se pretendia 
estreitar e consolidar uma verdadeira 
e sã amizade entre todos e o baca-
lhau, conhecido como o “fiel ami-
go”, representava o símbolo dessa 
amizade. 

Além do bacalhau, o vinho era por-
tuguês, o azeite também e até o pão 
(papo-seco) era confeccionado por 
padaria portuguesa. 

Com o nome “Academia” preten-
deu-se significar mais uma tertúlia, 
que congregava pessoas ligadas por 

uma sólida amizade 
e que pretendiam 
valorizar-se e obter 
o merecido reconhe-
cimento do país de 
acolhimento, e não 
qualquer conexão 
com habilitações académicas, que 
os seus membros pudessem ou não 
possuir. 

De resto, como na Academia os 
títulos, as posições sociais e as de 
negócios não tinham cabimento nos 
locais das nossas reuniões, uma tal 
ligação com habilitações escolares 
estaria totalmente fora de qualquer 
contexto. 

Decidiu-se pelo tratamento de com-
padre porque era esse o nome que 
se usava dar ao melhor amigo que 
se escolhia para ser padrinho dos 
nossos filhos e, na Academia, todos 
eram considerados como melhores 
amigos.

Os Princípios e Objectivos da 
Academia Mãe, que passaram a ser 
sucessivamente adotados por todas 
as Academias que se foram criando 
e que hoje se espalham por países 
de África, da Europa, das Américas e 
agora também da Austrália, onde há 
uns anos foi inaugurada uma Acade-
mia em Perth, são sucintamente os 
seguintes:

Tertúlias de amigos que, inde-
pendentemente da posição social 
e grau de cultura de cada um, se 
congregam sem finalidades políticas, 
religiosas, comerciais ou lucrativas, 
para fomentar, encorajar e desenvol-
ver laços de amizade, cooperação e 
confraternização entre todos, defen-
dendo o bom nome e prestígio de 
Portugal e dos portugueses, aonde 
quer que estejam, bem como os 
nossos valores histórico-culturais 
e, fundamentalmente, concretizar 
ações de solidariedade e de assis-
tência moral e material a pessoas 
e instituições de beneficência mais 
carenciadas.     

Nas Academias sempre se prestou 
assistência, começando-se logo nos 
seus primeiros tempos de existência, 
e o dinheiro, quando necessário, 
aparecia em cima da mesa dos al-
moços ou jantares, contribuindo cada 
um com o que quisesse e pudesse. 

Entretanto, já com várias Aca-
demias a funcionar, começaram a 
surgir imensos casos a necessitar de 

“Decidiu-se pelo tratamento de 
compadre porque esse era o nome 
que se usava dar ao melhor amigo, o 
padrinho dos nossos filhos”

Histórico Academias do Bacalhau: 
um pouco da sua história

Amália Rodrigues 
com Carol e Durval 
Marques
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Histórico Academias do Bacalhau: 
um pouco da sua história

apoio, principalmente de compatrio-
tas provenientes de Moçambique e, 
um pouco mais tarde, de Angola, o 
que originou a que, no IV Congresso 
das Academias do Bacalhau, realiza-
do em Mbabane - Suazilândia, de 8 
a 10 de novembro de 1974, fosse to-
mada a decisão de se criar a Socie-
dade Portuguesa de Beneficência da 
África do Sul (SPB), que começou a 

funcionar em 1975, embora só fosse 
oficialmente registada a 13 de março 
de 1979. 

A sua primeira sede ficou instalada 
mesmo ao lado do Restaurante Cha-
ve d’Ouro, onde estava  a Academia 
Mãe, e localizava-se no 1.º Andar do 
Camperdown Building, na esquina da 
Pol1y & Kerk Streets, em Joanesbur-
go. 

A SPB está actual-
mente instalada em 
amplas instalações 
próprias, em Al-
bertskroon, Joanes-
burgo, onde funciona 

também o lar da terceira idade (Lar 
de Santa Isabel). 

 Foi assim que nasceu, em Joanes-
burgo, este nosso movimento das 
Academias do Bacalhau, que é hoje 
constituído por 57 Tertúlias espalha-
das pelos quatro cantos do mundo 
e todas elas ligadas pelos mesmos 
princípios de amizade, portugalidade 
e solidariedade. 

Todas apoiam uma ou mais obras 
de beneficência. Em Maputo, por 
exemplo, patrocinam a Casa do 
Gaiato, tendo ajudado a construir 
o edifício das oficinas e também a 
capela; em Luanda, dão apoio a um 

lar da terceira idade e a uma institui-
ção de meninos da rua; em Caracas, 
construíram uma casa para idosos, 
onde se gastaram cerca de cinco 
milhões de dólares; em Joanesburgo 
criou-se o lar para a terceira idade 
(Lar de Santa Isabel), que é uma das 
melhores instituições para idosos da 
África do Sul, etc. 

Realizam-se todos os anos Con-
gressos das Academias do Bacalhau, 
em sistema rotativo por continentes e 
por ordem de antiguidade das Tertú-
lias. Em outubro de 2010, realizou-se 
em Paris (o XXXIX.); o XL foi no Re-
cife, no Brasil, em outubro de 2011; 

“Os almoços eram mais 
frequentados por homens, porque 
a maioria dos seus membros 
trabalhava na cidade”

Grupo de compadres que 
estiveram
presentes no 1.º aniversário 
da Academia Mãe.

Amália a dançar com 
Durval Marques



5

Histórico Academias do Bacalhau: 
um pouco da sua história

o de 2012 em Maputo, o de 2013 em 
Viseu, o de 2014 em Newark, Esta-
dos Unidos, o de 2015 em Durban e 
o de 2016 em Estremoz.

Quando, há quase 47 anos, se 
criou a primeira Academia (a Aca-
demia Mãe, em Joanesburgo), os 
almoços eram mais frequentados por 
homens, porque a maioria dos seus 
membros trabalhava na cidade e era 
difícil, por razão das distâncias, que 
a eles se pudessem juntar as coma-
dres, na sua maior parte domésticas, 
e que passavam, portanto, grande 
parte do tempo em casa. No entanto, 
elas marcaram sempre presença nos 
jantares, que geralmente incluíam 
uma ou outra atracção (conjuntos 
musicais para dançar, cantores, 
fadistas, grupos folclóricos, etc.) e 
cujas festas se prolongavam até 
altas horas da madrugada.

Mesmo assim, durante esse perí-
odo, estiveram presentes em almo-
ços algumas distintas e queridas 
senhoras, a quem foram entregues 
Diplomas de Comadres e das quais 
destacamos: Amália Rodrigues (foi 
a primeira senhora a receber um 
Diploma da Academia do Bacalhau), 
Dr.ª Manuela Aguiar (Secretária de 
Estado da Emigração) e Dr.ª Vera 
Lagoa (Jornalista). 

Hoje, cerca de 47 anos depois 

da fundação deste movimento de 
amizade e bem-fazer, as nossas 
Academias do Bacalhau espalhadas 
pelo mundo, que devem seguramen-
te constituir a maior organização da 
diáspora, estão abertas, em pé de 
igualdade, a comadres e compa-

dres, havendo até já quatro coma-
dres a ocupar o lugar de presidente 
das respectivas Academias, como 
são os casos das tertúlias de To-
ronto, Nova Inglaterra, Brasília e 
Niterói. 

