
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, co-
madres 
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  

HISTÓRIA DA ACADEMIA MÃE 
 

“As academias do Bacalhau  são tertúlias de amigos que 
se reunem sem finalidades políticas, religiosas ou comer-
ciais." 
 
A primeira Academia do Bacalhau foi fruto de uma velha e 
curiosa histo ria de amizade luso fona, nascida en 1968 na 
cidade de Joanesburgo, A frica do Sul, onde na altura viviam 
e trabalhavam cerca de 1 milha o de portugueses. 
Foram quatro amigos, o Eng.º Jose  Ataí de, o Dr. Ivo Montei-

ro, o Dr. Rui Perica o e o Dr. Durval Marques, hoje Presidente 

Honora rio das Academias, que em boa hora tiveram a extra-

ordina ria e feliz ideia de fundarem a “Academia do Bacalhau 

de Joanesburgo (hoje Academia Ma e), iniciando-se assim 

um movimento de que os pro prios fundadores nunca imagi-

naram as repercusso es e a multiplicaça o por todo o mundo, 

podendo-se comparar este feno meno a uma gigantesca on-

da de choque no domí nio da amizade, portugalidade e soli-

dariedade social. Daqui nasceu o movimento das Academias 

do Bacalhau, que e  hoje constituido por cerca de 53 Tertu -

lias espalhadas pelos quatro cantos do mundo e todas elas 

ligadas pelos mesmos princí pios. 

De salientar que a letra e musica do hino das Acade-
mias 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, rea-
lizado de 19 a 21 de fevereiro de 1988 na bonita cidade sul-
africana de Port Elizabeth  

Compadre Durval Marques 
Presidente Honora rio das Academias do Bacalhau 

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS 
 

Data de fundaça o 17 de Julho de 1998 
102 avenue des Champs Elyse es 

75008 Paris - França 
www.bacalhau.fr 

contact@bacalhau.fr 
Facebook : Academia do Bacalhau de Paris 

 

 
  
As Normas das Academias do Bacalhau foram definidas e aprovadas pela Academia-Ma e, aquando 
da sua fundaça o, sendo por isso universais para todas as Academias no mundo, so  podendo ser al-
teradas, sob proposta, em Congresso Mundial, u nico o rga o com autoridade para o efeito. Os u nicos 
artigos em que diferem sa o os seguintes: 
 
• Valor das quotas ou subscriço es anuais das va rias Academias e definidas pelas respectivas Di-
recço es; 
• Organigramas que melhor satisfaçam o funcionamento das va rias Academias para cumprimento 
dos seus objectivos e igualmente definidos pelas respectivas Direcço es.  
  
 
Artigo I 
  
Compadres 
Chamam-se Compadres aos membros das Academias do Bacalhau e Comadres a s suas esposas. 
  
Artigo II 
  
Admissão 

Todo o candidato devera  ser proposto por um Compadre efectivo. 
Todo o candidato devera  efectuar um perí odo de tirocí nio na o inferior a tre s meses durante o qual 
sera  solicitada a sua presença a s reunio es das Academias, de modo a ser conhecido pelos restantes 
Compadres. 
Todo o candidato necessitara  de aceitaça o una nime das respectivas Academias, pelo que, durante o 
perí odo de tirocí nio, qualquer Compadre que julgue possuir razoes va lidas de objecça o a  admissa o 
proposta, o devera  comunicar a  Direcça o. 
Os Compadres transferidos de outras Academias esta o dispensados do tirocí nio, considerando-se 
automaticamente Compadres da Academia para onde foram transferidos. 
O candidato e  considerado admitido, desde que tal lhe seja comunicado pela Direcça o, com a entrega 
do respectivo Diploma que lhe confere a sua nova condiça o de Compadre e cumpra com o pagamen-
to da subscriça o anual correspondente. 



