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HIno 
dAS ACAdeMIAS do BACALHAU
veRSo I

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

ReFRÃo

Caminhamos confiantes
Somos todos tripulantes
Da mesma nau
Que é vista com simpatia
E se chama Academia
Do Bacalhau
Vamos compadres, comadres
Q'esta nossa Academia
Já tem raízes
Levamos a nau ao porto
Para dar algum conforto
Aos infelizes

veRSo II

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
SoLo de gUItARRA
RePete o ReFRÃo 
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#EDITORIAL

É com o maior orgulho que escrevo estas linhas enquanto 
presidente da Academia do Bacalhau de Paris. Mas faço-o também 
com um enorme sentido de responsabilidade, por conhecer 
a importância desta instituição e por reconhecer o excelente 
trabalho desenvolvido por todos os meus predecessores. 
Precisamente por este ter sido um trabalho que tanto dignificou 
a nossa Academia, pretendo dar-lhe continuidade. As coisas boas 
devem ser acarinhadas para que possam desenvolver-se ainda 
mais. É por isso que pretendo manter a publicação desta revista, 
que tanto nos tem ajudado na divulgação do bom nome da ABP. É 
por isso também que pretendo manter outras iniciativas louváveis 
da nossa Academia, como a Roupa Sem Fronteiras, a comissão de 
solidariedade nos hospitais, o apoio aos Juniores e às Academias 
afilhadas, o torneio de golfe e as nossas galas.  
Mas também não podemos deixar-nos imobilizar, com receio de 
disturbar o bom que temos. Devemos, antes, construir sobre isso. 
É por este motivo que pretendo introduzir algumas mudanças. 
A primeira está visível nas páginas desta revista: com um design 
modernizado, pretendemos tornar esta publicação ainda mais 
atrativa para comadres, compadres e todos os que, através dela, 
conhecem o nosso movimento.
A inovação estender-se-á também a outras áreas de atividade da 
ABP. Como anunciei na minha candidatura, pretendo diversificar 
as ementas dos jantares, introduzindo pratos típicos regionais 
do nosso belo e saboroso Portugal. Pretendo também criar uma 
comissão de compadres e comadres com o objetivo de promover 
a portugalidade, através dos nossos escritores, historiadores, 
cientistas ou médicos, por exemplo, convidando-os a estar 
presentes nas nossas tertúlias. O objetivo é trazer cada vez mais 
Portugal a Paris, e fazer com que todos nós conheçamos a nossa 
cultura e nos orgulhemos de ser portugueses. 
E, para além de adotarmos estas linhas de ação, pretendemos 
também transmiti-la aos mais jovens, para que percebam a 
importância de preservar os nossos traços identitários e sintam 
como sua esta missão da “portugalidade”. Queremos que a ABP 
Júnior nos veja, a todos nós, compadres e comadres, como amigos; 
amigos que estão aqui para ajudar a cimentar um movimento que 
tem raízes profundas mas que, ao longo do tempo, tem também 
crescido e ramificado.
Porque todos juntos, jovens, comadres e compadres, conseguimos 
sempre alcançar muito mais. E porque todas as famílias precisam 
de uma casa, é também nossa intenção conseguir, finalmente, 
proporcionar isso à família da ABP: a sede com que há tanto tempo 
sonhamos. Contamos com a participação de todos para tornar isto 
possível!
Porque, nunca se esqueçam, todos juntos, temos tudo o 
que precisamos para pôr em prática os valores da amizade, 
portugalidade e solidariedade.

Gavião de Penacho,
Manuel Soares

MAnUeL SoAReS
//
PReSIdente dA 
ACAdeMIA 
do BACALHAU de 
PARIS



#ENTREVISTA

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

6

A gala de natal da ABP, 
num prestigioso hotel dos Campos elísios

Caros compadres, confesso sinceramente que nunca fui favorável 
a este tipo de título (Gala) para uma tertúlia e, muito menos, à 
escolha de hotéis ou sítios prestigiosos para a realização de um 
jantar-convívio da Academia do Bacalhau.
Por esse motivo, estou perfeitamente à vontade para escrever 
este pequeno texto cujo objetivo é felicitar o nosso presidente e 
a equipa diretiva pela organização desta noite de gala de grande 
qualidade e sucesso.
Que me desculpem os compadres que, como eu, partilham a ideia 
de que este tipo de evento não respeita o espírito Académico dos 
nossos estatutos mas, na verdade, tudo depende da leitura que 
queremos ter e, nos estatutos, também não está escrito que não se 
podem realizar tertúlias desta natureza.

não se pode pedir resultados e quando eles são conseguidos, 
criticar a sua obtenção
A nossa Academia atingiu um patamar irreversível, tanto no seio 
da nossa comunidade como junto das autoridades portuguesas 
e francesas. Os donativos atingiram valores nunca alcançados 
e temos apoiado cada vez mais ações solidárias, temos que 
reconhecer que este tipo de organizações tem contribuído muito 
para o reconhecimento público da ABP. 

Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas - grau ouro 
Um hotel de prestígio, convidados prestigiosos e a presença do 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís 
Carneiro.
A ementa do jantar era digna de um concurso gastronómico e 
confirma a nossa tendência de comer pouco, de boa qualidade e 
bom. Numa atmosfera natalícia, a sala vibrava ao ritmo das ondas 
deste autêntico lago de generosidade, onde mergulhavam os 
espíritos solidários dos compadres presentes, de corações abertos 
e repletos de bondade, sempre prontos a partir em campanha para 
ajudar aqueles que mais necessitam. 
Emoção e orgulho ao ouvir, durante a projeção de um pequeno 
filme, aqueles que receberam ao longo do ano os nossos donativos, 
as nossas roupas e as nossas ajudas para uma vida melhor.

A gALA de nAtAL 
dA ABP, nUM 

PReStIgIoSo HoteL 
doS CAMPoS eLíSIoS

//
PoR CoMPAdRe 

vICtoR FeRReIRA
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Num ambiente de franca camaradagem e fraternidade, 
ouviam-se temas de jazz que navegavam com dificuldade 
entre o eco das vozes altas, interpretados com mestria pela 
excelente orquestra do meu grande amigo Gerald Chauvin. 
O momento era de festa, mas nada deixava antever que 
iríamos viver nesta noite um momento histórico para a nossa 
Academia.
Mas assim aconteceu, e a ABP foi distinguida com a Medalha 
de Mérito das Comunidades Portuguesas – Grau Ouro. Uma 
recompensa pelo trabalho solidário de todos os instantes, 
que exige uma grande dedicação, muitos sacrifícios e em 
certas alturas o abandono da vida familiar. Mas as ações em 
prol dos mais necessitados estão acima de tudo e de todos.
Esta Medalha de Ouro recompensa todos os presidentes, 
todas as direções, todos os compadres da Academia do 
Bacalhau de Paris e, de uma certa forma, todos aqueles que 
patrocinaram ou financiaram as nossas atividades ao longo 
destes 20 anos. 

Um Presidente com braços alegres a dizer adeus e o coração 
a chorar de emoção por partir
É o que se pode chamar uma presidência singular, que 
contraria a minha ideia de que, com o compadre Fernando 
Lopes iríamos, finalmente, conseguir obter um local próprio 
para os nossos encontros e poder trabalhar de uma forma 
diferente no que respeita aos jantares tertúlia. Mas isto não 
vai acontecer, por agora, porque nem todos os compadres 
pensam que é importante para nossa Academia a aquisição 
de uma sede.
Esta situação paradoxal, tem-nos levado só a dar importância 
à componente caritativa dos nossos estatutos, deixando de 
lado todas as outras pelas quais poderíamos fazer muito mais 
e ir mais longe.
Os nossos valores culturais, criativos e recreativos não 
têm sido evidenciados, temos tido sempre a preocupação 
de pensar nos outros. Terá que haver alguém que tenha a 
coragem e ajuda para, durante um curto lapso de tempo, 
pensar em nós próprios para podermos construir a nossa 
própria casa.

Uma Presidência que escreveu uma página importante da 
história da Academia do Bacalhau de Paris
É certo que a Medalha de Ouro é o fruto do trabalho de 
todos ao longo dos anos, mas foi-nos entregue durante esta 
presidência. Isso é um marco importante, um elo de ligação 
forte, para as futuras gerações. O presidente Fernando Lopes 
será sempre visto como quem recebeu tão alta distinção e 
reconhecimento do Estado Português.

Por de trás de um grande homem, está uma grande Mulher
Não conheço as razões que levaram o nosso Presidente a 
não se recandidatar, mas estou certo de que, nunca desde 
a criação da Academia de Paris, uma comadre (esposa do 
presidente) teve uma participação tão direta e importante na 
vida da Academia.

“A Academia faz parte da família, com quem aprendi a viver”
São as palavras da comadre Clotilde Lopes, que pela sua ação 
transmitiu uma maior visibilidade ao papel importante das 
comadres junto do compadre presidente.
Bem-haja compadre presidente Fernando Lopes, obrigado 
comadre Clotilde Lopes pela vossa dedicação e carinho. 
Desejo-vos muitas felicidades na hora da despedida e, antes 
mesmo da partida, já estou a sentir a vossa ausência...

Um gavião de penacho

A Academia faz parte da 
família, com quem aprendi 
a viver”

numa atmosfera natalícia, a 
sala vibrava ao ritmo 
das ondas deste autêntico 
lago de generosidade
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ABP entRoU 
eM 2019 CoM 
Pé dIReIto 
Na quinta-feira, 10 de janeiro, mais de 
100 comadres e compadres marcaram 
presença na primeira tertúlia ABP de 
2019, que teve lugar no restaurante “La 
Montagne”, em Limeil-Brévannes.
O aperitivo, muito bem servido, 
permitiu aos convivas irem chegando 
e conversando, nomeadamente sobre 
o futuro do movimento associativo da 
Academia do Bacalhau. 
O grupo folclórico “Saudades de Portugal”, 
de Champigny-sur-Marne, teve a seu 
cargo a animação da noite e fê-lo de forma 
excelente, mostrando o melhor da cultura 
popular ribatejana. Logo na primeira 
atuação, a sala repleta do restaurante 
revelou-se pequena para acomodar o 
grupo que, ainda assim, fez tudo ao seu 
alcance para dar um espetáculo de elevada 
qualidade. 

Depois desta primeira atuação, foram 
servidos dois pratos de bacalhau, também 
eles deliciosamente preparados. Após a 
refeição, o presidente da ABP, Fernando 
Lopes, fez uma apresentação sobre os 
últimos momentos mais marcantes da 
associação. Fernando Lopes destacou, 
nomeadamente, a Gala de Natal de 
dezembro passado e a honrosa distinção 
aí recebida pela ABP por parte do Estado 
português: a Medalha da Ordem do 
Mérito das Comunidades Portuguesas 
– Grau Ouro. O presidente evocou 
ainda a operação Roupa Sem Fronteiras 
que, todos os anos, desde 2013, dá 
uma segunda vida a roupa, calçado e 
brinquedos em segunda mão, levando-os 
a quem mais necessita. Esta iniciativa tem 
contado sempre com a colaboração de 
Marlene Galvão, de Cabeceiras de Basto, 
que aí tem distribuído alguns dos bens 
angariados pela ABP. Fernando Lopes 
anunciou, assim, que a ABP fará uma 
visita àquela cidade minhota aquando do 
Congresso Mundial das Academias do 
Bacalhau, a realizar em outubro deste ano 
na cidade do Porto.
Finalmente, o presidente cessante 
Fernando Lopes comunicou aos 
presentes que a ABP apenas recebeu 
uma candidatura para a presidência da 
associação, encabeçada por Manuel 
Soares. 
Já no final da noite, o grupo folclórico 
brindou os presentes com uma nova 
atuação. As sobremesas foram, depois, 
servidas. Algumas comadres e compadres 
contaram anedotas ao microfone, 
trazendo um toque final de boa disposição 
à noite que terminou em ambiente 
de confraternização entre todos os 
presentes.

Fernando Lopes fez uma 
apresentação sobre os 
momentos mais marcantes 
do seu mandato como 
presidente da ABP”



#ENTREVISTA

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

9

MAnUeL SoAReS 
eLeIto PReSIdente dA 
ACAdeMIA do 
BACALHAU de PARIS
O compadre Manuel Soares foi eleito Presidente da Academia do 
Bacalhau de Paris, na Assembleia-Geral realizada a 15 de fevereiro, 
no Palácio d’Iéna, em Paris.
Manuel Soares foi eleito por maioria pelos compadres e comadres 
votantes, tendo o mandato tomado efeito imediato. Manuel Soares 
chegou assim à presidência depois de ter assumido funções de 
Vice-Presidente durante os mandatos dos Presidentes Carlos 
Ferreira e Fernando Lopes. 
No seu discurso de tomada de posse, o novo Presidente agradeceu 
a todos os presentes e considerou “uma grande honra” presidir à 
Academia do Bacalhau de Paris nos próximos dois anos. “De um 
modo especial, presto a minha homenagem à direção que hoje 
cessa funções, pelo trabalho sério e árduo que teve durante o seu 
mandato”.
Manuel Soares prometeu dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelas anteriores direções, mas também “pisar novos 
caminhos, com novas ideias, novos projetos”, apelando a todas 
as comadres e compadres que apresentem as suas ideias e se 
envolvam ativamente na ABP.

Na sua mensagem de candidatura, Manuel Soares propôs-se a:
      Manter as ações desenvolvidas pelos seus predecessores, 
como a revista, o torneio de golfe ABP, a Roupa Sem Fronteiras, 
a comissão de voluntariado nos hospitais, o site ABP e o apoio às 
Academias afilhadas e à Academia-Mãe
    Mantendo sempre a presença do bacalhau na ementa dos 
eventos, dar a conhecer outras especialidades tradicionais das 
regiões portuguesas
     Criar uma comissão onde todas as comadres e compadres 
possam dar sugestões para criar temas para cada evento
         Apoiar a academia Júnior nas suas ações
             Ativar o projeto para adquirir um local para a sede da Academia

Durante a Assembleia-Geral foram ainda apresentados os 
relatórios referentes ao ano transato, todos aprovados por 
maioria. Após a Assembleia-Geral, foi realizado um jantar-convívio 
também no Palácio d’Iéna.