De referir também, e para finalizar, 

que todas as Academias, desde a 
Mãe até à mais recente, começam e 
terminam os seus almoços/jantares 
com nosso bem académico Gavião 
de Penacho.

Nós aqui iremos fazer o mesmo: 
UM GAVIÃO DE PENACHO!   

Amália a assar sardinhas 
em casa do casal Marques, 
rodeada de compadres.
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O 45º Congresso das Academias 
do Bacalhau decorreu de 9 a 11 de 
setembro de 2016, em Estremoz, 
Portugal. No momento de maior 
afluência, o jantar de gala de sábado, 
compareceram mais de 400 compa-
dres e comadres, oriundos de quatro 
continentes. 

Como habitualmente, os compadres 
começaram a chegar à localidade 
anfitriã na sexta-feira à tarde. Às 
16h00 estava marcada uma receção 
aos participantes e, duas horas mais 
tarde, houve uma animação de boas-
-vindas com dois grupos de cantares: 
Vozes na idade de ouro e Grupo coral 
velha guarda de Viana do Alentejo. 
Pelas 20h00, os compadres e coma-
dres presentes reuniram-se à volta 
de uma boa mesa alentejana para o 
primeiro jantar do congresso, que foi 
animado pelo grupo folclórico A Con-
venção de Evoramonte. 

Sábado começou cedo para os 
compadres que, às 9h00, já estavam 
reunidos para a sessão de traba-
lhos. As comadres que não quiseram 
participar (assim como as que apenas 
acompanhavam os maridos) foram 

dar um passeio pela cidade, onde 
estava a decorrer uma feira de velha-
rias. Pela hora de almoço, voltaram 
todos a reunir-se, para mais uma 
refeição que decorreu num pavilhão 
desportivo de Estremoz, e na qual 
estiveram presentes mais de duzen-

tas e cinquenta pessoas, que pude-
ram apreciar um prato de bacalhau 
e outro de carne, regados com bom 
vinho alentejano. Após a refeição, os 
compadres foram visitar a localidade 
e alguns assistiram a uma sessão 
tauromáquica na Praça de Touros de 
Estremoz. 

No sábado à noite, o jantar que 

assinalou o ponto alto do congresso 
contou com mais de quatrocentos 
participantes. A animação não faltou: 
houve danças representativas dos pa-
íses ali presentes, depois fados com 
três fadistas da região e, por fim, baile 
com um conjunto musical que tocou 

músicas dos anos 70 e 80.
No domingo, o dia começou com 

visitas às melhores adegas da região. 
Num concelho pequeno como o de 
Estremoz, onde há cerca de 14 mil 
habitantes, há 22 adegas, que pro-
duzem algum do melhor vinho que é 
feito no Alentejo. O almoço de domin-
go foi o último momento de confra-

ternização entre compadres, antes 
de regressarem aos seus países e 
darem por encerrado mais um Con-
gresso das Academias do Bacalhau. 

Durval Marques, fundador do mo-
vimento e Presidente honorário de 
todas as Academias, esteve presente 
em Estremoz e considerou que “Tudo 
correu pela melhor maneira possível. 
Foi um prazer imenso estar aqui em 
Estremoz. É gente boa. Foi um ótimo 
passeio que nos deixou a todos muito 
boas recordações.”. 

Também Francisco Ramos, Pre-
sidente da Academia anfitriã, fez 
um balanço positivo do evento. No 
entanto, realçou o imenso trabalho 
necessário para pôr tudo a funcionar: 
“O congresso foi proposto por nós, 
em outubro de 2015. E a partir daí 
começamos a reunir, primeiro quinze-
nalmente, depois semanalmente. E 
no último mês reuníamos duas vezes 
por semana. Mas muito disso deve-se 
à falta de feedback das outras Acade-
mias. Há uma grande falta de articu-
lação e de comunicação entre Acade-
mias, e a Academia-Mãe comete essa 
lacuna também. Eu acho que é uma 
falta de respeito e consideração por 
quem está a organizar o congresso. 
Hoje é tão fácil, com as tecnologias 
que temos. É mesmo falta de vonta-
de”, disse.

NOTÍCIAS Congresso 2016

Estremoz 2016: Congresso 
Amizade e Compreensão
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NOTÍCIAS Congresso 2016

A sessão de trabalhos decorreu no 
sábado de manhã, no Teatro Ber-
nardim Ribeiro, e nela estiveram 
presentes cerca de uma centena de 
compadres. O presidente da Aca-
demia do Bacalhau de Estremoz, 
Francisco Ramos, abriu os trabalhos, 
apontando a fraca cooperação entre 
compadres durante o período em 
que Estremoz esteve a preparar o 

evento. Francisco Ramos queixou-se 
da ausência de resposta a emails en-
viados e essa falta de comunicação 
manifestou-se de maneira evidente 
na distribuição dos compadres presi-
dentes na sala de trabalhos – alguns, 
que não responderam às tentativas 
de contato, acabaram sem lugar na 
mesa principal.

Após a abertura dos trabalhos, 
cada presidente tomou da palavra 
para apresentar os projetos desen-
volvidos pela sua tertúlia. A reunião 
prosseguiu com a apresentação 
e votação de propostas. Foram 
aprovadas as seguintes propostas: 
nomeação do fundador das Acade-
mias Rui Pericão como “compadre 
honorário de todas as Academias do 
Bacalhau”; e criação de uma news-
letter global de todas as Academias 
do Bacalhau.

Por outro lado, foram chumbadas 
as propostas de cancelar os paga-
mentos anuais das Academias à Aca-
demia-Mãe, assim como o projeto da 
ABP de tornar a Roupa Sem Frontei-
ras uma iniciativa global no seio das 
Academias.

A apresentação de propostas 
gerou acesas discussões entre 
compadres mas, ainda assim, Dur-
val Marques, Presidente Honorário 
de todas as Academias, propôs que 

se nomeasse este Congresso como 
“Congresso Amizade e Compreen-
são”. Francisco Aquilino Pereira, 
Presidente da Academia do Bacalhau 
da Ilha Terceira, considerou sobre a 
sessão de trabalhos que “não foi um 
congresso muito pacífico mas foi um 
momento em que muita gente ex-
pressou as suas vontades. E quan-
do muita gente expressa vontades, 
inevitavelmente há choques. É de 
salientar a participação, menos bom 
terá sido o tom menos amigável com 
que foram apresentadas algumas 

ideias. Mas o ser humano é assim 
mesmo, quando gosta de uma coisa, 
exterioriza”. 

A escolha das cidades anfitriãs 
dos Congressos é feita numa base 
de rotatividade entre continentes, 
sendo que em 2017 seria a vez das 
Américas. No entanto, nenhuma das 
Academias desta região se mostrou 
disponível para organizar o Con-
gresso do próximo ano, pelo que foi 
aceite a única candidatura, a da Ilha 
Terceira, nos Açores. A data do even-
to está ainda por definir.   