  
Artigo III 
  
Demissão 

Perde a qualidade de Compadre aquele que: 
Peça a sua demissa o. 
Ostensiva e repetidamente se recuse a colaborar e participar nas actividades das Academias do Ba-
calhau por manifesto desinteresse, ou por qualquer forma desprestigie ou difame, as Academias do 
Bacalhau em si, ou seus Compadres individualmente. 
Nos casos previstos no nu mero anterior, a demissa o sera  decidida por maioria do nu mero total de 
Compadres presentes em Reunia o convocada para o efeito. Esta decisa o so  sera  va lida desde que 
2/3 do nu mero total de Compadres da Academia exerça o seu direito de voto. Se a  primeira Reunia o 
na o compareçam 60% do nu mero de Compadres efectivos, uma segunda Reunia o sera  convocada, 
com uma antecede ncia de 21 dias, a qual decidira  por maioria total dos Compadres. 
  
 
Artigo IV 
  
Direitos e deveres 
Sa o direitos e deveres dos compadres: 
Usar as insí gnias das Academias. 
Participar generosamente nas suas reunio es e actividades, contribuindo de todas as formas ao seu 
alcance, para a expansa o e promoça o efectiva e constante das Academias na realizaça o dos seus ob-
jectivos, defendendo o seu bom nome, prestigio e promovendo o fortalecimento da unidade entre as 
diferentes Academias e seus Compadres. 
Pagar a subscriça o anual estabelecida. 
Desenvolver o melhor do seu esforço e boa vontade, quando solicitado a contribuir nas actividades 
das Academias, exercendo os cargos para os quais foram designados, cumprindo e fazer cumprir 
fielmente as tarefas ou funço es que lhes forem distribuí das. 
  
 
Artigo V 
  
Direção 

A Direça o das Academias do Bacalhau e  entendida como um Conjunto de Compadres a quem com-
pete, na insta ncia, representar, gerir e orientar as Academias. 
A Direça o e  composta por um mí nimo de cinco Compadres, sendo um o Presidente, dois Vice-
Presidentes, um Tesoureiro e um Secreta rio, que sera o eleitos anualmente em Reunia o-Geral de 
Compadres. 
A Direça o podera  solicitar a colaboraça o de outros Compadres, constituindo as Comisso es que en-
tender necessa rias para o melhor funcionamento das Academias. 
O exercí cio directivo tem a duraça o de um ano, a começar em 1 de Janeiro. 
So  podera o ser eleitos Presidente e Vice-Presidentes Compadres com mais de tre s anos de activi-
dade nas Academias do Bacalhau. 
Nas Academias rece m formadas esta disposiça o na o se aplicara . 
  
 
 

Artigo VI 
  
Subscrição 

A subscriça o dos Compadres nas Academias da A frica do Sul e  de R200.00  anuais. 
Nas Academias do Bacalhau noutros paí ses o montante a pagar sera  definido pelas respectivas Dire-
ço es locais. 
  
Artigo VII 
  
Reuniões 

As Academias do Bacalhau fazem as suas reunio es em Almoços ou Jantares-Conví vios, com periodici-
dade entendida como o ptima pelos seus Compadres. 
Sempre que entenda necessa rio, a Direcça o convocara  uma Reunia o Geral de Compadres para deci-
dir assuntos que considere de importa ncia para a vida da Academia. A estas reunio es apenas podem 
participar os Compadres que tenham a sua subscriça o anual actualizada. 
A convocaça o de uma Reunia o Geral podera  ser solicitada a  Direcça o por um mí nimo de 10 Com-
padres. 
Anualmente havera  uma reunia o de todas as Academias do Bacalhau, a que se chama Congresso 
Mundial, a qual se realizara , nas a reas geogra ficas de cada Academia. 
Nesses Congressos sera o discutidos assuntos de interesse comum a s diferentes Academias e a orien-
taça o dos mesmos compete ao Presidente da Academia organizadora. 
  
 Artigo VIII 
  
Símbolos 

Sa o sí mbolos das Academias do Bacalhau, o Badalo, o Estandarte, o Diploma a Gravata e o Emblema. 
  
Artigo IX 
  
Aditamentos e alterações 

Quaisquer aditamentos ou alteraço es a estas Normas, tera o tambe m obrigatoriamente de ser apro-
vadas em Congresso Mundial das Academias do Bacalhau. 
  
Artigo X 
  
Novas Academias 

Qualquer proposta para abertura de novas Academias, tera  obrigatoriamente que ser votada em 
Congresso Mundial e aprovada pela maioria dos Compadres presentes. 