Manuel Soares foi eleito por maioria
pelos compadres e comadres votantes”
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A Academia do Bacalhau de Paris realizou 
um jantar-convívio na quinta-feira, 21 
de março, na Sala Vasco da Gama, em 
Valenton, enquadrado na Semana da 
Gastronomia Portuguesa. Este foi o 
primeiro evento organizado pela nova 
direção, liderada por Manuel Soares, que 
foi eleita na Assembleia-Geral do dia 15 
de fevereiro.
Como habitualmente, o evento foi dos 
mais concorridos do calendário da ABP, 
contando com 175 pessoas, entre as quais 
se incluem o Embaixador de Portugal em 
França, Jorge Torres Pereira, o Ministro 
Conselheiro da Embaixada, Carlos Pires, o 
Chanceler Leonel Rebelo do Consulado de 
Portugal em Paris, o Reitor Nuno Aurélio, 
e os anfitriões, o Comendador Armando 
Lopes e a esposa Odete Lopes.
À medida que as comadres e compadres 
foram chegando à sala Vasco da Gama, 
foram sendo recebidos pela nova direção, 
ao mesmo tempo que era servido um 
buffet de entradas.
Antes da refeição principal, foi dada 
a palavra ao Embaixador de Portugal 
em França, ao Comendador Armando 

PRIMeIRo jAntAR SoB 
PReSIdênCIA de MAnUeL 

SoAReS FoI nA SeMAnA dA 
gAStRonoMIA

“o evento foi dos mais 
concorridos do calendário 

da ABP, contando com 175 
pessoas
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Lopes e a Manuel Soares, que declarou 
que assumir as funções de presidente da 
ABP é “uma honra que assumo com toda 
a dedicação e empenho e comprometo-
me a levar a cabo as ações e projetos que 
apresentei na minha candidatura”.
O novo presidente pediu depois aos 
presentes um minuto de silêncio em 
memória do irmão do compadre Mário 
de Sousa, recentemente falecido, do pai 
do compadre Jacques e das vítimas do 
ciclone Idai, que assolou Moçambique a 
14 de março.
O ciclone Idai foi o maior desastre 
natural que Moçambique já enfrentou, 
causando centenas de mortos e milhares 
de desalojados, calculando-se que tenha 
afetado um total de 1,5 milhões de 
pessoas em Moçambique, no Zimbabué 
e no Maláui. Pondo em prática o espírito 
solidário que é um dos pilares das 
Academias do Bacalhau, a ABP decidiu 
que o valor angariado neste jantar seria 
revertido às Academias da Beira e de 
Maputo, para depois o distribuírem por 
aqueles que mais precisam na sequência 
desta catástrofe. 

Após os discursos iniciais, deu-se início 
ao jantar, confecionado pelos chefs que 
este ano fizeram as delícias dos visitantes 
da Semana da Gastronomia Portuguesa 
organizada pela Canelas – Rui Mingatos, 
Manuel Almeida e António Vieira. Foi 
servido um prato de bacalhau com puré 
e outras especialidades da gastronomia 
portuguesa, seguindo-se um buffet de 
sobremesas.
O jantar foi animado pelo cantor Jorge 
Lomba, que brindou os presentes com 
uma atuação de excelente qualidade, à 
qual o público respondeu com calorosas 
salvas de palmas.
No final da noite, Manuel Soares voltou 
a discursar para encerrar a refeição, 
convidando depois toda a direção a subir 
ao palco e, assim, cantar em conjunto o 
hino das Academias do Bacalhau, com toda 
a sala a bater palmas. O evento terminou 
depois da meia noite, dia de aniversário 
do presidente Manuel Soares, que contou 
com todos os presentes a cantarem-lhe os 
parabéns.

o jantar foi animado 
pelo cantor 
jorge Lomba”
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ABP AnUnCIoU 
donAtIvo de 7570€ 
no jAntAR de ABRIL

A 12 de abril, a Academia do Bacalhau de 
Paris realizou mais um dos seus jantares 
mensais, desta vez no restaurante “Le 
Plaisir du Portugal”, em Créteil, que contou 
com 83 pessoas.
Depois de ter recebido os presentes à 
chegada ao restaurante, e já com a sala 
cheia, o presidente da ABP, Manuel 
Soares, tomou da palavra para agradecer 
a presença de todos. De seguida, deu a 
conhecer o valor angariado no evento 
de 21 de março (7570€), inteiramente 
destinado a ajudar as vítimas do ciclone 
Idai, em Moçambique. 
O presidente terminou a sua intervenção 
desejando a todos uma refeição agradável, 
com muita portugalidade, solidariedade e 
amizade. Foi precisamente neste clima 
que o restaurante acolheu as comadres, 
compadres, família e amigos, num 
ambiente repleto de boa disposição.
Num momento um pouco mais protocolar, 
a sala assistiu a dois apadrinhamentos. 
Carlos Fernandes juntou-se à família da 
ABP, apadrinhado por Carlos Ferreira, e 
Joaquim de Oliveira Morais teve como 
madrinha a comadre Emília Pinto.
Estes foram os primeiros apadrinhamentos 
do mandato do presidente Manuel Soares, 
tendo merecido uma calorosa salva de 
palmas da sala, em sinal de boas vindas aos 

novos compadres.
Seguiu-se uma breve intervenção do vice-
presidente Filipe Alves, que discursou 
sobre a época festiva que se atravessava 
na altura, a Páscoa.
O carrasco de serviço, o compadre Luís 
Gonçalves, dinamizou uma tômbola, 
muito participada, e pôs em prática as 
suas funções, multando compadres e 
comadres, contribuindo para aumentar o 
fundo solidário da Academia.
Neste, que foi o segundo jantar da 
presidência de Manuel Soares, foi já 
cumprida uma das suas promessas de 
candidatura: a da inovação da ementa. 
Tendo-se mantido o tradicional prato de 
bacalhau, foi ainda servido um rodízio de 
picanha. Para terminar, café e sobremesa.
A animação da noite ficou a cargo do 
cantor de variedades Armindo Lopes, 
que conseguiu pôr algumas  comadres e 
comadres a dar um pé de dança. 
Tudo isto regado, com vários Gaviões de 
Penacho ao som do tradicional badalo.
No jantar estiveram presentes os políticos 
Carlos Gonçalves, Paulo Pisco e Pedro 
Marques. 
A noite terminou com Manuel Soares a 
convidar todos a estarem de novo com a 
Academia do Bacalhau de Paris no jantar 
do mês seguinte.

“neste, que foi o 
segundo jantar da 
presidência de Manuel 
Soares, foi já cumprida 
uma das suas 
promessas de 
candidatura: a da 
inovação da ementa
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ABP 
dIStIngUIdA 

CoM 
MedALHA de 

MéRIto dAS 
CoMUnIdAdeS 
PoRtUgUeSAS

Na Gala de Natal da ABP, no passado 
mês de dezembro, a Academia foi 
distinguida com a Medalha de Mérito 
das Comunidades Portuguesas – Grau 
Ouro. A distinta insígnia foi entregue pelo 
Secretário de Estado das Comunidades, 
José Luís Carneiro, que marcou presença 
no evento.

Na sequência desta distinção, o Presidente 
da ABP, Fernando Lopes, declarou que 
“Este reconhecimento só foi possível 
graças ao empenho de cada um de vós e 
à vontade inabalável de praticar o bem. 
Desejo uma vida longa à nossa Academia 
do Bacalhau de Paris, assim como muita 
felicidade e saúde a todas as Comadres e 
Compadres de Paris.”

As Medalhas de Mérito das Comunidades 
Portuguesas (instituídas pelo Decreto-
Lei 44/91, de 24 de janeiro) destinam-
se a galardoar cidadãos ou associações 
portuguesas ou estrangeiras, cuja ação 
contribua ou tenha contribuído para o 
fortalecimento dos laços que unem os 
portugueses e os luso-descendentes, onde 
quer que estes residam, e que prossiga 
o objetivo da dignificação da presença 
de Portugal no mundo, através das suas 
comunidades, respetiva valorização nas 
sociedades de acolhimento e a divulgação 
da língua e cultura portuguesa.

“este reconhecimento só foi possível 
graças ao empenho de cada um de vós e à 

vontade inabalável de praticar o bem
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//novoS 
CoMPAdReS

joAqUIM de oLIveIRA MoRAIS
12 de Abril de 2019
Madrinha: Maria emília Pinto

Já há muito tempo que eu frequentava 
os eventos da Academia do Bacalhau de 
Paris. No entanto, ainda não me tinha 
tornado compadre oficial porque a minha 
disponibilidade não é muita – apesar 
dos meus 70 anos, continuo a trabalhar 
diariamente na empresa que desenvolvi 
na área da construção. 
Mas a comadre Emília Pinto sabe que 
eu gosto do ambiente da Academia e de 
participar em eventos do género, por isso 
foi insistindo para que eu me tornasse 
compadre, e acabei por aceitar.
Penso que a ABP faz um trabalho 
importante a nível da solidariedade e, 
apesar de já ter ouvido várias pessoas 
referirem que o preço dos eventos é um 
pouco excessivo, penso que é tudo por 
uma boa causa: ajudar quem mais precisa!
Finalmente, gostaria de deixar uma 
palavra de agradecimento à direção atual 
por terem aceite a minha candidatura para 
me tornar compadre oficial.

CARLoS FeRnAndeS
12 de Abril de 2019
Padrinho: Carlos Ferreira

Aderi à Academia do Bacalhau de Paris 
porque acredito nos valores da amizade 
e da
partilha.
Porquê agora? Porque, nesta altura 
da minha vida, estou um pouco mais 
disponível para
ajudar quem precisa, através da ABP. E 
assim espero que venha a ser, por muito 
tempo!
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novA dIReçÃo ABP: 
MAnUeL SoAReS ASSUMe 

PReSIdênCIA

Manuel Soares teve o seu primeiro 
contato com a Academia do Bacalhau de 
Paris em 2010, através do seu amigo e ex-
presidente da ABP, Carlos Ferreira, tendo-
se tornando compadre oficial durante a 
presidência do compadre David Monteiro.
Quando Carlos Ferreira assumiu a 
presidência, em 2013, Manuel Soares 
assumiu o cargo de vice-presidente 
adjunto, tornando-se depois vice-
presidente durante o mandato de 
Fernando Lopes. No final de 2018, com 
o término do mandato de Fernando 
Lopes a aproximar-se, Manuel Soares 
decidiu avançar com uma candidatura à 
presidência, tendo a sua lista sido eleita 
por maioria na Assembleia-Geral que a 
ABP realizou a 15 de fevereiro de 2019, no 
Palácio d’Iéna. 
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o que é, para si, a amizade, portugalidade 
e solidariedade? 
É uma maneira de ser, de viver e de se 
identificar. É ter sempre um espírito aberto 
e disponível para ajudar os outros. E é 
pertencer a um grupo de pessoas que faz 
por manter estes valores não só durante 
as atividades da Academia mas também 
nas suas vidas privadas; pessoas que, 
mesmo não vivendo em Portugal, nunca 
esquecem as suas raízes e empenham-
se sempre na promoção do seu país de 
origem, no estabelecimento de ligações 
com os seus compatriotas e no apoio aos 
mais desfavorecidos.

Como foram as suas experiências 
enquanto vice-presidente?
Em geral, muito positivas pois permitiram-
me conhecer pessoas de valor e envolver-
me em causas solidarias que me deixaram 
mais rico. Por outro lado, foram uma 

experiência indispensável para, agora, 
poder assumir funções de presidente de 
uma forma mais segura e conhecedora. 

o que o motivou a candidatar-se à 
Presidência da ABP? 
O facto de querer dar continuidade ao 
trabalho que tem vindo a ser feito pelas 
anteriores direções. Já tinha assumido 
cargos na direção e apoiado outros 
presidentes, senti que agora tinha 
chegado a altura de ser eu a assumir a 
maior responsabilidade e a ocupar o cargo, 
sabendo que, da mesma maneira como 
apoiei os presidentes anteriores, serei 
apoiado pelos membros da minha direção.

Como escolheu os membros para a sua 
direção e quais são as qualidades que 
essas pessoas têm que ter? 
Todos os membros da direção são pessoas 
que escolhi pela sua competência e pelo 
grande espírito de solidariedade que 
foram demonstrando ao longo à Academia 
do Bacalhau de Paris.

o seu mandato baseia-se na continuação 
do trabalho desenvolvido até aqui mas 
tem também algumas ideias novas. estas 
ideias vêm de coisas que já há algum 
tempo gostaria de ver mudadas na ABP? 
A diretiva principal é continuar a dar vida 
à nossa bela Academia mas, também, 
como mencionei, dinamizar os jantares 
um pouco mais, nomeadamente a nível 
da gastronomia e até, possivelmente, de 
convidados ou assuntos a debater. Por 
outro lado, gostaria de continuar o bom 
trabalho que o ex-presidente Fernando 
Lopes começou ao criar a Academia do 
Bacalhau de Paris Júnior. O objetivo 
é que, com a ajuda de todos nós, eles 
possam crescer e assumir cada vez mais 
responsabilidades, por exemplo, organizar 
um evento por ano.

nos últimos anos, a ABP tem crescido 
e ganhando uma reputação cada vez 
maior, por exemplo alcançando a 
distinção da Medalha de Mérito das 
Comunidades Portuguesas. Sente uma 
responsabilidade acrescida por assumir a 
presidência na sequência de eventos tão 
importantes como este? 
Claro que é um orgulho para todos nós 
sermos reconhecidos pela nossa pátria, 
e a Medalha de Mérito é uma das provas 
desse reconhecimento, é uma honra para 
a nossa academia receber tão grande 
distinção. Mas é o verdadeiro espírito 
solidário que norteia as nossas ações.

Há alguns anos que se fala de uma sede 
para a ABP. o que pretende fazer no seu 
mandato nesse sentido? 
Há algum tempo que a ABP tem este 

projeto de adquirir uma sede própria, e 
é algo que gostaríamos de levar avante. 
É importante para nós termos um local 
onde possamos fazer as nossas reuniões 
mensais e onde possamos fazer os eventos 
da ABP e, da mesma forma, poder ter 
uma permanência ao serviço da nossa 
comunidade. 

Como está a correr a experiência da 
presidência até agora?
Tem sido uma experiência muito boa! 
Há sempre uma preocupação constante 
para providenciar a todos a melhor 
experiência possível no seu contato com 
a ABP. Naturalmente, gostaria que todas 
as comadres e compadres sentissem que 
tudo está a ser feito pelo melhor mas 
também sei que o espírito de amizade é 
soberano e todos são compreensivos no 
caso de algumas falhas que possam existir.

Até agora, teve alguma surpresa no papel 
de Presidente? Algo que não imaginava 
que fosse assim, por exemplo.
Naturalmente, tinha noção do tamanho 
da estrutura da ABP, pela experiência 
que já vinha a desenvolver enquanto vice-
presidente. Mas, ainda assim, tem-me 
surpreendido um pouco tudo o que o papel 
de presidente envolve. Há imensas coisas 
a tratar e a decidir para manter a ABP a 
funcionar da melhor forma. É um desafio 
constante mas é também extremamente 
recompensador.