Sessão de Trabalhos: 
discussão acesa entre 
compadres
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NOTÍCIAS Paris, França

A Academia do Bacalhau de Paris 
(ABP) assinalou os seus dezoito 
anos de existência oficial com um 
jantar na Embaixada de Portugal em 
França, no dia 23 de setembro de 
2016. O evento reuniu mais de cem 
pessoas na “casa de todos os por-
tugueses”, que abriu as suas portas 
a “uma associação que se distingue 
pelo mérito”.

O Embaixador José Filipe Moraes 
Cabral confessou que “foi com mui-
to gosto” que abriu a Embaixada ao 
jantar de aniversário da ABP, apesar 
de esta não ser uma atitude habitual 
porque o número de associações 
portuguesas na região parisiense é 
elevado demais para ser possível 
atender todos os pedidos. No entanto, 
realçou que “algumas associações 
distinguem-se pelo mérito”, como é o 
caso da Academia do Bacalhau. 

Carlos Ferreira, presidente da ABP, 
agradeceu a abertura e hospitalidade 

do Embaixador. Aproveitou também 
a ocasião para anunciar que não 
voltará a candidatar-se à presidência 
da Academia aquando do término 
deste mandato, o que acontecerá em 
fevereiro do próximo ano. No entan-
to, expressou a sua disponibilidade 
para continuar a colaborar com a 
associação.

O jantar foi patrocinado pela com-
panhia de seguros Fidelidade, 
que tomou a seu encargo 
uma parte dos custos do 
evento, contribuindo 
para que fossem an-
gariados mais fun-
dos, que a Academia 
distribui em ações 
solidárias. Esta atitu-
de da Fidelidade vem 
na sequência de uma 
série de jantares patroci-
nados que têm acontecido 
no último ano.

Para além do anfitrião, o Embai-
xador José Filipe Moraes Cabral, 
estiveram presentes no jantar os 
diplomatas da Embaixada, o Cônsul 
de Portugal em Paris, António Al-

buquerque Moniz, os 
deputados Carlos Gon-
çalves e Paulo Pisco, 
o presidente do BCP, 
Jean-Philippe Diehl, 

a direção da Caixa 
Geral de Depósitos 

em França (nomea-
damente o presidente 

Rui Soares), o presidente 
da Fidelidade, Carlos Vinhas 

Pereira, o presidente da Império, 
Vitalino d’Ascensão, o Cônsul Hono-
rário de Portugal em Orléans, José 
Paiva, e o Reitor do Santuário de 
Nossa Senhora de Fátima em Paris, 
Nuno Aurélio.

À chegada, os convivas foram rece-
bidos com um aperitivo num dos sa-
lões da Embaixada e, com o decorrer 
da noite, os salões foram sendo aber-

tos progressivamente. O jantar volan-
te, que incluiu pratos de bacalhau, foi 
servido pela casa Canelas, a quem o 
Embaixador deixou um agradecimen-
to emotivo. Moraes Cabral agradeceu 
à comadre Antónia Gonçalves pelo 
seu “envolvimento e militância nes-
tas questões”, reconhecendo que ao 
longo dos anos que tem passado em 
funções, “ela tem sido um pilar das 
receções na Embaixada”.

A noite terminou com um bolo de 
aniversário e com os presentes a 
cantarem os parabéns à Academia 
do Bacalhau de Paris, neste ano em 
que “atingiu a maioridade”.  

“Algumas associações 
distinguem-se pelo mérito, como é 
o caso da Academia do Bacalhau”

Academia de Paris celebrou 
18 anos na Embaixada 
de Portugal

©
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NOTÍCIAS Paris e Madeira, 
França e Portugal

No fim-de-semana de 11 de novembro, 
a ABP decidiu visitar a Associação 
Desportiva do Campanário, perto do 
Funchal, que tinha sido apoiada pela 
iniciativa Roupa Sem Fronteiras 2015. 
A associação recebeu 53 caixas de 
roupas, que perfizeram um total de 
635kgs. A ABP ajudou a Associação 
Desportiva do Campanário em 2015 e, 
para nos agradecer, a associação pôs 
à disposição da ABP um autocarro de 
27 lugares para todas as excursões 
dos compadres e comadres na ilha 
durante o fim-de-semana. 

Fomos recebidos na sexta-feira, 11 
de novembro, na sede da associação, 
onde o presidente, Luís Drumond, 
nos explicou o importante papel que 
desempenham no dia-a-dia, nomea-
damente em: transporte de crianças, 
organização de atividades desportivas, 
colocação à disposição de computa-
dores para acesso gratuito à Internet, 
cuidados de fisioterapia ou disponibi-
lização de uma secretária para apoiar 
em matérias fiscais e pagamentos 
online, por exemplo.

Os membros da associação têm 
idades compreendidas entre os seis 

meses e os 100 anos! A ABP fez um 
donativo de 2.000€ em dinheiro, de 
maneira a apoiar as diferentes ações. 
A associação pediu a todas as pesso-
as do grupo da ABP que assinassem 
o Livro de Ouro para que a passagem 
da nossa Academia por ali ficasse 
registada para sempre. Além disso, foi 
atribuído o título de membro de honra 
ao compadre José da Silva e à insti-
tuição da Academia do Bacalhau de 
Paris. 

Esta viagem também permitiu visitar 
a Academia do Bacalhau da Madeira, 
que organizou a sua refeição mensal 

no restaurante O Lagar, em Câmara 
de Lobos. Este jantar foi uma oportuni-
dade para debates sobre as diferentes 
visões das nossas Academias e o 
papel essencial que desempenham 
as comadres na nossa Academia de 
Paris. Face à visão da Academia da 
Madeira, o compadre José Dias pro-
pôs a uma das comadres da Acade-
mia da Madeira tornar-se comadre da 

Academia de Paris. Após uma discus-
são rica e animada, o presidente da 
Academia da Madeira decidiu propor 
a Bernardette da Silva (que festejava 
o seu aniversário nesse dia, 11 de 
novembro) que se tornasse a primeira 
comadre honorária da Academia da 
Madeira. 

 Durante o jantar, o compadre Fer-
nando Lopes abordou o papel da Rou-

Madeira, o jardim português 
do Atlântico
Por Academia do Bacalhau de Paris

“Foi atribuído o título de membro de honra 
ao compadre José da Silva e à instituição da 
Academia do Bacalhau de Paris”
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pa Sem Fronteiras e salientou a im-
portância da mesma na vida de todos 
aqueles que dela beneficiam. Fernan-
do Lopes reforçou que esta operação 
pretende dar um nome a ações que 
são realizadas por um grande número 
de Academias e desafiou o presidente 
da Academia da Madeira a juntar-se a 
Londres, Bruxelas, Luxemburgo, Lyon, 
Rouen, Bordéus e Paris para que esta 
se torne uma ação comum a todos. Foi 
também lembrado que os donativos 
devem ser recolhidos por cada Aca-
demia e distribuídos na sua zona de 

ação, nunca enviados para a ABP para 
que esta os distribua. 

Num clima muito agradável, esta 
viagem permitiu ao grupo da ABP parti-
lhar momentos mágicos entre si e com 
pessoas da Madeira. Uma grande par-
te do grupo realizou excursões onde a 
cultura, as paisagens, a gastronomia 
e até a degustação de uma poncha da 
Madeira em plena montanha permiti-
ram criar recordações mágicas na me-
mória de todos. Outra parte do grupo 
preferiu aproveitar para dar aso à sua 
paixão: o golfe. Apesar das diferentes 

agendas do grupo, a totalidade das 
pessoas reuniu-se várias vezes para 
partilhar refeições e, sobretudo, para 
marcar presença no jantar mensal da 
Academia da Madeira. 

 É impossível terminar este artigo 
sem falar de um dos momentos mais 
extraordinários desta viagem: os 
nossos compadres José e Bernardette 
da Silva abriram não só a porta de sua 
habitação mas também os seus cora-
ções aos compadres e comadres que 
quiseram ir até sua casa. Pratos ma-
ravilhosos preparados por Bernardette 
e a famosa poncha da Madeira feita 
pelo irmão de José da Silva foram os 
deram o mote para que os participan-

tes cantassem e contassem histórias, 
que encheram esta magnífica casa de 
felicidade e amor.

Um grande obrigado a José e Ber-
nardette da Silva, Margarida Ferreira, 
Franceline Jorge, Fernando Lopes e 
Josefa Lopes por todo o apoio, permi-
tindo o sucesso desta viagem. 

NOTÍCIAS Paris e Madeira,
França e Portugal
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Outubro é mês de aniversário da 
Academia do Bacalhau do Porto San-
to e, por isso, a reunião mensal dos 
compadres porto-santenses teve a 
presença das nossas comadres, num 
jantar que teve lugar no “Restaurante 
Pé na Água”, na quinta-feira, 25 de 
outubro. 

Cerca de quatro dezenas de partici-
pantes estiveram no convívio, que foi 
muito apreciado, pois o anfitrião, com-
padre Manuel Santos, fez questão 
de nos brindar com um bom repasto, 
que começou com bons aperitivos a 
acompanhar o bem escolhido vinho 
tinto, e depois com três pratos diferen-
tes de bacalhau, que fizeram a delícia 
de todos. O bolo de aniversário serviu 
de sobremesa, não sem que antes 
todos tenham cantado os parabéns, e 
com o presidente da Academia, Mário 
Carlos Silva a “soprar” a vela deste 6º 
aniversário da agremiação. 

O convívio foi sempre acompanha-
do por boa música, tocada e cantada 
por um artista local de boa qualidade, 
o Paulo Melim, que nos brindou com 
muitas músicas de várias idades, para 

alegria e satisfação de todos. 
Antes do final do convívio, houve 

tempo ainda para entoarmos um 
Gavião de Penacho a todo o staff do 
Restaurante, que esteve impecável 
no serviço. O clima de festa continuou 
por mais uns bons momentos, sempre 
com a boa música de Paulo Melim, 
mas também acompanhado por dois 
compadres, que são habituais anima-
dores destas nossas noites, o Gual-

berto Albino Silva e o anfi-
trião Manuel Santos, que nos 
brindaram com alguns fados 
e outras músicas saudosis-
tas, e que marcaram a vida 
de muitos dos presentes. 

Com o Gavião de Penacho 
final ficou a certeza de mais 
um encontro, a 24 de novem-
bro, desta feita no Restau-
rante Baiana. 

NOTÍCIAS Porto Santo, Portugal

Academia de Porto Santo 
festejou sexto aniversário
Por Academia do Bacalhau 
de Porto Santo
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A Academia do Bacalhau do Faial foi 
distinguida no âmbito das Comemora-
ções do Dia do Hospital da Horta, a 30 
de setembro de 2016. Numa cerimónia 
solene, comemorativa do 40º aniver-
sário daquela instituição, foi entregue 
à Academia açoriana um diploma de 
homenagem como forma de reconhe-
cimento pela forma voluntária e bene-
mérita com que aquela Academia tem 
colaborado com o Hospital da Horta. 

A Academia do Bacalhau do Faial 
tem colaborado com o Hospital da 
Horta em diversas ocasiões. A 27 de 
setembro de 2015, numa parceria 
com o serviço de Nefrologia e Diálise 
do hospital, a ABF levou um grupo 
de dezasseis utentes daquele serviço 
num passeio pela Ilha do Faial, uma 
iniciativa que foi muito bem-recebida 
por todos os participantes. O projeto 
foi possível devido à colaboração de 
outras entidades como a agência de 

viagens Aerohorta, o grupo de dan-
ça Corpo em Movimento e o Parque 
Natural da Ilha do Faial.

Noutra ocasião, a Academia do 
Faial equipou com brinquedos e 
mobiliário o serviço de Pediatria do 
Hospital da Horta. À época, alguns 
membros da Academia visitaram o 

hospital, onde o presidente do Con-
selho de Administração do mesmo, 
João Morais, declarou que “o hospital 
encontra-se numa fase de obras e as 
prioridades de investimento não che-
gariam tão rapidamente a este tipo de 
equipamentos”. Esta colaboração só 
tem sido possível graças ao empenho 
e dedicação que os compadres têm 
depositado na Academia.

No jantar de 27 de outubro, foi tam-
bém divulgado a todos os compadres 
que foi concluída com sucesso uma 

angariação de verbas destinadas ao 
apoio do financiamento para aquisi-
ção de uma ambulância de transporte 
de doentes por parte da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntá-
rios do Faial.

O projeto tinha sido apresentado no 
jantar de trabalho realizado no Hotel 
Horta, em abril de 2016, por iniciativa 
de um compadre, tendo o mesmo 
sido merecedor de aprovação por 
maioria dos compadres presentes e 
junta-se assim à lista de instituições 
apoiadas por esta Academia, e onde 
se incluem, por exemplo: APADIF, 
Associação dos Voluntários do Hospi-
tal da Horta, Cáritas, Casa de Infância 
de Santo António, Clube Naval da 
Horta, Dadores de Sangue, Escola 
Segura, HELPO, Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, NEE Área Escolar, 
UMAR e UNICEF. 

NOTÍCIAS Faial, Portugal

Academia do Faial 
distinguida pelo Hospital 
da Horta

“Foi concluída com sucesso uma angariação de 
verbas para aquisição de uma ambulância de 
transporte de doentes”
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A Academia do Bacalhau de Lisboa 
(ABL) festejou o seu 28º aniversário 
a 30 de setembro, no Sana Metropo-
litan Hotel, na capital portuguesa. 

Uma festa que só aconteceu 
graças à boa vontade e empenho 
dos compadres e das comadres da 
ABL que disseram “presente” uma 
vez mais para festejar o aniversario 
da nossa Academia. A primeira nota 
de destaque vai para a presença do 
compadre Alberto Madeira da Aca-

demia do Bacalhau de Perth (Aus-
trália) e do compadre de Paris, José 
de Oliveira, assim como respetivas 
esposas que, presentes em Lisboa, 
quiseram dar-nos o prazer da sua 
companhia nesta maravilhosa noite.  