Até agora, qual está a ser a melhor parte 
de ser Presidente da ABP? 
A minha experiência é ainda curta, mas a 
maior satisfação é, sem dúvida, ver que 
todos passamos  bons momentos juntos, 
que os nossos eventos foram momentos 
partilhados com muita amizade, o que 
tem contribuído para o seu sucesso. O 
donativo que demos a Moçambique e 
outras iniciativas que ainda estamos a 
desenvolver, tudo isto é muito gratificante. 
Obrigado a todos os que contribuíram 
para isso, um agradecimento muito 
especial à minha direção.

quando o seu mandato terminar, como 
gostaria de ser lembrado? qual gostaria 
que fosse o seu legado? 
Gostaria de ser lembrado como um 
presidente que escutou, que reuniu, 
consolidou, aumentou amizades e ajudou 
em causas solidárias. 
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Alexandre Lopes
vice-Presidente

Juntei-me à ABP em 2014, motivado por 
uma vontade de manter os laços com a 
cultura dos meus antepassados e a convite 
do meu padrinho, António Fernandes, ex-
presidente da nossa Academia.
Já enquanto compadre da Academia de 
Paris, comecei a refletir sobre o que seria 
possível fazer para motivar os jovens 
da minha idade a juntar-se à ABP e dei-
me conta de que as suas motivações e 
reivindicações são diferentes dos 
compadres mais velhos mas, ainda assim, 
todos podemos conviver e partilhar 
momentos agradáveis.
Os dois últimos anos foram peculiares 
para mim. Como sabem, o meu pai liderou 
a ABP e deu o seu melhor para conseguir 
levar a associação a bom termo, o que 
me deixa muito orgulhoso. Espero, um 
dia, poder fazer o mesmo que ele fez. 
Durante este período, falámos sobre a 
vida da ABP inúmeras vezes e, ainda que 
nem sempre tenhamos estado de acordo, 
ambos queríamos compreender a posição 
do outro – e é isso que me agrada mais na 
Academia: não somos todos iguais mas 
cada um é livre de dar a sua opinião e é por 
isso que me debato.
Qual não foi a minha surpresa quando, no 
mês de dezembro, o compadre Manuel 
Soares me contatou e perguntou se me 
sentia com coragem de o acompanhar 
neste mandato, de maneira a dinamizar 
os juniores da ABP. Primeiro, fiquei 
lisonjeado e, depois, preocupado com este 
grande desafio mas, como todo o Lopes 
que se dá ao respeito, entreguei-me ao 
desafio ao 200%. 
Se tivesse que escolher alguns pontos 
que gostaria de desenvolver durante este 
mandato, diria: 
- Desenvolver intercâmbios com as 
Academias afilhadas de Paris para 
incentivá-las a criar uma filial júnior
- Desenvolver o número de jovens nos 
nossos eventos
- Propor eventos organizados por juniores
- Organizar a viagem ao Congresso 
do Porto para os juniores, e garantir 
que os nossos jovens sejam os mais 
representados.

Francelina jorge
Secretária

Desde que me juntei à equipa da 
Academia, fui descobrindo as qualidades 
de cada elemento. Fiquei surpreendida 
com a dedicação de cada membro mas, 
sobretudo, com a quantia de trabalho e 
de amizade prodigada pelo ex-presidente 
Fernando Lopes. Quando Manuel Soares 
me convidou para fazer parte da nova 
equipa, aceitei de imediato com prazer 
e grande orgulho de ter oportunidade 
de ajudar à continuação desta grande 
associação.

Maria emília Pinto
Secretária-Adjunta

A concretização de um projeto com esta 
natureza não se deve apenas aos seus 
autores, mas sim a todos aqueles que, de 
forma direta ou indireta, se envolveram. É 
enorme e constante a partilha. Partilham-
se dúvidas, incertezas, conquistas e 
muitas, muitas aprendizagens; por isso a 
aceitação deste convite.

Luís gonçalves
Membro da Comissão de eventos

Como compadre fundador que pediu a 
instauração da Academia do Bacalhau 
de Paris sob a forma atual (regida pela lei 
de 1901) e como primeiro tesoureiro da 
mesma (até 2009), é com muito orgulho 
que farei o que o presidente me julgar 
capaz e considerar mais útil! Espero que 
a nossa academia continue no patamar 
atingido pelo agora compadre Fernando 
Lopes, e que os pilares da nossa Academia 
sejam sempre o orgulho de todos e 
todas que a frequentam... amizade, 
solidariedade e portugalidade! Sem 
esquecer a humildade.
Gavião de Penacho!

dePoIMentoS 
de ALgUnS 

MeMBRoS dA 
dIReçÃo
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Conforme aprovado na reunião de presidentes do Congresso Mundial das Academias do 
Bacalhau de 2017, na Ilha Terceira, o Congresso deste ano realizar-se-á em Portugal, na 
cidade do Porto. O evento terá a sua abertura oficial a 17 de outubro e decorrerá até dia 
20. Mas, para os amantes de golfe, vale a pena chegar à Invicta um dia antes e participar no 
torneio que a Academia anfitriã está a organizar.

PoRto – 16 A 20 oUtUBRo 2019

1º dIA 

17 de outubro 2019 - quinta-feira 

9:00  -  Chegada dos participantes do 
Congresso aos Hotéis 
Acreditação dos Congressistas 
Almoço e tarde livres para atividades 
pessoais.

18:00  -  Transferes dos hotéis para a 
Quinta da Boucinha 

19:00  -  Receção – Grupo Coral 
“Pequenos Cantores da Maia” dirigidos 
pelo maestro Victor Dias

20:00  -  Cocktail – Quinta da Boucinha, 
Vila Nova de Gaia
Jantar de Boas-Vindas, 

23:45  -  Transferes para hotéis

2º dIA 

18 de outubro 2019 - Sexta-feira 

Manhã - grupo A+B

9:00  - Passeio turístico-histórico-
cultural à cidade do Porto em autocarro 
panorâmico
13:00  -  Embarque no Cais da Ribeira

13:30  -  Cruzeiro no Rio Douro às seis 
pontes com almoço a bordo

tarde - grupo A + B
16:00  -  Continuação do passeio a pé à 
Ribeira, património cultural e visita a uma 
Cave de Vinho do Porto 
 
18:30  -  grupo B 
 Transferes para os hotéis

17:00  -  grupo A
Reunião dos presidentes e vice-
presidentes
19:00  -  Transferes para os hotéis

noite - grupo A+B

Yeatman Hotel

20:30  -  Abertura oficial do Congresso e 
Porto de honra

21:00  -  Jantar -Tertúlia
Troca de brindes entre a Academia 
Anfitriã e restantes
Discurso de encerramento

23:45  -  Transferes para os hotéis

3º dIA 

19 de outubro 2019 - Sábado 

Manhã - grupo A
8:30  -  Transferes para o Yeatman Hotel 
– Gaia
9:00  -  Início do 48º Congresso Mundial 
das Academias 
Coffee Break
Encerramento dos trabalhos
11:30  -  Viagem para o Hotel Meira em 
Vila Praia de Âncora

Manhã - grupo B
08:30  -  Passeio turístico-histórico-
cultural à cidade berço de Guimarães e a 
Caminha

tarde - grupos A+B

12:30  -  Almoço na Hotel Meira, em Vila 
Praia de Âncora
14:30   -  Visita à cidade de Viana do 
Castelo
16:00  -  Regresso aos hotéis no Porto

noite grupos A+B 

20:00  -  Transferes dos hotéis para a 
Alfândega do Porto
21:00  -  Jantar de Gala com convidados
Serenada “Baladas de Coimbra”
Discurso de encerramento

23:45  -  Transferes para Hotéis

4º dIA 

20 de outubro 2019 - domingo 

11:00  -  Transferes para a Quinta das 
Camélias, em Avintes

12:30  -  Buffet regional / Almoço de 
despedida 
Rancho folclórico e cantares tradicionais 
Animação musical e matiné dançante
Encerramento

16:30  -  Transferes para os hotéis

oPCIonAL

16 outubro 2019 – quarta-feira

torneio de golfe

09:00 – Boas-Vindas – café e snacks
09:30 – Início do torneio
14:00 – Almoço – Entrega de Prémios.
20:00 – Jantar no Casino de Espinho com 
espetáculo

InFo:
Grupo A (Presidentes e Vice-Presidentes)  
Grupo B (Restantes)

#CONGRESSO
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O programa deste ano inclui a visita a 
diversos pontos de interesse patrimonial, 
histórico e cultural da cidade do Porto, 
mas não só. As comadres e compadres 
poderão ainda participar em visitas a 
cidades e vilas vizinhas, como Vila Nova 
de Gaia, Guimarães, Viana do Castelo, 
Avintes, ou disfrutar de um passeio de 
barco pelo Douro.

no PoRto

Cruzeiro no Rio douro
Este cruzeiro privado de três horas 
é especialmente reservado para o 
Congresso Mundial das Academias. O 
percurso mostrará a zona ribeirinha das 
cidades do Porto e Gaia, cruzando as seis 
pontes sobre o Rio Douro: Ponte D. Luís I, 
Ponte Maria Pia, Ponte de São João, Ponte 
da Arrábida, Ponte do Freixo e Ponte do 
Infante.

Yeatman Hotel 
O The Yeatman é um luxuoso hotel vínico, 
com maravilhosas vistas sobre a Cidade 
do Porto e sobre o Rio Douro. Membro 
da prestigiada cadeia Relais & Châteaux, e 
distinguido com duas estrelas Michelin, o 
The Yeatman é um marco distintivo e único 
no panorama mundial de hotéis de luxo.
Situado na zona histórica da cidade, onde 
estão as mais antigas caves de Vinho do 
Porto, o Yeatman localiza-se numa colina 
belíssima, com vistas deslumbrantes 
para o Porto e, em todo o seu espaço 
envolvente, proporciona um ambiente 
extremamente tranquilo e sereno dentro 
da cidade.

Avenida dos Aliados
A imponência do seu conjunto 
arquitetónico e o seu carácter central 
fazem desta Avenida a “sala de visitas” 
da cidade, sendo o local por excelência 
onde os portuenses se concentram para 
celebrar momentos especiais. No topo 
norte da avenida, encontra-se a Câmara 
Municipal.

Rua de Santa Catarina
A rua mais importante da cidade quando 
se fala de compras. É uma zona pedonal 
que começa na Praça da Batalha e que 
apresenta uma grande variedade de lojas 
tradicionais e internacionais. É nesta rua 
que se situa o famoso Café Majestic.

Mercado do Bolhão
O Mercado do Bolhão é o mercado mais 
emblemático da cidade e foi classificado 
como imóvel de interesse público em 
2006. Remonta a 1850, com uma estrutura 
singular e dois pisos, caracterizando-
se pela monumentalidade própria da 
arquitetura neoclássica.

Livraria Lello
A revista Travel + Leisure colocou a 
Livraria Lello no topo da lista das livrarias 
mais “cool” do mundo; a estação televisiva 
CNN considera-a a mais bonita do planeta; 
a revista Time, os jornais The Guardian e 
Der Spiegel, a editora de guias de viagens 
Lonely Planet, todos a têm reconhecido 
como uma das mais belas do mundo pelo 
seu ímpar valor histórico e artístico. 
Razões mais que suficientes para fazer 
uma visita a esta extraordinária livraria.

torre dos Clérigos
No ano de 1753, a pedido da Irmandade 
dos Clérigos, o arquiteto italiano Nicolau 
Nasoni apresentou o projeto para uma 
torre sineira, e em 1754 arrancariam 
as obras daquela que viria a ser a mais 
bela e altaneira Torre, dominando toda 
a paisagem urbana do Porto. Em julho de 
1763, com a colocação da cruz de ferro no 
topo, e a imagem de São Paulo no nicho 
sobre a porta, deu-se por finalizada a 
sua construção. A mais de 75m de altura, 
depois de subir 225 degraus e chegar 
ao topo da torre, a vista sobre a cidade 
deslumbra, e a Torre dos Clérigos foi-se 
afirmando ao longo dos séculos como um 
dos ex-libris da cidade.

Palácio da Bolsa
O Palácio da Bolsa é dos monumentos 
históricos mais importantes do Porto. Foi 
construído na segunda metade do séx. 
XIX em estilo neoclássico, destinado a ser 

sede da Associação Comercial do Porto. 
O edifício passou a servir de Bolsa do 
Comércio por ordem da rainha D. Maria 
II em 1841, mas acabou por ser devolvido 
à Associação em 1911. No interior, vale 
a pena visitar o Pátio das Nações e o 
magnífico Salão Árabe. Inspirado no estilo 
mourisco, é um espaço único de riqueza 
decorativa criado por Gonçalves e Sousa 
em 1862. Aqui realizavam-se os actos 
oficiais mais importantes, tendo recebido 
estadistas mundiais. Actualmente é 
utilizado para eventos culturais.

Sé do Porto
É o mais importante edifício religioso da 
cidade. A sua construção começou no 
século XII, mas a Sé foi reconstruída e 
renovada várias vezes ao longo dos séculos, 
o que explica que o edifício apresente uma 
mistura de estilos arquitetónicos. 
A Sé fica numa praça que oferece 
excelentes vistas sob a cidade.

Fundação de Serralves
A Fundação de Serralves é uma instituição 
cultural com uma visão contemporânea 
sobre arte e paisagem. Com mais de 25 
anos de história, é reconhecida como 
uma das principais instituições culturais 
portuguesas e a mais relevante do norte 
de Portugal.
Todo o património paisagístico e 
arquitetónico da Fundação foi classificado 
como Monumento Nacional em 2012, 
sendo composto pelo Museu de Arte 
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guimarães
Guimarães antecede e prepara a fundação 
de  Portugal, sendo conhecida como 
"O Berço da Nação Portuguesa". Aqui 
tiveram lugar, em  1128,  os principais 
acontecimentos políticos e militares, que 
levariam à independência e ao nascimento 
de uma nova nação. Por esta razão, está 
inscrito numa das torres da antiga muralha 
da cidade “Aqui nasceu Portugal”.
Guimarães é uma das mais 
importantes cidades históricas 
do país, sendo o seu  centro 
histórico considerado Património Cultural 
da Humanidade, tornando-a um dos 
maiores centros turísticos da região. As 
suas ruas e monumentos respiram história 
e encantam quem a visita.
O facto de Guimarães ter como gérmen 
a terra de um convento feminino 
influenciou muito a gastronomia marcante 
da região, especialmente a nível da 
doçaria, nomeadamente com as tortas de 
Guimarães e o toucinho do céu. 
Para além do que é habitual no Minho, 

como o vinho verde, as papas de sarrabulho 
ou os rojões, confeciona-se também o 
chamado "bolo", constituído por um tipo 
de  pão  (com o formato de uma  pizza) 
servido com carne de porco, sardinhas ou 
outros acompanhamentos.

viana do Castelo
Até à sua elevação a cidade, em 
1848, Viana do Castelo chamava-se 
simplesmente “Viana”, também conhecida 
como “Viana da Foz do Lima” ou “Viana do 
Minho”. 
Com um património edificado ao longo 
dos seus sete séculos e meio de história, 
acresce hoje um rico património natural 
com destaque para as suas praias 
distinguidas com o galardão máximo de 
qualidade: a Bandeira Azul. 
Pertence à Rede Portuguesa de Cidades 
Saudáveis, e afirma-se como “Cidade 
Náutica do Atlântico”, pelos desportos 
náuticos praticados por nacionais e 
estrangeiros durante todo o ano.
Entre os locais a visitar nesta cidade 
incluem-se o Museu do Traje, o Navio Gil 
Eanes e o Monte de Santa Luzia. 