Também o realce para o nosso 
compadre Paulo Vistas que, de pin na 
lapela nos brindou com a sua presen-
ça, deixando-nos palavras sentidas 
de incentivo a continuarmos aquilo 
que os quatro amigos iniciaram há 48 
anos. Também se juntaram a nós os 
nossos amigos do Grupo de Cadete 
de Elite da Marinha Mercante que, 
num ato bem solidário, não só nos 
vieram conhecer mas também brindar 
com uma apresentação sobre a difícil 

faina da pesca do bacalhau onde 
alguns deles também participaram 
durante as suas vidas de mar. 

Por fim, mas não por último, a pre-
sença de 175 comadres e compadres 
que vieram partilhar os deliciosos 
momentos de festa onde, como vai 
sendo habitual nestas datas, demos o 
nosso apoio à Solfraterno, a quem a 
Tia Céu se dedica de alma e coração, 
ajudando quem tanto precisa.  

Desta vez, e porque de festa se 
tratava, não houve tempo para as 
habituais apresentações de convi-
dados, o que faremos no próximo 
encontro, mas entregamos diplomas, 

um dos quais a um membro que, 
ainda antes de nascer, já participa-
va nos nossos convívios. Como a 
comadre Patrícia Cruz dizia sempre, 
“O bacalhauzinho cá está presente”. 
Assim, foi com muita alegria que atri-
buímos ao Henrique Miguel Taborda 
o diploma de compadre e a medalha 
de mérito, com votos que a vida lhe 
sorria sempre. 

E após sortearmos os prémios que 
estavam em disputa (um bem-haja 
ao nosso compadre Manuel Neto 
pelos seus tão simpáticos apoios) foi 
a vez da banda Duralex nos animar 
a noite. 

NOTÍCIAS Lisboa, Portugal

“como vai sendo habitual nestas datas, demos 
o nosso apoio à Solfraterno, a quem a Tia Céu se 
dedica de alma e coração”

Lisboa: jantar de aniversário 
em setembro
Academia do Bacalhau de Lisboa
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No início de outubro, a Academia do 
Bacalhau da Serra da Estrela reuniu-
-se na cidade da Guarda, onde mais 
de cem compadres e amigos esti-
veram presentes no habitual jantar 
mensal, o primeiro depois da Acade-
mia ter visto o seu pedido de oficia-
lização ser aceite no 45º congresso 
das Academias do Bacalhau, em Es-
tremoz, a 10 de setembro de 2016.

A Academia do Bacalhau da Serra 
da Estrela teve as suas origens em 
2003, com um grupo de amigos que 
se tem reunido desde então, mas só 
formalizou a sua atividade este ano. 
A madrinha desta tertúlia é a Acade-
mia de Coimbra, seguindo princípio 
de que deve ser a Academia geogra-
ficamente mais próxima a assumir 
esse papel.

Alexandrino Costa, compadre re-
sidente nos Estados Unidos, esteve 
presente no jantar de outubro e, 
depois de eleger o carrasco da noite 
e apresentar os novos compadres, 
explicou aos presentes os objetivos 
dos jantares mensais, ressaltando o 
pilar da solidariedade.

José Luís Cabral, presidente da 
Academia do Bacalhau da Serra da 
Estrela, começou o seu discurso 
agradecendo ao compadre António 
Saraiva o esforço de organização do 
evento daquela noite, prosseguindo 
depois para os agradecimentos aos 
compadres que estiveram na origem 
da Academia, em 2003, e à Acade-
mia madrinha.

O restaurante Videira foi o local 
escolhido para este jantar, que 
contou também com a presença 
de Paulo Langrouva, presidente 
da Câmara Municipal de Figueira 
de Castelo Rodrigo, António San-
tos, ex-presidente da Academia do 
Bacalhau de New Jersey, e repre-
sentantes da Academia do Bacalhau 
de Coimbra. 

Perto do fim do jantar, foram 
aplicadas multas aos compadres 
mais incautos e o dinheiro angaria-
do com as mesmas destinar-se-á a 
apoios solidários. Estão previstos 
apoios a duas famílias, uma de Gou-
veia e outra de Fornos de Algodres, 
no valor de mil euros em materiais 
de construção, destinados a obras 
de recuperação das habitações.

O jantar terminou ao som das 
guitarras e dos fados de Coimbra, 
ao qual se seguiu um académico 
Gavião de Penacho. 

NOTÍCIAS Serra da Estrela, Portugal

Serra da Estrela: primeiro 
jantar depois da aprovação 
em congresso
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“A Academia do Bacalhau da Serra da Estrela teve 
as suas origens em 2003 mas só formalizou a sua 
atividade este ano”
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No saudoso mês de agosto de 2016, 
a Academia do Bacalhau de Rouen 
foi a Portugal para passar umas 
merecidas férias, com passeios e 
banhos de sol, mas também com o 
objetivo de encontrar uma instituição 
para ajudar.

Todas as instituições têm difiulda-
des mas a decisão não foi complica-

da. Optámos pela Aldeia de Crian-
ças SOS, em Gulpilhares, Vila Nova 
de Gaia.

A ideia original era fazer algo para 
a quadra natalícia mas naquele 
momento que era mais premente 
a necessidade de material escolar 
para as cerca de vinte crianças que 
ali residem. 

A ABR arregaçou as mangas e foi 
às compras com a lista que a ins-
tituição facultou. Compras feitas, e 
agradecendo à Staples de Gaia que 
nos orientou e organizou a nossa 
encomenda, reunimos alguns com-

padres e foi com enorme alegria que 
fomos conhecer melhor e entregar o 
material escolar às crianças.

Foi com admiração e respeito 
que saudámos as pessoas que ali 
trabalham e vivem para tornar a vida 
destas crianças um pouquinho mais 
feliz e “normal”. Obrigada ao director 
Rui Dantas e ao coordenador Nuno 
Oliveira também por nos terem aco-
lhido tão bem.

As Aldeias SOS constituem um 
conceito pioneiro de abordagem 
ao modelo familiar de acolhimento 
a longo prazo de crianças órfãs e 
abandonadas. O modelo assenta 
em quatro princípios fundamentais: 
o de que cada criança necessita de 
uma mãe, de crescer com irmãos e 
irmãs, na sua própria casa e num 

ambiente de ajuda mútua dentro da 
aldeia. 

As Aldeias SOS foram fundadas 
em 1964 pela Dra. Maria do Céu 
Mendes Correia e pela Dra. Palmi-
ra Cabrita Matias, que fundaram a 
Associação das Aldeias SOS de 
Portugal, em colaboração com o 
Dr.Hermann Gmeiner, fundador 
das Aldeias de Crianças SOS Inter-
nacional. 

Aconselhamos todos a conhecer 
a bonita história desta instutuição 
em www.aldeias-sos.org ou em fa-
cebook.com/Aldeiascriancassos. 

A Academia do Bacalhau de Rou-
en agradeçe às comadres, compa-
dres e amigos, pois sem eles estas 
acções não seriam possíveis. Um 
Gavião de Penacho! 