Contemporânea, pela Casa e pelo Parque 
de Serralves. O edifício do Museu (do 
Arquiteto Siza Vieira) reúne-se ao 
conjunto paisagístico e arquitetónico 
notável da Casa (um exemplar único da Art 
Deco) e do Parque (com 18 hectares que 
incluem jardins desenhados por Jacques 
Gréber nos anos 30 do século XX).

Ribeira
É o coração da cidade, com as suas ruas 
alegres, coloridas e cheias de história. 
Nesta zona, pode visitar a Praça da Ribeira, 
a Casa do Infante ou a Ponte D. Luís.

jardins do Palácio de Cristal
Os Jardins Românticos do Palácio de 
Cristal, ocupam uma área de 8 hectares 
no centro do Porto e foram projetados 
no século XIX pelo arquiteto paisagista 
alemão Émille David, no contexto da 
construção do próprio edifício do Palácio 
de Cristal. Atualmente conservam-se 
ainda do projeto original, o Jardim Émille 
David na entrada principal, a Avenida das 
Tílias, o bosque e a conceção das varandas 
sobre o Douro. Podemos ainda contemplar 
as magníficas panorâmicas sobre o rio 
e sobre a cidade, que miradouros em 
posições estratégicas nos oferecem.
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ACAdeMIA de BoRdéUS 
oFeReCeU MoBILIáRIo 

A FAMíLIAS PoRtUgUeSAS

Por Lusojornal

A Academia do Bacalhau de Bordéus 
colaborou com o Município de Arcos 
de Valdevez no apoio a quatro famílias 
arcuenses carenciadas que necessitavam 
de equipamento básico essencial, 
conforme identificado pelo Serviço de 
ação social do Município.
No total, a Academia do Bacalhau de 
Bordéus atribuiu 2.500 euros que 
serviram para adquirir mobiliário para 
que estes quatro agregados pudessem 
viver em melhores condições, colmatando 
necessidades que não estavam a conseguir 
satisfazer.
O Presidente da Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves, 
manifestou o seu agrado nesta pareceria 
com a Academia do Bacalhau, na pessoa 
do seu Presidente, Fernando Silva, 
referindo que “estas manifestações de 
solidariedade são sempre bem-vindas”, 
e que Município, juntamente com todos 
os parceiros, “procura desenvolver 
uma política social que responda às 
necessidades das famílias em situação de 
vulnerabilidade económica, procurando 
criar condições para que estas tenham 
melhores condições de vida”.

“a Academia do Bacalhau de 
Bordéus atribuiu 2.500 euros que 
serviram para adquirir mobiliário
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MAIS de 100 PeSSoAS 
PARtICIPARAM no jAntAR dA 

ACAdeMIA do BACALHAU de 
BRUXeLAS

Por Lusojornal

No passado dia 1 de março a Academia 
do Bacalhau de Bruxelas organizou mais 
um jantar, desta vez no centro CERIA 
– (Centro de Ensino e Investigação de 
Indústria Alimentar e Química), que é 
também uma das principais escolas de 
hotelaria e restauração de Bruxelas, 
beneficiando assim de uma sala gratuita e 
de um serviço oferecido e executado pelos 
alunos de restauração da instituição.
Isabel Rocha, presidente da tertúlia 
belga, adiantou ao Lusojornal que “Neste 
momento, só o facto de nos terem 
oferecido a sala, permitiu uma economia 
de quase 1500 euros e esse dinheiro pode 
ser revertido para uma associação com 
necessidades”. 

Na prossecução da sua missão de 
solidariedade social, os fundos angariados 
com o jantar reverteram a favor de 
duas causas solidárias. Recentemente, 
a Academia do Bacalhau de Bruxelas 
estabeleceu um importante contacto 
com a Casa Betânia. O projeto tem como 
objetivo a construção de uma nova casa de 
acolhimento de idosos na ilha do Príncipe 

e está orçamentada em 317.000 euros. 
Os fundos angariados com o jantar do 
passado dia 1 de março vão reverter a 
favor deste projeto, mas também parte 
da receita irá ser doada para apoiar uma 
criança de sete anos que luta há quatro 
contra um neuroblastoma.

Isabel Rocha tem acompanhado de perto 
a história do “Salvador Super Herói” e 
procurou com este evento apoiar também 
a sua luta contra a doença. Os donativos 
angariados serão também para custear os 
tratamentos da criança, que têm custos 
muitos elevados.

Os membros da Academia do Bacalhau de 
Bruxelas também não param de aumentar 
e, durante o evento realizado no CERIA, 
a associação deu as boas-vindas ao 
Cônsul Honorário de Portugal em Gand, 
Bruno Joosdeterbeerst, que integrou 
o movimento associativo e recebeu o 
diploma da Academia juntamente com 
os membros Victor Gomes, Francisco 
Guerreiro, Filipa Pedro e Marie-Agnès 
Floc’h.

No jantar também esteve presente o 
deputado Marc Jean Ghyssels (PS), 
o antigo Presidente da Academia do 
Bacalhau de Paris, Fernand Lopes e os 
representantes da Academia do Bacalhau 
de Luxemburgo. As datas dos próximos 
eventos também já foram anunciadas. A 
Academia vai organizar um jantar no dia 7 
de junho, no quadro do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas 
e no dia 27 de setembro vai realizar um 
evento para assinalar a rentrée.
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MAnUeL de 
ARede eLeIto 
PReSIdente 
dA 
ACAdeMIA-MÃe

Com jornal 
“o Século de joanesburgo”

O compadre Manuel de Arede foi eleito 
presidente da Academia-Mãe do Bacalhau 
a 28 de março, no almoço semanal 
daquela tertúlia. Arede foi eleito com 21 
votos a favor, contra os 19 alcançados 
pelo outro candidato, o compadre Jorge 
Araújo. O novo presidente sucede assim 
ao compadre José Contente, que exerceu 
o cargo durante quatro anos.
Foi lida a ata da Assembleia-Geral do 
ano anterior, tendo esta sido dada como 
correta por todos os presentes – 53 
compadres, comadres e convidados. A 
comadre Adelaide Contente distribuiu 
a agenda de trabalhos e o relatório de 
contas pela mesa e foi feita a apreciação e 
explicação do dito relatório. De salientar, 
que no ano transato, o total de movimento 
de fundos foi de 1.837.064 randes, com 
a Academia-Mãe a disponibilizar um 
total 1.286.329 randes em donativos e 
despesas.
O presidente cessante, o compadre José 
Contente, leu aos presentes um relatório 
que resumiu o seu último mandato, 
durante o qual se assinalaram os 50 anos 
da tertúlia sul-africana e Joanesburgo 
recebeu o Congresso Mundial das 
Academias do Bacalhau. Contente 
aproveitou ainda para proclamar uma 
extensa lista de agradecimentos, a 
particulares, entidades e associações que, 
de uma forma ou de outra, marcaram de 
forma positiva o seu tempo à frente da 
Academia de Joanesburgo.

“o novo presidente sucede 
assim ao compadre josé 

Contente, que exerceu o cargo 
durante quatro anos.
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A Academia do Bacalhau de Lisboa, 
madrinha da ABP, inaugurou a sua nova 
sede a 13 de abril. O edifício, situado na 
Rua Prof. Sousa da Câmara, na capital 
portuguesa, tinha sido entregue pela 
Junta de Freguesia de Campolide à ABL 
em dezembro de 2017, mas desde então, 
decorreu um processo de renovação do 
espaço, que está agora pronto a servir as 
suas funções.
Comadres e compadres viveram momento 
únicos de emoção durante a visita às 
instalações da nova sede da ABL. Ali 
puderam tomar conhecimento da história 
de 30 anos daquela Academia, através 
da exposição de quadros, fotos e outros 
tantos objetos que fazem e farão parte do 
seu espólio.
Durante a visita, em que foram servidos 
alguns aperitivos preparados pelas 
comadres Ana Bela Cesar, Cármen Silva 
e Bernadette Matos, foi unanime a alegria 
por finalmente verem concretizado um 
grande anseio de todos.
De seguida, o grupo foi almoçar ao 
restaurante Galula, onde foi presenteado 
com um belo bacalhau, tendo o convívio 
sido estendido por grande parte da tarde. 
Alguns mais resistentes ainda voltaram à 
nova sede para mais um cafezinho e uma 
cavaqueira.
Como dizia um compadre, “este terá 
sido um dos melhores momentos de boa 
convivência entre comadres e compadres”.
Antes do final do dia, ficou combinado que 
em breve e o tempo assim o permita, a ABL 
preparará um churrasco no pátio da sua 
nova casa.
Presente no evento esteve o compadre 
e Presidente da Junta de Freguesia 
de Campolide, André Couto, grande 
incentivador para que esta casa fosse uma 
realidade.
Há ainda que destacar que todo o trabalho 
de arranjo da sede
foi efetuado pelos compadres Carlos 
Teixeira Dias, Pedro Príncipe, Cármen 
Silva, Helena, Maria Peres, Bernadette 
Matos e Ana Bela César, que muito se 
empenharam para todos pudessem 
disfrutar deste grande dia para que sem 
ter de recorrer a serviços externos.

LISBoA 
InAUgURA 
novA Sede
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RoUPA SeM FRonteIRAS: 
teRMInoU A 6ª edIçÃo
Por mais um ano consecutivo, a Academia 
do Bacalhau de Paris mobilizou-se para 
angariar roupa, calçado, roupas de casa e 
brinquedos para distribuir por pessoas em 
dificuldades.
Para esta 6ª edição, um grupo de quase 50 
pessoas triou, dobrou e empacotou todos 
os donativos, que encheram 301 caixas, 
ou seja, 25 paletes.
A triagem foi feita na Eurelec, empresa 
dos compadres Chantal e Fernando da 
Costa, que, como sempre, organizou com 
perfeição uma enorme sala para permitir 
que todas as pessoas trabalhassem em 
excelentes condições.
A única pausa no trabalho foi feita para 
apreciar uma refeição sumptuosa com 
frango, polvo, porco, arroz e batatas 
fritas. Tudo acompanhado por vinhos 
portugueses de diferentes regiões, como 
Porto, Alentejo e Douro. A refeição 
contribuiu para uma atmosfera ainda 
mais descontraída e amigável entre 
todos os voluntários que dedicaram o 
seu tempo e trabalho ao serviço dos 
outros. A Academia do Bacalhau de Paris 
agradece calorosamente a Chantal e 
Fernando Da Costa por esta refeição, 
pela disponibilização das suas instalações 
e pela mobilização de uma equipa grande 
e eficiente que conseguiu integrar-se com 
os comadres e compadres da ABP.
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Depois da triagem, uma grande parte das 
paletes foi enviada para Cabeceiras de 
Basto e Viana do Castelo, em Portugal, 
para ajudar as estruturas selecionadas 
para este ano. Além disso, cinco paletes 
foram distribuídas no norte de Paris, em 
hospitais que solicitaram roupas à ABP.
Mesmo com as dificuldades encontradas 
pelo movimento dos "gilets jaunes” em 
Paris, a edição de 2018 foi prolífera. Basta 
ver o progresso feito desde as primeiras 
edições da Roupa Sem Fronteiras.
A ABP agradece a todos os que 
contribuíram para esta iniciativa e também 
à Miss Portugal de França, que colaborou 
com a Academia no dia da triagem.
O então presidente da ABP, Fernando 
Lopes, disse, a propósito da edição de 
2018: "Nunca se esqueçam que, se 
fizermos o nosso melhor, faremos sempre 
algo perfeito".

“A triagem foi feita na eurelec, 
empresa dos 

compadres Chantal 
e Fernando da Costa

nunca se esqueçam 
que, se fizermos o nosso 
melhor, faremos sempre 
algo perfeito”
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PAI nAtAL 
PoRtUgUêS vISItA 

CRIAnçAS 
HoSPItALIzAdAS

E se as crianças que passam o Natal no 
hospital tivessem a visita do Pai Natal no 
dia 25 de dezembro? Seria um milagre de 
Natal? Não, seria o resultado do espírito 
solidário de Gilberto Mota, português a 
residir em França e que, há 36 anos, passa 
o dia de Natal a levar um pouco de alegria 
a crianças doentes.
Esta história de bem-fazer tem uma 
origem triste: em 1981, este pai passou a 
época natalícia no hospital a acompanhar 
os últimos dias de vida do filho mais velho. 
Nessa altura, viu muitos rostos tristes e 
decidiu comprar alguns presentes para 
alegrar os companheiros de desventura. 
Desde então, nunca mais parou, e passou 
de pai a Pai Natal.
Ao início, fazia tudo sozinho. Agora, tem um 
grupo de amigos que o acompanha e que lhe 
permite visitar vários hospitais. Em 2018, 
escolheram visitar o Hospital Pediátrico 
de Coimbra, o Centro Hospitalar de Leiria 
e o Hospital Distrital de Pombal. Primeiro, 
instalam caixas de correio nos hospitais, 
onde as crianças podem depositar as 
suas cartas ao Pai Natal. E depois tentam 
honrar aquilo que as crianças pedem. 
“Há muitas cartas que pedem saúde, há 
cartas muito emocionantes e que doem”, 
disse em declarações à agência Lusa, 
acrescentando que “o maior valor que 
podemos distribuir é o tempo e o amor. 
Temos crianças, bebés que passam o Natal 
no hospital com doenças gravíssimas e 
isso é que é custoso. O que fazemos é uma 

gota de água no oceano”. 
Este ano, Gilberto Mota decidiu aliar-se à 
associação Les Amis du Plateau, da qual 
o seu irmão, Valdemar Francisco, é um 
dos fundadores, e com quem a Academia 
do Bacalhau tem realizado algumas 
colaborações.
Na gala de Natal da ABP, em dezembro 
do ano passado, a Academia entregou 
um donativo de 2 mil euros à Les Amis 
du Plateau, que foi usado para comprar 
alguns dos 1200 brinquedos que foram 
entregues às crianças. 
Mas este Pai Natal, que atende aos 
pedidos de todos, tem também um pedido 
que gostaria de ver acontecer: “Gostaria 
que daqui a 10 anos todos os hospitais 
pediátricos de Portugal tivessem o Pai 
Natal”. 

“A Academia entregou 
um donativo de 2 mil 

euros à Les Amis du 
Plateau que foi usado 

para comprar 
brinquedos

Foto: Pombal jornal
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Depois de algumas ameaças nos dias 
anteriores, a 15 de março de 2019, o 
ciclone Idai atingiu violentamente a região 
da Beira, causando um rasto de morte 
e devastação. Mais de 1000 pessoas 
perderam a vida e centenas de milhares 
foram afetadas por este ciclone tropical 
intenso, uma das piores catástrofes 
naturais de sempre a atingir o hemisfério 
sul. Para além de Moçambique, o ciclone 
Idai atingiu ainda, com menor gravidade, 
os países vizinhos de Madagáscar, Maláui, 
Zimbábue e África do Sul.
Com cerca de 85% da cidade da Beira 
destruída na sequência do Idai, não foi 
fácil retomar a normalidade. Para além da 
destruição e da perda, os sobreviventes 
tiveram que lutar ainda contra uma 
epidemia de cólera, doença transmitida 
pela contaminação de água e alimentos. 
Nos dias seguintes à catástrofe, a 
UNICEF estimou que seriam necessários 
10 milhões de dólares para acudir às 
necessidades mais imediatas das crianças. 