NOTÍCIAS Rouen, França

A solidariedade não tém 
férias! Não pode… não deve!
Por Glória Silva, Academia 
do Bacalhau de Rouen
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A Academia do Bacalhau de Win-
dhoek, na Namíbia, é a sétima mais 
antiga na história das Academias do 
Bacalhau. Foi oficializada a 4 de fe-
vereiro de 1978, tornando este país 
da África austral o terceiro a contar 
com a presença de uma Academia, 
depois da África do Sul e da Suazi-
lândia. 

Com 39 anos de existência, a Aca-
demia da Namíbia é detentora de 
um espólio considerável, acumulado 
ao longo de quase quatro décadas 
dedicadas à amizade, portugalidade 
e solidariedade. Esse espólio está 
exposto na Sala das Comunidades 
na Embaixada de Portugal na Namí-
bia, em Windhoek, que se encontra 
aberta a todos os cidadãos portu-
gueses que visitem a Embaixada 
– assim como a outras pessoas que 
ali se dirijam. 

O espólio é testemunho de uma 
histórica rica em momentos me-
moráveis e conta com objetos que 
assinalam, por exemplo, desloca-
ções desta Academia a congressos 
ou eventos organizados por outras 
Academias, presentes oferecidos 
por outras tertúlias ou objetos que 

assinalam ações solidárias levadas 
a cabo pela Academia da Namíbia.

Situada entre a África do Sul, 
Angola e o Botsuana, a Namíbia 
contava com 1322 registos consu-

lares de cidadãos portugueses em 
2014 – um número que, como nou-
tros países com emigrantes portu-
gueses, pode ser maior, na reali-
dade. A comunidade portuguesa 

representará, assim, cerca de 3% 
da população, num país que é um 
dos menos povoados do mundo, 
com cerca de dois milhões de habi-
tantes. 

NOTÍCIAS Windhoek, Namíbia

“O espólio está 
exposto na Sala das 
Comunidades da 
Embaixada”

Espólio em exposição na 
Embaixada de Portugal
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Ao longo do fim-de-semana de 25, 
26 e 27 de novembro, teve lugar no 
Lar de Idosos Rainha Santa Isabel, 
da Sociedade Portuguesa de Be-
neficência (SPB) em Albertskroon, 
Joanesburgo, o festival do Magus-
to 2016, o evento anual que mais 
fundos angaria para a SPB e que 
assinala também o S. Martinho nas 
festividades da comunidade Portu-
guesa.

Este ano, estiveram cerca de cinco 
mil pessoas no recinto do Magusto 
e estima-se que os fundos anga-
riados rondem o milhão de randes 
(€68,000). Números que atestam o 
facto deste ano ter sido o maior e o 

melhor Magusto de sempre da SPB.
De salientar que os festejos tive-

ram início na sexta-feira, com a rea-
lização do jantar de Natal da Acade-
mia do Bacalhau de Joanesburgo, 
no qual foram angariados para o 
Lar da Beneficência mais de 600 mil 
randes (€40,500). A Academia-Mãe 
doou 300.000 randes (€20,300) à 
SPB, o Grupo Século associou-se 
ao espírito de Natal e fez doação 
de 120.000 randes (€8,000) e o 
empresário Orlando Marques arre-
matou em leilão por 100.000 randes 

(€6,700) uma camisola de Portugal 
Campeão Europeu, assinada pelos 
jogadores que integraram a seleção 
lusa. A acrescentar ao leilão, de uma 
dúzia de Bolos-Reis,  adjudicados 
individualmente, ultrapassou em 
receita os 40.000 randes (€2,700€). 

A festa teve a particularidade de 
ter sido a última cerimónia que con-
tou com a presença da Cônsul-Geral 
cessante em Joanesburgo, Luísa 
Fragoso, que vai chefiar a missão 
diplomática de Portugal no Quénia, 
e a primeira com a participação do 

seu sucessor como Cônsul-Geral 
em Joanesburgo, Francisco Meire-
les, que chegou a esta cidade na 
própria sexta-feira. 

NOTÍCIAS Academia-Mãe, 
África do Sul

“Estiveram cerca de 
cinco mil pessoas no 
recinto do Magusto e 
os fundos angariados 
rondam €68,000”

O maior e melhor 
Magusto de sempre no 
Lar da Beneficência em 
Joanesburgo 
Por jornal “O Século”
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De 19 a 25 de novembro, a Acade-
mia do Bacalhau de Paris levou a 
cabo a quarta edição da iniciativa 
“Roupa Sem Fronteiras”. A premissa 
é simples: dar uma segunda vida 
à roupa, calçado e brinquedos que 
todos temos no fundo do armário, 
doando-os a quem mais precisa. 

Durante uma semana, mais de 
trinta pontos de recolha na região 
parisiense foram recebendo os 
donativos que foram chegando e, 
no fim… bateu-se o record! Foram 
angariados 48 m3 de donativos, ou 
seja, 500 caixas. 
Após a angariação, foi necessário 
fazer a triagem e por os donativos 
em caixas, de maneira a enviar tudo 
para as instituições a apoiar. Aqui, 
foi imprescindível a colaboração de 
dezenas de voluntários da Academia 
do Bacalhau de Paris, que deram do 
seu tempo para garantir que os do-
nativos chegavam às pessoas apro-
priadas nas melhores condições. 
A triagem foi feita nas instalações 
da Eurelec (empresa pertencente 
a um compadre e uma comadre), 

nos arredores de Paris, no fim-de-
-semana de 26 e 27 de novembro. 
Segunda-feira 28, o clube FC Es-
peranto, dirigido pelo os compadres 
Alexandre e Hugo, levou 20 atletas 
a organizar uma grande parte das 
caixas e a pô-las em paletes prontas 
a serem distribuídas.

Com tudo pronto e arrumado em 
caixas, era hora de fazer chegar 
os donativos a quem precisa deles. 
Este ano, a ABP decidiu distribuir 
os bens angariados por três insti-
tuições: a CPCJ de Cabeceiras de 
Bastos (tal como tem acontecido 
desde a primeira edição), a Emmaüs 

Solidarité em França e a Irmandade 
Nossa Senhora do Livramento, nos 
Açores, onde se realizará o próximo 
congresso das Academias do Baca-
lhau. A entidade francesa recolheu a 
parte que lhe coube mas, para a en-
trega em Portugal continental a ABP 
contou com o apoio da empresa de 
transportes MRTI e, para a entrega 

nos Açores, com a colaboração da 
companhia aérea Aigle Azur.  
A CPCJ desempenha um papel na 
coordenação, acompanhamento e 
avaliação da intervenção do Esta-
do e da sociedade na proteção de 
crianças e jovens em Portugal. 
A Emmaüs Solidarité, fundada em 
1954 por Abbé Pierre, presta apoio 
às pessoas que vivem na rua e, 
neste momento, dada a crise mi-
gratória que se vive na Europa, tem 
desempenhado um papel importante 
na ajuda aos refugiados sírios.  
Por seu lado, a Irmandade Nossa 
Senhora do Livramento, nos Açores, 

SOLIDARIEDADE
Academia de Paris 
impulsiona Roupa Sem 
Fronteiras

“Apoiou-se a CPCJ, a 
Emmaüs Solidarité e 
a Irmandade Nossa 
Senhora do Livramento ”
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SOLIDARIEDADE
acolhe cerca de sessenta crianças e 
jovens com idades entre os poucos 
meses de vida e os vinte e um anos. 
Chegaram ali através do tribunal ou 
por ação da CPCJ, que os retirou de 
uma realidade familiar complicada e 
os encaminhou para aquela institui-
ção, onde uma equipa técnica per-
manente tenta providenciar o apoio, 
a estrutura e o carinho que faltava 
em casa das famílias, providencian-
do casas onde se procura recriar o 
ambiente familiar.

A campanha deste ano contou 
com muitos voluntários individuais 
e com a participação de diversas 
entidades. Mais de 50 pessoas mar-
caram presença ao longo dos vários 
dias e isso só foi possível com uma 
organização eficiente. Mais uma 
vez, este ano comadre Chantal da 
Costa (da Eurelec) foi incansável, 
assim como foram incansáveis os 
compadres envolvidos no projeto 
desde o início:  Afonso Galvão, An-
tónio Fernandes e Fernando Lopes. 

A “Roupa Sem Fronteiras” nasceu 
em 2013, por iniciativa da ABP, e 
desde então tem apoiado centenas 
de pessoas anualmente, pela altura 
do Natal. No congresso de Estre-
moz, foi proposto que a “Roupa Sem 
Fronteiras” se tornasse uma inicia-
tiva comum a todas as Academias 

do Bacalhau. Apesar de algumas 
Academias terem já projetos seme-
lhantes, a proposta era a de unir 
esforços em torno de um nome e de 
uma iniciativa comum. A proposta 
foi chumbada em congresso mas 
algumas Academias mostraram-
-se interessadas em colaborar com 
a ABP este ano, organizando as 
suas próprias recolhas. Entre elas, 
contam-se as Academias de Lyon, 
Rouen, Bordéus, Londres, Luxem-
burgo, Ribatejo e Bruxelas. 
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Há já algum tempo que a Academia 
do Bacalhau da Ilha Terceira, nos 
Açores, queria propor-se para organi-
zar um congresso das Academias do 
Bacalhau. Os compadres açorianos 
decidiram avançar com a proposta 
no mais recente congresso, em Es-
tremoz, em outubro de 2016. 

Tendo em conta os critérios de ro-
tatividade na atribuição da organiza-
ção dos congressos, a Ilha Terceira 
apresentou uma proposta para orga-
nizar o congresso de 2019: em 2016 
estava a decorrer em Portugal, em 
2017 seria a vez das Américas e em 
2018 de África. Mas nenhuma Aca-
demia de outro continente se propôs 
a organizar o congresso do próximo 
ano, pelo que ficou decidido, 
por unanimidade, que o 
congresso de 2017 das 
Academias do Baca-
lhau se realizará na 
Ilha Terceira. Afinal, 
fica “a meio cami-
nho” entre Portugal 
e a América…  

Imediatamente 
após a decisão to-
mada em congresso, 
falámos com o presi-
dente da próxima Acade-
mia anfitriã, Francisco Aquilino 
Pereira.

Como surgiu esta candidatura da 
Ilha Terceira para organizar o pró-
ximo Congresso?
É uma ideia que tínhamos já algum 
tempo, da anterior direção, da qual 
eu era o vice-presidente. Quando 
passei a presidente, foi-me foi o 

repto de tentar organizar o congres-
so na nossa ilha. Vínhamos a 

Estremoz com a intenção 
de pedir para organizar 

o próximo congresso 
na Europa, estáva-
mos a pensar para 
2019. Como não 
houve outras Aca-
demias interessa-
das, foi ouro sobre 

azul. Penso que 
2019 seria ideal para 

nos dar mais tempo de 
manobra, mas o 2017 é 

muito bom porque gostamos de 
trabalhar sob pressão.

Já têm ideias?
Nós temos muitas ideias soltas e 
uma equipa eclética a fazer brains-
torming. Agora é chegar aos Açores 
e conjugar todos estes fatores, reunir 
voluntários para fazermos um con-
gresso digno. 

No congresso de Estremoz foram 
referidas dificuldades de comuni-
cação entre Academias. Quais os 
vossos planos para combater esse 
problema na organização?
Uma das questões que vou debater 
com o Presidente da Academia-Mãe, 
e que já foi debatido em Congresso é 
esse mesmo: é por demais evidente 
que as Academias funcionam bem 
por si só mas funcionam menos bem 
no seu todo. E isso é primordial-
mente por falta de comunicação. É 
evidente que vamos ter dificuldades, 
como todos têm. Os patrocínios são 
difíceis, a conjuntura económica não 
é a melhor. Mas o povo açoriano 
sabe superar, vamos superar. 

Como vão escolher a data do 
evento?
É por demais evidente que os con-
gressistas preferem o início de 
outubro. Como expliquei, é muito 
importante que consigamos conjugar 
o timing com o tempo, em termos at-
mosféricos. O ideal seria termos em 
outubro o verão que temos em junho 
ou julho. O que temos que fazer é or-
ganizar tudo o que podemos oferecer 
com bom tempo e, em caso de não 
termos sorte, ter um programa alter-
nativo. Não se pode ir à praia, vamos 
aos touros, por exemplo. 

ENTREVISTA
“Vínhamos a Estremoz 
com a intenção de 
pedir para organizar o 
próximo congresso na 
Europa, estávamos a 
pensar para 2019.”

Entrevista: Presidente da 
Academia do Bacalhau da 
Ilha Terceira
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Caras comadres e caros compadres,
Que prazer escrever nesta primeira 
edição da newsletter das Academias 
do Bacalhau! 

A ideia desta publicação surgiu na 
sequência da bem-sucedida revista 
semestral da Academia do Bacalhau 
de Paris (ABP), que lançamos há 
quase dois anos, com a primeira edi-
ção publicada em maio de 2015. No 
início, o projeto da nossa revista era 
apenas uma ideia vaga, mais uma 

vontade que outra coisa qualquer. 
Mas com o contributo de todos e com 
o recrutamento de pessoal compe-
tente para levar a cabo este desafio, 
conseguimos criar uma publicação 
de qualidade, da qual todos nos 
orgulhamos. E a prova de que temos 
motivos de orgulho é o reconheci-
mento que alcançámos por parte 
de diversas instituições e empresas 
portuguesas em França, que têm 
contribuído para este projeto através 
da inserção de comunicação publi-
citária. Hoje, a revista da Academia 
do Bacalhau de Paris é reconhecida 
como uma publicação séria e respei-
tosa na comunidade onde nos inse-
rimos e continuamos para que assim 
se mantenha.

Porque falo da revista da ABP 
nesta newsletter que é de todas as 
Academias? Precisamente para vos 
mostrar, compadres e comadres, 
que, à semelhança da revista de 
Paris, também esta publicação tem 
tudo para dar certo. Somos 57 Aca-
demias espalhadas pelo mundo, com 
eventos regulares, com um número 
crescente de compadres que contri-
buem com donativos solidários para 
diferentes causas. Há muito sobre o 
qual escrever e é importante que se 
escreva – só assim os compadres e 
comadres em diferentes partes do 

mundo saberão o que se passa no 
seio do movimento a um continente 
ou dois de distância.