As Nações Unidas apelaram aos seus 
parceiros que doassem 40 milhões de 
dólares como ajuda de emergência. 
E as ajudas foram chegando, de vários 
países, entre os quais Portugal. Mas o 
apoio foi chegando também através de 
associações que não conseguiram ficar 
indiferentes a esta tragédia. Tal foi o caso 
das Academias do Bacalhau.
Moçambique tem duas Academias, 
uma na extremamente afetada cidade 
da Beira e outra em Maputo. As duas 
uniram esforços e lançaram o apelo às 
Academias-irmãs para que acorressem 
aos sobreviventes, que têm que construir 
as suas vidas de novo. 
Seis Academias do Bacalhau – à data do 
fecho da edição - responderam apelo, 
apoiando de diferentes formas, quer 
através de dinheiro quer de donativos 
de bens de primeira necessidade. A 
Academia do Bacalhau de Paris foi uma 
das que respondeu prontamente a esta 
catástrofe, enviando para Moçambique 

CICLone IdAI: 
ABP AjUdA A ReConStRUIR 
MoçAMBIqUe

Foto: el País
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7.570€, angariados no jantar realizado a 
21 de março, na Semana da Gastronomia 
Portuguesa.
Esse valor será agora usado pelas 
Academias moçambicanas para o 
apoio às vítimas da tragédia. Mas as 
Academias não querem apenas acudir 
às necessidades imediatas – até porque 
isso tem sido feito pelas associações de 
socorro internacionais – mas também 
pensar no futuro e apoiar projetos de 
reconstrução do país, que ajudem o povo 
a regressar à normalidade. “Para além de 
providenciarmos roupa, medicamentos e 
comida, queremos apoiar também projetos 
de recuperação”, diz Alexandre Costa, 
presidente da Academia do Bacalhau 
de Maputo. “Temos que identificar 

necessidades, analisar projetos e adquirir 
os materiais necessários”. E enquanto 
Maputo vai gerindo a ajuda solidária, 
a Academia da Beira vai analisando no 
terreno a melhor forma de pôr em prática 
a solidariedade numa situação como 
esta. Certo é que, seja como for que as 
Academias moçambicanas entreguem 
os apoios vindos de outras Academias, 
querem fazê-lo com transparência porque 
“as pessoas são muito mais propensas a 
ajudar quando sabem para onde vão as 
suas ajudas”. 
A reconstrução depois desta catástrofe 
será um processo longo mas Alexandre 
Costa apela: “não deixem de pensar na 
realidade triste que aconteceu e, na 
medida do possível, continuem a apoiar”. 

Moçambique tem duas 
Academias, uma na 

extremamente afetada 
cidade da Beira e outra 

em Maputo”

Foto: el País

Foto: el País

“As Academias 
querem pensar no 
futuro e apoiar projetos 
de reconstrução do país, 
que ajudem o povo a 
regressar à 
normalidade”
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ABAde FARIA: UM doS PoRtUgUeSeS 
MAIS ConHeCIdoS eM FRAnçA 
no IníCIo do SéCULo XIX

Por Carlos Pereira, diretor do Lusojornal

Quem leu o romance “O Conde de 
Monte Cristo” de Alexandre Dumas já se 
apercebeu do nome “português” de um 
dos personagens secundários da obra: o 
Abade Faria.
No livro, o Abade Faria é um padre 
italiano, condenado em 1811 por crime 
político e que é preso no Château d’If, 
situado na ilha de If, ao largo de Marselha. 
Na prisão encontra Edmond Dantès. 
Faria é cultivado, científico e poliglota, é 
considerado doido pelos guardas do forte. 
Durante longos anos, o Abade Faria e 
Edmond Dantès montam uma estratégia 
para fugirem da cadeia, mas morre de um 
ataque cardíaco, depois de ter revelado a 
Dantès o lugar onde está enterrado o seu 
tesouro, na ilha de Monte-Cristo.
Efetivamente, ao largo de Marselha há 
uma pequena ilha - a ilha de If - com um 

forte que serviu de prisão durante muitos 
anos, mas na lista dos prisioneiros do forte 
não consta o nome de nenhum Abade 
Faria.
Ora, o Abade Faria existiu realmente, e 
viveu em Marselha. Alexandre Dumas 
conheceu-o e inspirou-se dele para criar 
o personagem. Era um padre elegante, 
alto, nascido em Goa, na Índia, em maio 
de 1756, e chamava-se José Custódio 
de Faria. Morreu em Paris, no dia 20 de 
setembro de 1819. Vai fazer este ano 200 
anos!
Sabe-se que era filho de Caetano Vitorino 
de Faria e de Rosa Maria de Sousa, um 
casal português que vivia naquela altura 
em Bardez, Candolim, Goa. Aliás, sabe-se 
também que os pais divorciaram para se 
dedicarem inteiramente à religião.
Quanto a José Custódio de Faria, foi 

estudar para Lisboa em 1771 e depois 
acabou um curso de teologia em Roma, 
cidade onde viveu até 1780. Foi em Roma 
que foi ordenado padre.
Quando regressou à Índia, integrou 
um grupo de religiosos e de militares 
mestiços, que se sentiam discriminados 
nas suas carreiras, por causa das suas 
origens goesas, em prol dos colonizadores 
portugueses. A chamada “Conspiração 
dos Pintos” foi reprimida com violência. 
Para servir de exemplo, a maior parte dos 
conspiradores foi levada para a prisão 
de São Julião da Barra, em Portugal, mas 
o Abade Faria escapou às autoridades 
portuguesas e embarcou para França. 
Nunca mais regressou à Índia.
Em França, sabe-se que aderiu de imediato 
aos ideais da Revolução Francesa de 1789 
e foi, aliás, Comandante de uma secção 



ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

37

#PÁGINA HISTÓRICA

do 10 Vendémiaire, contra a Convenção, 
desta vez fortemente reprimida por 
Barras e por Napoleão.
O Abade Faria estava em Marselha porque 
foi nomeado professor de filosofia no atual 
Lycée Thiers. Mas, mais do que a filosofia, 
interessava-se pelo magnetismo animal 
e pela hipnose. Foi nestas áreas que fez 
escola e ainda hoje se ensina o “Fariismo”.
O Abade Faria foi o primeiro a estudar a 
hipnose e, como se pode compreender, 
naquele tempo estas práticas eram 
muitas vezes diabolizadas, tanto mais se 
praticadas por um homem da Igreja. Aliás, 
dizem que foi por isso que teve de pedir a 
sua transferência para o Liceu de Nîmes, 
onde ensinou também a filosofia durante 

alguns anos.
Em 1813, o especialista francês do 
Magnetismo animal era Marie-Jacques 
de Chastenet, o Marquês de Puységur, 
com quem o Abade Faria estudou. Mas 
depressa ultrapassou o mestre.
Conta-se que uma vez, num serão 
numa casa de nobres em Marselha, lhe 
trouxeram uma galinha para hipnotizar, 
mas a experiência acabou por não resultar, 
criando risadas e troça nos presentes. 
Nas suas memórias, Chateaubriand conta 
que num serão em casa da Marquesa 
de Custine, o Abade Faria anunciou que 
conseguia matar um canário por hipnose, 
mas a experiência também não resultou e 
o Abade teve de abandonar a tertúlia.

Naquela altura é provável que nem todas 
as experiências tenham funcionado, tanto 
mais que no contexto destes serões, as 
condições de hipnose podiam não estar 
todas reunidas, mas posteriormente o 
Abade Faria foi considerado um precursor 
destes estudos.
Criticou bastante a teoria dita de “fluido 
magnético” que era proposta na altura por 
Franz Anton Mesmer, em oposição à sua 
teoria de hipnose por sugestão.
Aliás, quando veio para Paris transpôs 
os estudos que tinha feito sobre animais 
para os humanos e abriu um Consultório 
de Magnetismo que teve um autêntico 
sucesso com uma clientela considerável. 
Mas, mais uma vez, foi fortemente 

“Interessava-se pelo magnetismo animal 
e pela hipnose. Foi nestas áreas que fez escola 
e ainda hoje se ensina o “Fariismo”
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criticado pelos mais conservadores, que o 
tratavam de doido e de bruxo.
As teorias do Abade Faria foram 
devidamente argumentadas com 
fundamentos científicos. Foi o primeiro a 
evidenciar o caráter puramente natural 
da hipnose e o primeiro a descrever 
detalhadamente e cientificamente a 
metodologia, os efeitos do magnetismo e 
afirmava mesmo que o magnetismo por 
sugestão era um tratamento recomendado 
para doenças nervosas.
Em Paris foi Capelão de um Convento 
religioso e viveu na rue Ponceau, perto da 
rue Réaumur. Antes de morrer, publicou 
uma obra que ainda hoje é referência 
“De la cause du sommeil lucide”. Foi aliás 
reeditada em 2005 pela L’Harmattan. 
Trata-se do primeiro de quatro volumes 
que o Abade Faria escreveu antes de 
morrer, mas os três outros acabaram por 
nunca serem editados. Diz-se que falavam 
da interpretação dos sonhos, com noções 
de psicanálise, que mais tarde viriam a ser 
trabalhadas por… Sigmund Freud.
Em Panaji, no Estado de Goa, na Índia, tem 
uma estátua perto do “The Old Secretariat 
Building” e em Portugal tem duas ruas 
com o seu nome, uma no Areeiro, em 
Lisboa, e outra em Mem Martins, Sintra. 
Em 2006, para celebrar os 250 anos do 
seu nascimento, os correios portugueses 
lançaram um selo em sua honra.
A Comunidade portuguesa de França 
ainda não o “descobriu”, mas quem sabe 
se neste ano de “bicentenário” alguém se 
lembra dele.

Foi o primeiro a 
evidenciar o caráter 
puramente natural da 
hipnose”
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quem chega ao moderno edifício do 
Museu Marítimo de ílhavo poderia 
pensar que a história desta instituição 
começou a escrever-se há pouco. Mas, 
apesar de o edifício datar apenas de 
2001, a história do museu remonta a 
1937, quando um grupo de ilhavenses 

UM MUSEU CoM
“o BACALHAU Por trADIção”

entrevista a álvaro garrido
Museu Marítimo de ílhavo

Quem chega ao moderno edifício do 
Museu Marítimo de Ílhavo poderia pensar 
que a história desta instituição começou 
a escrever-se há pouco. Mas, apesar de o 
edifício datar apenas de 2001, a história do 
museu remonta a 1937, quando um grupo 
de ilhavenses começou a projetá-lo, com o 
objetivo de o transformar num museu com 
vocação etnográfica e regional.
Hoje, é o museu municipal mais visitado 
em Portugal, recebendo cerca de 80 mil 
pessoas por ano. Entre as suas atrações, 
conta-se um aquário de bacalhaus, aberto 
ao público em 2013.
A revista da ABP,  esteve à conversa com  
Álvaro Garrido, Professor da Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra, 
foi entre 2003 e 2009 diretor do MMI, de 
que hoje é consultor, dedicou a sua tese de 
doutoramento à campanha do bacalhau.

o que é que os visitantes podem ver no 
Museu Marítimo de ílhavo?
O Museu Marítimo de Ílhavo é a principal 
instituição em Portugal, e talvez no 
mundo, onde se representa o património 
da pesca do bacalhau como herança de 
uma comunidade. Uma comunidade local, 
regional, mas também do povo português.
Apesar de ser um museu municipal, tem 
uma coleção muito expressiva sobre 
a pesca transatlântica do bacalhau, 
composta por cerca de seis mil peças. 
Além disso, de uma forma direta e indireta, 
neste museu celebra-se também a tradição 
cultural do consumo do bacalhau, que é 
talvez o aspeto mais identitário da cultura 
portuguesa. Portanto, ao visitar o museu, 
é possível entender o que era a pesca, a 
escala e a salga a bordo dos navios até aos 
anos 70 do século XX, e é possível visitar 
depois o navio arrastão Santo André, que 
é um testemunho das artes de pesca do 
bacalhau mais industriais, percebendo 
como é que essa técnica evoluiu. Portanto, 
a cultura do bacalhau em Portugal está, 
sobretudo, representada no Museu 
Marítimo de Ílhavo que, ainda assim, não é 
um museu do bacalhau.

é um museu municipal mas, como 
o espólio que tem e com aquilo que 
representa, poderia ser um museu 
nacional?
Com certeza. Este museu tem uma grande 
dimensão, tem mais de 80 mil visitantes 
anuais, um museu grande para a realidade 
portuguesa, com um edifício muito 
grande, de arquitetura moderna, que foi 
construído em 2001 e ampliado em 2012. 
Mas é um museu antigo, que nasceu em 
1937 como museu etnográfico, de base 
local, que já tinha uma dimensão marítima, 
mas que evoluiu para museu marítimo 
por excelência, dedicando-se à pesca 
do bacalhau e a outras fainas do mar, 
sobretudo desde os anos 90 do século XX. 
Hoje é um museu cujo eixo de trabalho 
assenta na cultura do mar.

o museu tem uma unidade de 
investigação e empreendedorismo. qual 
é o objetivo desta unidade?
O museu articula-se com uma 
pequena unidade de investigação e 
empreendedorismo cujo objetivo é 
desenvolver ideias de negócio e cultura 
ligadas ao mar, e tem um pequeno 
núcleo de investigadores que trabalha 
em investigação aplicada ao projeto do 
museu. 

o museu tem também um biblioteca...
Sim, de temas marítimos também. É um 
museu multivalente, de várias dimensões, 
com um aquário, com reservas de 
coleções, exposições, edições.
É um museu com alguma dimensão, 
considerando a realidade portuguesa. Em 
Portugal, é seguramente o maior museu 
municipal.

o facto deste museu existir em ílhavo 
não é uma coincidência, correto?
Esta localidade, a vila de Ílhavo, hoje 
cidade, é uma localidade híper-marítima 
porque há uma tradição, desde a época 
moderna local, de criação familiar de 
oficiais de mar. É uma terra muito distinta 
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é uma coleção muito expressiva sobre a pesca 
transatlântica do bacalhau, composta por 
cerca de seis mil peças”

do ponto de vista social porque tem uma 
elite marítima formada por capitães - há 
quem identifique Ílhavo como a terra 
dos capitães - porque uma esmagadora 
maioria dos capitães da frota bacalhoeira 
era nascida em Ílhavo, e muitos estão vivos 
ainda para contar essas histórias. Ou seja, 
há uma espécie de tradição familiar muito 
embrenhada nas pessoas de andar ao mar, 
na pesca longínqua e na marinha mercante. 
Ainda hoje, nas barras, nos navios, nos 
barcos, nas lanchas de fiscalização, é 
muito fácil encontrar pessoas de Ílhavo. 
Há gerações inteiras que andaram ao mar 
e na pesca do bacalhau.

Ainda assim, na costa portuguesa não 
existe bacalhau...
Exato, essa é uma boa contradição. Os 
portugueses pescam bacalhau, pelo 
menos, desde final do século XV, inícios 
do século XVI, na Terra Nova. Foi um 
movimento de descoberta nos grandes 
bancos da Terra Nova protagonizado por 
portugueses, bascos, bretões, ingleses, 
em busca de subsistência, e ficou-nos, 
desde essa época, um hábito cultural 
de consumo de bacalhau salgado seco. 
E, nos momentos históricos em que 
os portugueses não pescaram, esse 
bacalhau foi importado, normalmente 
por negociantes ingleses. Portanto, o 
hábito do consumo do bacalhau salgado 
seco tem, pelo menos, cinco séculos em 
Portugal, sendo certo que ao longo desses 
cinco séculos, Portugal pescou, de acordo 
com os meus cálculos e estimativas, não 



#ENTREVISTA

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

42

mais do que 14 ou 15% do que aquilo que 
consumiu em bacalhau. Portanto, nós 
somos grandes importadores, grandes 
consumidores, mas pescadores de 
bacalhau apenas intermitentes.

Porque é que os portugueses começaram 
a pescar bacalhau?
Começaram por necessidade de 
subsistência, ou seja, é um movimento de 
vários povos europeus do Atlântico Sul 
que vão em busca dos bancos da Terra 
Nova porque havia notícia desse peixe 
farto a norte, nos bancos setentrionais, 
uma vez que ele já era consumido 
parcialmente ou irregularmente na Idade 
Média, exportado por povos do norte, a 
que chamamos vikings. Por outro lado, 
havia uma grande carência de proteínas 
animais na dieta alimentar medieval dos 
povos do Sul, e o bacalhau generalizou-se 
rapidamente porque era acessível, fácil 
de conservar, e porque a Igreja Católica 
prescrevia jejum e abstinência durante 
muitos dias do ano, quase metade do 
calendário civil. E como o peixe fresco 
não era acessível, o consumo de bacalhau 
salgado seco tornou-se recorrente. No 
século XIX, em 1835, Portugal volta a 
armar navios para a faina maior na Terra 
Nova e, a partir daí, há uma pesca regular 
até hoje. Atualmente, há dez navios de 
pesca de alto que pescam sobretudo 
bacalhau, e estão todos sediados no porto 
da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, 
Aveiro.

Atualmente, qual é a percentagem de 
bacalhau que Portugal consome que é 
pescada pelo próprio país?
Hoje, Portugal pesca menos de 2% do seu 
consumo total de bacalhau. O bacalhau 
é uma das principais mercadorias 
importadas pelo nosso país, congelado, 
seco, salgado seco, salgado verde 
também. Mas algum do bacalhau que nós 
importamos serve de matéria prima para 
a indústria transformadora do bacalhau. 
Importa-se da Noruega, Rússia, Islândia, 
e depois ele é transformado com a cura 
tradicional portuguesa. Portanto, cria 
valor acrescentado.

existem outros povos que consumam o 
bacalhau salgado seco?
A geografia cultural do bacalhau salgado 
seco coincide com os países do Sul da 
Europa: Portugal, uma parte da Espanha, 
sul de França, alguns pontos de Itália, uma 
parte da Grécia. E, para além destes países, 
o bacalhau seco só se consome nas Antilhas, 
que era uma tradição da alimentação dos 
escravos que os europeus levaram para lá. 
O mercado português é, de longe, o maior 
mercado mundial de bacalhau, significa 
20% do consumo mundial de bacalhau, 
sobretudo sob a forma de bacalhau 
salgado seco, embora o congelado esteja 
a crescer na sua expressão de mercado. 
É uma singularidade portuguesa que nos 
identifica e que é muito curiosa para os 
estrangeiros. 
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o aquário dos bacalhaus existente no 
Museu Marítimo de ílhavo é único em 
Portugal e no mundo?
Em Portugal há alguns exemplares de 
bacalhaus no Oceanário de Lisboa, 
poucos. O nosso é um aquário de bacalhau 
do Atlântico, a espécie biológica que 
consumimos. No plano internacional, há 
mais dois ou três aquários semelhantes, 
mas não tão bonitos porque, do ponto de 
vista do desenho arquitetónico, o nosso é 
muito contemporâneo e muito articulado 
com o discurso patrimonial do museu. E é 
possível fazer alguma educação informal 
sobre questões de biodiversidade, 
alterações climáticas, por exemplo, em 
torno do aquário dos bacalhaus. Portanto, 
este museu tem também uma dimensão 
de educação científica e pedagogia para a 
sustentabilidade. Não podemos celebrar 
esta tradição cultural do bacalhau de uma 
maneira apenas triunfalista, apelando a um 
consumo excessivo, sem responsabilidade 
social, hoje seria incivilizado fazê-lo.

Mas o bacalhau corre risco de ser uma 
espécie em extinção?
Atualmente, não. Já houve riscos de 
insustentabilidade em alguns pesqueiros, 
mas houve medidas de regulação do 
esforço de pesca e outros fatores de 
mortalidade artificial que foram eficazes. 
Neste momento, os recursos biológicos 
do bacalhau no Atlântico Norte, nos 
principais pesqueiros, estão em bom 
estado.

não podemos celebrar esta tradição cultural 
do bacalhau de uma maneira apenas 
triunfalista, apelando a um consumo 
excessivo, sem responsabilidade social”
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2019 é um ano repleto de estreias sonantes 
no que respeita ao cinema português. 
Filmes sobre figuras históricas, artistas, 
conflitos culturais, comédia, romance e 
até alguma ficção científica, variedade 
temática não vai faltar. Entre Janeiro e 
Outubro estão previstas, pelo menos, 22 
estreias de produção portuguesa. Vamos 
conhecê-las.

desporto rei ou o rei do desporto
O boxe e o futebol trocaram o ringue e 
o estádio pelo ecrã do cinema. Gabriel, 
de Nuno Bernardo, e Diamantino, de 
Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, 
têm em comum no título o nome do 
seu protagonista e ambos abordam o 
desporto de forma original. Tanto Carloto 
Cotta, em Diamantino, como Igor Regalla, 
em Gabriel, se transformaram fisicamente 
para encarnar os protagonistas. 

Gabriel conta a história de um jovem 
pugilista cabo-verdiano que, após a 
morte da mãe, vem para Lisboa procurar 
o pai, que nunca conheceu. A história 
de Gabriel é simples e familiar. Filmam-se 
as dificuldades da vida num bairro social 
lisboeta, filma-se o racismo, a imigração, 
a violência, o medo e o desespero. Ao 

CIneMA PoRtUgUêS eM 2019

Por Inês Moreira Santos, Hoje vi(vi) um Filme
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mesmo tempo, capta-se o amor pela 
família, a força do desporto e a vontade de 
ser a nossa melhor versão. 

Na sala de cinema do lado, está 
Diamantino, que conquistou o  Grande 
Prémio da Semana da Crítica  do  Festival 
de Cannes, em 2018. O número 00 
da selecção nacional que veste azul 
e branco como a antiga bandeira do 
país, usada até 1910. Semelhanças com 
Cristiano Ronaldo não são coincidência, 
mas também não são para levar a sério. 
Diamantino é a maior estrela de futebol 
do mundo, mas perde o talento e a sua 
carreira fica arruinada. O filme é uma 
paródia surreal, para ver de mente aberta 
e deixar sair as gargalhadas sem qualquer 
sentimento de culpa. Não há medo, nem 
vergonha. Há elementos extremamente 
"fofos" e outros quase diabólicos, há 
amor, enganos, não há complexos, há 
ciência, refugiados e nacionalismos. 
Entre a política e os relvados, certo 
é que a vida de  Diamantino  leva uma 
reviravolta. No filme, querem  "fazer 
Portugal grande outra vez”. No meio 
cinematográfico,  Abrantes  e  Schmidt  já o 
conseguiram fazer.

Contar a História no Cinema

A Sétima Arte também é uma boa forma 
de contar a História das figuras de um país. 
2019 traz-nos a muito aguardada longa-
metragem sobre António Variações. A 
história do barbeiro lisboeta é realizada 
por João Maia e protagonizada por Sérgio 

Praia (que já tinha interpretado o cantor 
no teatro). Variações promete levar 
muitos espectadores ao cinema, sejam fãs 
saudosos seus contemporâneos, os que o 
admiram sem nunca o terem conhecido 
em vida ou até mesmo meros curiosos. 

Snu Abecassis é outra figura que marcou a 
História portuguesa mais recente, e a sua 
relação com Francisco Sá Carneiro é-nos 
contada em Snu, de Patrícia Sequeira. Inês 
Castelo-Branco veste a pele da editora, 
que nos anos 60 se mudou para Lisboa 
com o então marido Vasco Abecassis, 
publicando livros polémicos aos olhos do 
Estado Novo. Quando acedeu almoçar 
com um dos entrevistados para a colecção 
de livros  Participar, tudo viria a mudar. 
Ele era Francisco Sá Carneiro. Mais perto 
do final do ano, recuamos no tempo e 
encontramos um épico a chegar aos 
cinemas: Viriato é um filme de época, de 
Luís Albuquerque, sobre o líder lusitano 
que combateu a ocupação dos romanos na 
Península Ibérica. 

Rir é sempre bom remédio
A aposta nos filmes de comédia em 
português tem sido comum e este ano não 
foge à regra. Portugal Não Está à Venda, 
de André Badalo, Tiro e Queda, de Ramón 
De Los Santos, Ladrões de Tuta e Meia, de 
Hugo Diogo, Quero-te Tanto, de Vicente 
Alves do Ó, são alguns dos títulos cómicos 
que já estrearam nas salas nacionais

Ainda com muito humor, encontramos 
o documentário de Edgar Pêra, O 
Homem-Pykante – Diálogos com 
Pimenta,  num elogio ao poeta 
e performer português, Alberto Pimenta. 
Entre o experimentalismo de  Pêra  e o 
de  Pimenta, recupera-se a obra quase 
dadaísta e tão crítica do poeta. O 
documentário convida-nos a conhecer 
mais, a rir e a chorar a rir com as suas 
palavras.

tempos mágicos ou culturas místicas
Magia e misticismo, passado, presente 
e futuro são temas muito presentes nas 
obras nacionais de 2019. O Grande Circo 
Místico (uma co-produção de Portugal, 
França e Brasil), de Carlos Diegues, 
percorre cinco gerações da mesma família 
circense, de 1910 até ao presente. A 
Portuguesa, de Rita Azevedo Gomes, 
inspira-se num conto de Robert Musil, 
com adaptação e diálogos de Agustina 
Bessa-Luís, e deu nas vistas no Festival de 
Berlim. Este filme de época conta a história 
da família von Ketten, cujo patriarca casa 
com uma portuguesa.

Vencedor do  Prémio Especial do Júri  da 
secção  Un Certain Regard  no  Festival de 
Cannes 2018, Chuva é Cantoria na Aldeia 
dos Mortos, de João Salaviza e Renée 
Nader Messora, leva-nos para o misticismo 

em redor de um índio Krahô, do norte do 
Brasil. Chama-se Ihjãc, tem 15 anos, e os 
pesadelos não o deixam desde que perdeu 
o pai. Para escapar do processo de se 
transformar em xamã,  Ihjãc  foge para a 
cidade de Itacajá. Longe do seu povo e da 
sua cultura, vai enfrentar a realidade de 
ser um indígena no Brasil contemporâneo. 
E aproveitando a viagem, seguimos para 
Macau com Hotel Império, de Ivo Ferreira, 
onde as vidas de Maria e Chu se cruzam na 
luta pelo hotel que dá nome ao filme.

Realidades alternativas surgem em 
Caminhos Magnétykos, de Edgar Pêra, 
onde “O Dinheiro Não é Tudo” para o 
protagonista  Raymond, interpretado 
pelo francês Dominique Pinon. O filme 
- que conta com Ney Matogrosso no 
elenco - tão depressa relembra ditaduras 
passadas, como utiliza as ideias mais 
actuais e futuristas. Já em Solum, de Diogo 
Morgado, o palco dos acontecimentos é 
uma ilha isolada onde é gravado um reality 
show de sobrevivência. Mais aterrorizante 
adivinha-se Mutant Blast, de Fernando 

“diamantino - 
semelhanças com 

Cristiano Ronaldo não 
são coincidência, mas 
também não são para 

levar a sério
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Hoje vi(vi) Um Filme é um blog de cinema 
da jornalista portuguesa Inês Moreira 
Santos. Desde 2012, que a autora 
acompanha o universo cinematográfico, 
português e internacional, publicando 
críticas, entrevistas e notícias no seu blog 
premiado.

Pode seguir Inês Moreira Santos no 
Twitter e Facebook (@hojeviviumfilme) 
e consultar o blog em www.
hojeviviumfilme.blogspot.com.

“A Sétima Arte 
também é uma boa 

forma de contar a 
História das figuras de 

um país
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Alle, onde Maria, uma corajosa mulher-
soldado, e  TS-347, um homem com uma 
força sobre-humana, entram numa 
perseguição no meio de um Apocalipse 
zombie.

A terra que amamos também nos ama?
O amor à Terra que nos viu nascer ou 
acolheu é outro dos temas fortes de 2019. 
Muito premiado internacionalmente, o 
documentário Terra Franca, de Leonor 
Teles, conduz-nos a Vila Franca de Xira, 
onde a realizadora cresceu. O filme centra-
se em Albertino Lobo e na sua família. É 
no seu barco, no Tejo, que o pescador se 
sente bem. Sem ele, a depressão paira e a 
esperança esfuma-se, mas  Albertino  não 
desiste. O rio é a sua liberdade e libertação.

Inspirado numa história verídica passada 
nos anos 70 em Cabo Verde, Os Dois 
Irmãos, de Francisco Manso, apresenta-
nos André, um cabo-verdiano imigrante 
em Lisboa, que tem de voltar à sua aldeia 
ao saber que a mulher o traiu com o irmão. 
Eis que surge o conflito entre leis actuais e 
ancestrais.

Destaque ainda para a produção francesa 
Menina, de Cristina Pinheiro, que conta 
a história de uma família de emigrantes 
portugueses em França, no final dos anos 
70. Acompanhamos os problemas dos pais 
e as dúvidas da filha Luísa, de 10 anos, 
entre duas línguas e culturas distintas, 
enquanto constrói a sua identidade.

Uma Vida Sublime, de Luís Diogo, 
sobre um médico que faz descobertas 
extraordinárias e perigosas, Selvagens, 
de Dennis Berry, sobre a conflituosa 
história de amor entre duas jovens 
artistas,  Imagens Proibidas, de Hugo 
Diogo, sobre um fotógrafo num estranho 
triângulo amoroso com duas mulheres 
que tem fotografado, e Debaixo do Céu, 
do realizador de origem judaica Nicholas 
Oulman, um documentário sobre judeus 
que sobreviveram ao holocausto ao fugir 
para Portugal, são mais alguns dos títulos 
nacionais que este ano tem trazido. 