Quando apresentámos esta ideia 
no congresso de Estremoz, apre-
sentámos um projeto já estruturado. 
Mas este é um projeto em contínuo 
desenvolvimento, que pode e deve 
beneficiar das ideias de todos, algo 
que estamos agora a tentar fazer 
nascer, mas que deve crescer como 
filho de todos os compadres e co-
madres. Para dar vida a esta news-
letter, contamos com a jornalista 
Diana Bernardo que, beneficiando da 
experiência de dois anos à frente da 
revista da ABP, tem os conhecimen-
tos e o savoir-faire necessários para 
tornar esta publicação um sucesso. 
Mas, naturalmente, ela não pode 
estar presente nas tertúlias das 57 
Academias, pelo que vai precisar do 
vosso apoio para poder realizar um 
trabalho de qualidade, com conteú-
dos relevantes. Apelo a todos para 
que contribuam – com as tecnologias 
atualmente ao nosso dispor, não há 
motivo para que isto não resulte. Aos 
mais céticos, apelo a que substituam 
as dúvidas por proatividade e que 
contribuam da maneira que puderem. 
Ter reticências sobre o desconhecido 
é normal mas não podemos conde-
nar o projeto à nascença sem tentar 

sequer. 
Espero que, daqui a uns meses, as 

dúvidas tenham dado lugar às cer-
tezas e a viabilidade e importância 
desta newsletter não sejam sequer 
postas em causa. Que tenham pas-
sado as dificuldades iniciais e esta 
newsletter se assuma como uma 
referência para qualquer pessoa no 
seio das Academias do Bacalhau, 
contribuindo para nos unir a todos e 
nos tornar mais cientes do rumo do 
nosso movimento nas diferentes par-
tes do mundo, apesar da distância 
física que nos separa.

Um dos pilares das Academias do 
Bacalhau é a amizade. Eu gosto de 
ir tendo novidades dos meus amigos 
e penso que todos sentem o mesmo. 
Pois agora teremos esta newsletter 
para nos ajudar a fortalecer os laços 
de amizade e tornar este nosso mo-
vimento cada vez mais forte e proe-
minente em Portugal e nas comuni-
dades portuguesas no estrangeiro. 

Desejo a esta newsletter uma 
vida longa e recheada de sucesso. 
A todos os compadres e comadres, 
bem-haja por contribuírem para este 
movimento extraordinário das Acade-
mias do Bacalhau e por terem aceite 
mais este desafio!

 
Um Gavião de Penacho! 

OPINIÃO

Um Gavião de Penacho a esta 
newsletter! 
Por Carlos Ferreira 
Presidente da Academia do 
Bacalhau de Paris
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PORTUGALIDADE

Um comando do Estado Islâmico en-
tra clandestinamente no Vaticano e o 
Papa desaparece. É esta a premissa 
do novo livro de José Rodrigues dos 
Santos, editado no início de outubro. 
A Gradiva, editora do livro, realça 
que, “sendo o autor também jornalis-
ta“, estarão “latentes as informações 
genuínas que enquadram toda a 
história de Vaticanum”.

A personagem principal é o historia-
dor Tomás Noronha, a quem Rodri-
gues dos Santos regressa depois de 
dois livros com outras personagens: 
As Flores de Lótus (2015) e o Pavi-
lhão Púrpura (2016). 

José Rodrigues dos Santos 
lança “Vaticanum”

Rita Redshoes lançou o seu quarto 
álbum de estúdio a 11 de novembro. 
“HER” foi gravado em Berlim na pri-
mavera passada e produzido por Vic-
tor Van Vugt, que já colaborou com 
nomes como Nick Cave, PJ Harvey, 
Beth Orton ou Depeche Mode. 

Neste disco, Rita Redshoes escre-
ve e interpreta, pela primeira vez a 
solo, três temas em português. Este 
foi ainda o álbum em que a artista 
tocou mais instrumentos: piano, om-
nichord, teclados e guitarra acústica.

Das treze canções que compõem 
este trabalho de Rita Redshoes, o 
destaque vai para o primeiro single, 
“Life is Huge”. 

Rita Redshoes lançou “HER”

O fadista Ricardo Ribeiro atuará em 
Rouen, França, a 21 de janeiro de 
2017, na Chapelle Corneille – Audi-
torium de Normandie. O espetáculo 
é ainda parte da digressão destinada 
a promover o álbum lançado em abril 
de 2016, “Hoje é assim, amanhã não 
sei”. 

Com cinco álbuns de estúdio gra-
vados, Ricardo Ribeiro foi distinguido 
por duas vezes com o Prémio Amá-
lia, nas categorias Revelação e Me-
lhor Intérprete. Em 2015 foi condeco-
rado pelo Presidente da República, 
Aníbal Cavaco Silva, com a comenda 
da Ordem do Infante. 

“That’s Life” é a primeira amos-
tra do que podemos ouvir em “Life 
Is Long”: um disco de uma beleza 
discreta mas arrebatadora, como 
só Rodrigo Leão e Scott Matthew po-
deriam fazer juntos. Por um lado, o 
português, com um percurso eclético 
ao longo de 30 anos de carreira, por 
outro, Scott Matthew, cantor e com-
positor de talentos revelados pela 
magia do cinema e com nome feito 
no circuito independente – uma fusão 
única e mágica que, para além de 
ser evidente no álbum, foi-o também 
nos poucos concertos que os dois 
deram em conjunto. 

Rodrigo Leão lançou álbum 
com Scott Matthew

Ricardo Ribeiro em Rouen 
a 21 de janeiro
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RECEITA
Bacalhau com broa e espinafres
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Ingredientes:
• 2 postas de bacalhau demolhado
• 1 molho de espinafres
• Meia broa de milho
• 1 cebola
• 4 dentes de alho
• 2 folhas de louro
• 1 dl de azeite
• 2 colheres de sopa de manteiga derretida
• 3 dl de natas
• q.b. sal e pimenta

Ponha ao lume um 
tacho com água e as 
folhas de louro; quan-

do começar a ferver, junte 
o bacalhau e deixe ferver 5 
minutos; retire e deixe arre-
fecer no caldo. Depois disso, 
limpe-o de peles e espinhas 
e lasque-o.

Entretanto, descasque 
e pique a cebola e os 
alhos; esfarele a broa; 

lave em várias águas os es-
pinafres, escalde-os durante 
2 minutos, escorra-os e re-
serve.

Leve ao lume um tacho 
com o azeite e refogue 
a cebola e 2 dentes de 

alho. Junte o bacalhau e os 
espinafres e envolva; adicio-
ne metade da broa e regue 
com as natas; tempere com 
sal e pimenta e coloque den-
tro dum tabuleiro que possa 
ir ao forno e à mesa.

Misture a restante broa 
bem esfarelada com 
os restantes dentes de 

alho e a manteiga; espalhe 
sobre o preparado de baca-
lhau e leve ao forno já aque-
cido a 190º durante 25 minu-
tos. Sirva de imediato.

Preparação:

1 2 3 4