Posto isto e dada a qualidade do presente 
ano cinematográfico português, vamos 
dar uma nova oportunidade ao cinema 
luso?

Magia e misticismo, 
passado, presente e 

futuro são temas 
muito presentes nas 

obras nacionais de 2019”
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É um nome incontestável das artes 
plásticas portuguesas: Joana Vasconcelos. 
Artista confirmada, expõe regularmente 
em Portugal e no estrangeiro, tendo 
alcançado diversos feitos inéditos: foi a 
mais jovem artista contemporânea e a 
primeira mulher a expor em Versalhes, 
e a primeira artista portuguesa (entre 
homens e mulheres) a ter uma exposição 
a solo num Museu Guggenheim. Mas a 
arte é também um meio através do qual 
põe em prática o seu lado solidário desde 
que, em 2004, criou a Fundação Joana 
Vasconcelos.  

nasceu em Paris mas tem vivido a maior 
parte da sua vida em Portugal. o que é 
que Paris significa para si?
Nasci em Paris (em 1971) devido ao exílio 
político dos meus pais e foi lá que vivi até 
regressarmos todos a Portugal, 4 dias 
após a Revolução dos Cravos - a tempo 
do meu pai (fotojornalista) registar o 
primeiro 1º de Maio no nosso país. Ao 
longo da minha vida, mantive uma forte 
ligação com a cidade de Paris, até porque 
parte da minha família lá permaneceu. 
Paralelamente a isto, quando regressámos 
a Portugal, estudei no Liceu Francês, o 
que consolidou a minha fluência na língua. 
A minha carreira profissional levou-me 
a expor bastantes vezes em Paris (e por 
todo o país), o que me permitiu fortalecer 
ainda mais a ligação que tenho com a 
cidade. É sempre uma felicidade voltar à 
capital francesa.

em 2014, criou uma fundação com o 
seu nome. é importante para si pôr em 
prática a solidariedade (que é também 
um dos três pilares das Academias do 
Bacalhau)?
Sem dúvida. Quando mais notoriedade 
ganhamos, mais “poder” temos - e 
há que saber gerir e aproveitar bem 
esse privilégio. A Fundação Joana 
Vasconcelos é, precisamente, fruto 
dessa reflexão. Foi criada em 2014 com 
o objetivo de preservar a minha obra e 
também promover o desenvolvimento 
da educação artística e cultural e apoiar 
causas socialmente relevantes. Ao 
longo do crescimento da Fundação, 
desenvolvemos diversas ações de cariz 

social, destacando-se a doação de obras 
para mais de 40 leilões de solidariedade 
e outros eventos de angariação de fundos 
(gerando receitas estimadas em mais 
de 400 mil euros), assim como o apoio a 
32 causas sociais. Até ao ano passado, 
no âmbito da educação, destaco as 12 
bolsas de estudo oferecidas a alunos de 
diferentes áreas artísticas, as 117 visitas 
guiadas ao ateliê (reunindo mais de 2000 
participantes), a minha contribuição e 
participação em mais de 40 conferências, 
seminários e workshops e os 17 concursos 
de cariz educacional em que fui jurada.
Quero acreditar que a Fundação Joana 

Vasconcelos reforça um importante eixo 
cultural do nosso país, apresentando-
se ao serviço da sociedade. Se tenho 
oportunidade de partilhar ou ajudar, 
faço-o sempre que possível. Para além dos 
apoios financeiros, a Fundação oferece 
também ao público a oportunidade de 
visitar um dos mais singulares ateliês do 
mundo, acompanhando as diferentes 
fases do processo criativo e a dinâmica 
de trabalho das diferentes equipas que 
ajudam a concretizar as minhas ideias. 
O Atelier Joana Vasconcelos é dos raros 
locais no mundo que permite ao público 
acompanhar o processo de criação e 

entRevIStA: 
joAnA 
vASConCeLoS

“o Atelier joana vasconcelos é dos raros locais 
no mundo que permite ao público acompanhar 
o processo de criação e produção no local e no 
momento em que ocorrem
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produção no local e no momento em que 
ocorrem.

que tipos de solicitação de apoios lhe 
chegam à fundação? Como faz a triagem 
destes pedidos e discerne entre aqueles 
que apoia e os que não apoia?
Habitualmente, chegam-nos solicitações 
de projetos individuais ou coletivos, de 
várias áreas diferentes das artes, seja 
música, literatura, teatro, belas artes... 
Cada projeto é cuidadosamente analisado 
e ponderado e só depois, tendo também 
em conta os convénios já criados, pode ser 
feita a seleção.
Em 2015, foi criado um protocolo com a 
Universidade de Évora, onde atribuímos 
bolsas anuais a estudantes desta 
instituição. Esta é uma bolsa de mérito 
que pretende dar a oportunidade a jovens 
com baixo rendimento económico de 
prosseguir na sua formação académica 
nas áreas artística e cultural. Outro dos 
projetos da Fundação Joana Vasconcelos 
é parceria com o programa Study in 
Portugal Network (SiPN): em 2018, 
através da Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento (FLAD), a 
Fundação recebeu uma estudante de 
arquitetura da Universidade de Pittsburgh 
que, durante dois meses, esteve envolvida 
no desenvolvimento dos projetos 
de novas obras, levados a cabo pelo 
Departamento de Arquitetura do Atelier 
Joana Vasconcelos. Para além destes dois 
projetos, a Fundação Joana Vasconcelos 
celebrou também um protocolo de 
colaboração com a Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de 
Lisboa (ESELx) para a realização de estágios 
curriculares de alunos da Licenciatura em 
Mediação Artística e Cultural. Ao abrigo 
deste acordo, que entrou em vigor no 
ano letivo de 2017/2018, a Fundação 
Joana Vasconcelos passou a acolher 
anualmente um estudante da ESELx para 
a realização de um estágio em um ou 
vários departamentos do Atelier Joana 
Vasconcelos.

Considera que o facto de ser portuguesa 
impacta o seu trabalho de alguma forma? 
Se sim, como?
Definitivamente. Portugal é o meu país, 
é a minha casa. É onde cresci, onde me 
formei como pessoa e como artista, e, 
apesar de trazer muito dos países por 
onde passo e estes também influenciarem 
bastante a minha obra e forma de pensar, 
é em Portugal que estou “enraizada”. Tal 
como o facto de ser mulher condiciona 
a minha relação com o mundo, a minha 
nacionalidade também o faz. É algo que 
vai, naturalmente, transparecer no meu 
trabalho. O que faço é olhar para as 
tradições e legado das artes populares 
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portuguesas, para aquilo que nos 
distingue e que é parte da nossa herança, 
descontextualizo- o e reinterpreto-o sob 
uma perspetiva contemporânea. Para 
isso, recorro frequentemente a materiais 
e técnicas desenvolvidas no nosso país, 
sendo que o que me interessa, acima de 
tudo, é gerar discursos através da criação 
de um confronto e diálogo. Por exemplo, 
o trabalho em croché e em azulejo, a 
introdução do fado em determinadas 
obras ou a reinterpretação das cerâmicas 
Bordalo Pinheiro, enquadram-se numa 
valorização e preservação da nossa 
memória para gerações futuras, mas 
também numa nova perspetiva sobre estes 
elementos. Ao observarmos o passado 
para construir o futuro, perpetuamos e 
enriquecemos a memória. As referências 
do passado fazem com que as tradições se 
expandam não só através do Tempo, como 
também vai imbuí-las de um novo espírito, 
renová-las e repensá-las.

Foi a mais jovem artista contemporânea e 
a primeira mulher a expor em versalhes. 
na área das artes, sente-se desigualdade 
de género?
Enquanto mulheres, muitas vezes 
encontramos obstáculos na vida 
profissional, no entanto, quero acreditar 
que não me foram fechadas portas 
por ser do sexo feminino. Alguns dos 
momentos mais importantes na minha 
carreira artística estão precisamente 
ligados ao facto de ter sido a primeira 
mulher a pisar alguns palcos: em 2005, 
foi com A Noiva (2001-2005) que abria a 
primeira exposição da Bienal de Veneza 
comissariada só por mulheres (em todos 
os seus 110 anos de história!), coincidindo 
também com a minha primeira participação 
nesta reconhecida exposição, momento 
em que comecei a ganhar reconhecimento 
internacional; mais tarde, em 2012, fui 
a primeira mulher e mais jovem artista 
a realizar uma exposição individual no 
tão conceituado Château de Versailles, o 
que veio confirmar a minha presença no 
cenário artístico internacional; e no ano 
passado, em 2018, fui o primeiro artista 
português (mulher ou homem) com uma 
exposição a solo num Museu Guggenheim. 
Isto traz-me um misto de sentimentos: 

se por um lado, sentir a conquista de ter 
sido a primeira em tantas ocasiões de 
destaque, por outro, apercebo-me de 
como é preocupante que em 2019 ainda 
haja tantos territórios artísticos por 
desbravar pelas mulheres!

Como descreveria o seu processo de 
criação?
O meu processo criativo parte sempre 
da observação crítica da realidade que 
me rodeia: dos aspetos mais banais do 
dia-a-dia, dos objetos do quotidiano, dos 
comportamentos da sociedade... É daí que 
nascem as ideias. Depois, com a ajuda da 
minha equipa, o método é geralmente o 
mesmo. Neste momento, tenho quase 60 
pessoas a trabalhar comigo diariamente, 
distribuídas por diversas áreas. A obra 
ou projeto parte sempre de uma ideia 
que é trabalhada com a ajuda dos vários 
departamentos e há um circuito ao 
longo do qual o conceito é desenvolvido 
e materializado, sempre seguindo as 
minha orientações e supervisão. Mais 
detalhadamente, assim que tenho o 
desenho/esboço da ideia, passa-se à 
fase de projeto, na qual se discute com 
os departamentos de arquitetura e 
engenharia os vários aspetos técnicos 
para a sua realização. Reúno também com 
o departamento de produção de modo a 
concluirmos quais os melhores materiais 
a serem utilizados, definindo os tempos de 
execução da obra, e, simultaneamente, dá-
se a reunião financeira, na qual se discute 
as exigências e soluções monetárias. Segue 
a produção material da obra, e, quando 
terminada, são feitos os devidos registos 
fotográficos e técnicos. Na sua fase final, 
ainda no ateliê, é feita a embalagem e 
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resolve-se o transporte da obra para o 
seu destino. Quando necessário, realiza-
se também a comunicação do projeto 
nos diferentes meios, como através da 
Newsletter, página de Facebook, site 
oficial, etc. Nisto tudo, cabe-me orientar 
e gerir este processo e, claro, motivar a 
minha equipa de forma a partilhar a minha 
visão e objetivos.

quando cria uma nova obra, pretende 
sempre fazer um “statement” e transmitir 
uma mensagem ou cria pela arte em si?
As minhas peças não se fecham num 
discurso ou numa só interpretação. São 
ambíguas e paradoxais e a riqueza está 

exatamente nessa multiplicidade de 
discursos e interpretações possíveis. 
Cada peça é uma entidade diferente e 
única, e gera diversas leituras, tratando 
questões do nosso tempo. A perceção 
que o espectador tem dos meus 
trabalhos também depende e varia 
consoante o género, a nacionalidade e as 
condicionantes pessoais de cada indivíduo. 
A arte serve o propósito de dar modos 
de ver, e a mim interessa-me explorar 
as inúmeras interpretações possíveis. 
O meu trabalho convoca diretamente a 
interação com o público, fazendo com que 
o espectador integre e partilhe o espaço 
e tempo da obra - e não seja apenas um 

mero observador.
O que eu pretendo em todas as minhas 
obras é que sejam inquiridoras, e que as 
questões que levantam possam ajudar a 
alargar a perceção e o conhecimento que 
temos do mundo. Não pretendo que se 
encerrem num determinado discurso, mas 
que sejam abertas a diferentes leituras. 
O objetivo é confrontar o espectador 
com uma visão crítica da sociedade. 
Para lá da dimensão, contemplação ou 
espetacularidade, quero que o público 
estabeleça uma relação com ela.
   

Podemos esperar uma passagem do Pop 
galo por Paris no futuro?
Ficaria muito feliz se isso se proporcionasse. 
Neste momento, a obra Pop Galo (2016) 
está na cidade de Barcelos (o que deixa 
os Barcelenses muito orgulhosos) e está 
também planeado que viaje ainda este ano 
até Roterdão. A paragem seguinte ainda 
não está definida. Quem sabe seja em 
Paris!

o que eu pretendo em todas as minhas obras é que 
sejam inquiridoras, e que as questões que levantam 

possam ajudar a alargar a perceção e o 
conhecimento que temos do mundo”
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em que é que está a trabalhar atualmente 
e quais são os seus planos para este ano?
Estou bastante entusiasmada com os 
projetos que se avizinham! Terminei 
recentemente e, no dia dos namorados, foi 
inaugurada em Paris a minha nova obra de 
arte pública permanente: Coeur de Paris 
(2018). Consiste num enorme coração 
vermelho, coberto por azulejos da Fábrica 
Viúva Lamego e que, estando no topo 
de um poste dourado, tem um total de 
11 metros de altura. Esta obra está em 
constate rotação e tem também uma 
composição de iluminação, programada 
para se assemelhar ao bater do coração.

Um projeto que está neste momento 
em produção é uma piscina “não-
convencional” para a Jupiter Artland, 
em Edimburgo. Terá o formato irregular 
de um “splash” e os seus desenhos são 
inspirados na minha carta astral. No total, 
esta peça será composta por cerca de 11 
500 azulejos e terá o nome de Gateway.
Quanto ao futuro, outro projeto que 
estou agora a desenvolver consistirá 
num colossal pavilhão de quatro andares 
com forma de bolo de noiva, no qual 
poderemos entrar e celebrar cerimónias. 
No seu centro terá uma cúpula e dois 
lances de escadas que nos levarão até ao 

seu topo, permitindo-nos tornar-nos no 
casal de noivos que habitualmente vemos 
nestes bolos.

Se tivesse que criar uma obra para 
representar as Academias do Bacalhau, 
o que faria?
É-me muito complicado responder a essa 
questão. Teria de me sentar com o meu 
caderno e viajar nos meus esboços!

tal como o facto de ser mulher condiciona a minha 
relação com o mundo, a minha nacionalidade 

também o faz”
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entRevIStA: 
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José-Filipe Lima é, atualmente, o golfista 
português mais bem classificado nos 
rankings mundiais. Nascido em França 
mas filho de portugueses, considera-se 
100% português e, em 2014, deixou de 
representar a França onde nasceu para 
passar a representar o país de sangue. A 
sua “portugalidade” vê-se ainda nas várias 
ocasiões em que se aliou à Academia 
do Bacalhau de Paris, participando nos 
torneios de golfe que a ABP organiza 
anualmente.

em 2004 decidiu deixar de representar 
França e passar a representar Portugal. 
Porquê?
Eu sou 100% português, o meu sangue é 
português, a minha família está toda em 
Portugal e o meu pai voltou a morar lá 
depois da reforma. Eu sempre achei que 
Portugal tinha possibilidade de ter golfistas 
de qualidade: temos muito bons campos, 
mas faltava apoio ao alto nível. Naquela 
altura, várias vezes com o presidente da 
Federação Portuguesa de Golfe, que tinha 
um projeto para desenvolver o golfe de 
alto nível em Portugal, mas precisava de 

um jogador de apoio. Eu gostei do projeto e 
da possibilidade de representar o meu país 
de sangue, por isso optei por representar 
Portugal.

Até agora, tem sido uma boa decisão?
Sim! Há sempre coisas positivas e 
negativas, claro. Eu vivo em França e os 
franceses dizem que sou português, e 
os portugueses dizem que sou francês. 
O único problema é esse, mas esse é o 
problema do emigrante. Mas eu faço 
sempre o melhor possível para representar 
o meu país e cada vez que tenho uma 
prova para representar Portugal, vou com 
muita vontade. Estou muito feliz com esta 
decisão.

A Federação Portuguesa de golfe 
queria melhorar o golfe de alto nível em 
Portugal. Isso tem sido feito desde essa 
altura?
Sim, claro! Tem sido um sucesso. Abrimos 
o primeiro campo público de Lisboa, 
que fica no campo do Jamor. Essa era a 
primeira etapa, fazer um campo público, 
aberto a todos. Como sabemos, os campos 

em Portugal ainda são muito caros e muito 
privados. Mas com 3,5 milhões de turistas 
jogadores que vão a Portugal anualmente, 
não ter um jogador nos circuitos mundiais, 
naquela época, não era normal. Hoje em 
dia, já há mais. Para além de mim, há o 
Ricardo Correia e o Pedro Figueiredo, 
que estão a jogar na primeira divisão. E há 
muitos jogadores jovens que estão a subir 
nos rankings. O que fizemos está a dar 
frutos, mas isto é só o início.

A sua carreira tem tido algumas 
flutuações, mas nos últimos 3 anos, 
tem estado nos 300 primeiros lugares 
do ranking mundial. tem aqui alguma 
consistência. esta melhoria deve-se a 
algum motivo em específico?
Quando comecei a minha carreira, em 
2002, tive bons anos até 2009, que foi 
quando tive a minha primeira lesão. Andei 
sempre com dores nas costas, até não 
poder mais, em 2014, quando fui operado. 
Esta operação foi muito positiva porque 
recuperei completamente. Custou a 
voltar, 2015 foi difícil, mas agora está tudo 
ótimo fisicamente, e é por isso que o nível 
está regular e cada vez melhor. E sei que 
fisicamente estou muito melhor, por isso 
acho que os melhores anos estão por vir.

Há algum lugar que gostasse de alcançar?
Claro que o Top 100 do mundo é um 

“o único problema 
é esse, mas esse é o 

problema do 
emigrante

“Um jogador de golfe falha mais do que consegue. 
Só 5% dos shots que fazemos são bons. Por isso, 
95% do tempo estamos a falhar
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objetivo que é muito difícil de atingir, 
mas sempre foi o que quis. Estar nos 50 
melhores é outro objetivo que gostaria 
de alcançar porque permite-me fazer os 
maiores torneios nos Estados Unidos, que 
sempre foi um sonho. Resta-me continuar 
a trabalhar como até agora, e sei também 
que vou contando com o apoio de algumas 
pessoas, como o Manuel Soares, no 
patrocínio da minha atividade. 

Como é o seu dia-a-dia?
Há fases diferentes. Temos a fase de 
preparação durante o Inverno e a fase de 
torneios, que é mais exigente e onde temos 
que recuperar. As pessoas pensam que o 
golfe é um desporto para velhos, mas a alto 
nível é muito exigente a nível físico. Um dia 
no Inverno é composto por musculação de 
manhã e o resto do dia a treinar a parte do 
golfe. E depois há o treino mental com os 
psicólogos, uma ou duas vezes por semana. 
São dias grandes, de 10 ou 12h, no mínimo. 
Durante os torneios é um pouco diferente: 
como temos a competição, depois temos 
que recuperar. Mas são dias longos, de 8 
ou 9h por dia.

quando está num torneio e um shot corre 
mal, faz algum exercício mental? o que 
diz a si próprio nessas alturas?
Um jogador de golfe falha mais do que 
consegue. Só 5% dos shots que fazemos 
são bons. Por isso, 95% do tempo estamos 
a falhar. Quando falhamos, é quase uma 
rotina de esquecer e passar ao próximo 
shot. E isto é que é o mais difícil, ter 
esta capacidade de esquecer e pôr de 
lado o negativo. Isto consegue-se com 
respirações, pensamentos positivos, 
tendo consciência da importância dos 
eventos em que participamos mas não 
deixando essa pressão cair sobre nós. 

O que torna um bom golfista num 
excelente golfista?
Essa capacidade de ir para a frente. 
Quando se começa a falhar, o mais difícil 
é conseguir esquecer e só ver o lado 
positivo. É um trabalho especial porque 
podemos trabalhar anos e anos e não ter 
resultado nenhum, não é como qualquer 
outro trabalho. Por exemplo, uma pessoa 
está a fazer um muro, põe uma pedra 
atrás da outra e o muro cresce, vê-se. Nós 
trabalhamos todos os dias e, às vezes, no 
dia seguinte, ainda estamos pior, parece 
que não vamos para a frente. E controlar 
isto a nível psicológico é muito difícil, e é 
isso que transforma um bom golfista num 
muito bom golfista. Essa capacidade de 
andar para a frente e, ao mesmo tempo, 
ficar no momento presente. O shot 
presente é que é importante, o que está 
para trás tem que se esquecer.

Como é a época do golfe?
Normalmente, não temos momentos de 
paragem, A época costuma a acabar no fim 
de novembro e a nova época começa em 
dezembro. Vamos atrás do sol; no Inverno 
vamos para a Ásia, Austrália, África do 
Sul. E depois, quando o tempo bom volta 
para a Europa, nós voltamos também. Nós 
é que temos que organizar a nossa época 
para ter semanas de descanso.

já participou em vários torneios 
organizados pela Academia do Bacalhau 
de Paris. o que o leva a aceitar estes 
convites?
Tenho um grupo de amigos da Academia 
do Bacalhau, que são pessoas boas. Eles 
têm uma paixão por golfe, e eu gosto de 
ajudar as pessoas que gostam de golfe, 
sobretudo na Academia do Bacalhau, que 
ajuda pessoas com dificuldades. Acho 
que é quase normal fazer isso sem outros 
pensamentos senão a própria ajuda. É 

verdade que não tenho muito tempo 
porque gostaria de ajudar ainda mais, 
mas não posso porque a minha época 
é muito ocupada. Mas quando tenho 
disponibilidade, faço questão de estar ao 
lado dos meus amigos da Academia.

quando participou nestes torneios, viu 
alguns talentos para o golfe?
Vi pessoas que gostam de golfe, e muitas! 
É uma modalidade que precisa de muito 
tempo e muito trabalho e, como sabemos, 
são pessoas que têm o trabalho delas, têm 
empresas grandes a gerir. Eles têm jeito e 
paixão, e isso é o mais importante.

Para quem joga de forma amadora, 
mas que gostaria de melhorar a sua 
performance, que conselhos dá?
A certeza é que o trabalho paga sempre. 
Fazer uma ou duas horas no fim-de-
semana sempre. E treinar o jogo curto, 
melhorar só isso já melhora tudo.
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FotógRAFo 
PoRtUgUêS 
dIStIngUIdo 
no WoRLd 
PReSS PHoto
Mário Cruz, fotógrafo português de 31 
anos, foi distinguido na edição deste 
ano do World Press Photo com uma 
fotografia que captou nas Filipinas e que 
mostra uma criança deitada num colchão 
rodeado de lixo, a flutuar no rio Pasig, que 
já foi declarado biologicamente morto na 
década de 90. 
A fotografia enquadra-se numa coleção 
de imagens que o português recolheu ao 
longo de um mês em Manila, motivado 
pela “passividade com que se discutem 
as questões ambientais”. “Nós vemos 
imagens de praias com lixo no areal 
e ficamos incomodados, mas estas 
pessoas em Manila estão rodeadas de 
lixo diariamente, já há muitos anos, e isto 
merece a nossa reação rápida”, afirmou, 
em declarações à Lusa aquando do 
anúncio da distinção.
As imagens que recolheu naquele país 
asiático deram origem à exposição “Living 
Among What’s Left Behind” (Vivendo 
entre o que é deixado para trás”), que 
esteve patente no Palácio Anjos, em 
Lisboa, entre 6 de abril e 26 de maio.
No dia da inauguração foi também 
apresentado um livro, editado pela Nomad 
e desenvolvido pelo Estúdio Degrau, com 
70 fotografias, entre o preto e branco e 
as cores, que retratam, de forma crua, a 
realidade que Mário Cruz encontrou em 
Manila. 
A capa do livro foi produzida “através do 
processamento de 160 quilogramas de 
resíduos industriais e desperdícios de 
uso doméstico”, sendo cada uma “criada 
individualmente e à mão, resultando 
em exemplares com capas únicas, que 
simbolizam a abundância de lixo deixado 
para trás”.

“estas pessoas em 
Manila estão rodeadas 
de lixo diariamente, já 

há muitos anos

FUndAçÃo CoMeMoRA 
150 AnoS de gULBenkIAn
Em 2019 celebram-se os 150 anos 
do nascimento de Calouste Sarkis 
Gulbenkian, o bilionário de origem 
arménia que nos deixou como legado a 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
“O notável percurso de Calouste 
Gulbenkian, desde as margens do Bósforo, 
em Istambul, onde nasceu, até às margens 
do Tejo, em Lisboa, onde viveu e acabou 
por morrer, passando por Paris e por 
Londres, é sem dúvida uma das histórias de 
vida mais surpreendentes de cruzamento 
de culturas e de geografias. Ao longo dos 
seus 86 anos de vida, percorreu mundo, 
atravessou duas grandes guerras, foi 
diplomata, homem de negócios, um 
visionário na área petrolífera, filantropo e 
construtor de uma riquíssima coleção de 
arte.”, escreveu Isabel Mota, presidente do 
Conselho de Administração da Fundação.
Para assinalar a data, a Fundação tem 
vários eventos a decorrer ao longo do ano, 
nas diferentes cidades que albergam polos 

da mesma. As celebrações começaram 
com o lançamento da obra “O homem 
mais rico do mundo. As muitas vidas 
de Calouste Gulbenkian”, da autoria de 
Jonathan Conlin. 
No final de março, foi inaugurada uma 
exposição no edifício sede da Fundação, 
em Lisboa, intitulada “Calouste: uma vida, 
não uma exposição”, que estará patente 
até 31 de dezembro.
Nesta exposição comemorativa, cabe 
ao espetador pegar nos vestígios que 
Gulbenkian deixou para assumir um 
papel ativo na construção dessa vida, 
num caminho que se fará da frente para 
trás, do mais próximo para o mais antigo 
– uma linha, como que um labirinto que 
percorre o mundo que separa Lisboa de 
Istambul e terá uma narrativa com as suas 
histórias, as suas suspensões e, também, 
as suas falhas. Um percurso pela história 
do que foi Calouste e do que deixou para 
as gerações seguintes.
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“ReSPeItoSA Mente”, RICARdo RIBeIRo

"Respeitosa Mente" é o novo disco de 
Ricardo Ribeiro, um projeto totalmente 
novo e inédito, diferente daquilo a que o 
artista nos tem habituado, vindo de um 
registo mais próximo do fado.
Ricardo Ribeiro juntou-se ao pianista 
João Paulo Esteves da Silva, um nome 
incontornável do jazz, e ao percussionista 
norte-americano Jarrod Cagwin, 
especializado em ritmos orientais, tendo 
os três artistas assinado a produção do 
álbum. 
Este trabalho tem como base a poesia de 
vários autores, na sua maioria portugueses, 
poesia de grande sensibilidade que foi 
vestida pela musicalidade destes três 
amigos, de forma invulgar, e onde se 
pode usufruir a cativante voz de Ricardo 
Ribeiro.
A propósito do título deste trabalho, 
Ricardo Ribeiro revela-se um aficionado 
da etimologia, explicando que decidiu 
“brincar com este advérbio de modo, ou 
seja, lê-lo de três maneiras diferentes. A 
mente respeitosa, a pessoa respeitosa 
mente e, ainda, para alívio das descargas 
nervosas, respeitosamente deixai-me 
em paz”, acrescentando que “a palavra 
respeito vem de uma palavra latina que 
é 'respicere'. Na sua essência quer dizer 

aquele que sabe ver”.
Além de ter sido distinguido pelo Estado 
português com a Ordem do Infante (grau 
de comendador), Ricardo Ribeiro recebeu 
dois Prémios Amália, Revelação e Melhor 
Fadista, respetivamente em 2005 e 2011, 

e o seu trabalho tem sido destacado pela 
revista Songlines, que cedo chamou a 
atenção para o intérprete, colocando o 
seu álbum "Hoje é Assim, Amanhã Não 
Sei" entre os finalistas para Melhor Álbum 
do Ano, em 2017.
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nA MInHA 
oPInIÃo!

Por victor Ferreira

5 junho de 1942
Na tenebrosa noite escura, ouviu-se um 
primeiro estrondo, como um trovão a 
raspar o casco do barco, logo seguido da 
queda de granadas que provocaram 4 
feridos a bordo.
Uma voz gritou: “Iluminem a bandeira 
portuguesa” (país neutro no conflito) mas 
bombas continuaram a cair. Não havia 

dúvida, o ataque era mesmo contra o 
barco português, que corria o risco de se 
partir em dois.
“Todos ao mar!”, grita o capitão. Nove 
Dóris (pequenos botes), são lançados ao 
mar, os tiros continuaram vindos de um 
submarino a cerca de mil metros, os 44 
tripulantes amontoados (5 por Dóris) 
afastam-se na penumbra da noite fria, 

Morrer na pesca do bacalhau
Em 24 novembro de 1938, foi anunciado 
pelo Estado Novo que as famílias dos 
pescadores que morreram na Terra Nova 
e na Groenlândia iriam receber, para 
além das pensões mensais permanentes, 
prémios de seguro num total de 160 
contos.

Propaganda para esconder a miséria das 
famílias enlutadas
160 contos! Uma gota de água no oceano, 
tendo em conta o número de mortos nas 
campanhas de pesca e a miséria em que 
colocou as famílias. A mortandade na 
pesca em alto mar era já muito elevada 
e iria aumentar nos anos seguintes por 
causa da guerra.

Cobaias do regime de Salazar
Ao manter no mar a frota da pesca do 
bacalhau durante a Segunda Guerra 
Mundial, Salazar tomou uma decisão 
terrível e com consequências dramáticas, 
levando à morte de dezenas de pescadores 
mandados para o fundo do mar por 
submarinos nazis.

o drama do lugre Maria da glória
O bacalhoeiro saiu de Lisboa a 18 de maio 
de 1942 para a Terra Nova com 44 homens 
a bordo.
Num Atlântico completamente 
armadilhado de submarinos alemães, 
artilhados com armas prontas a disparar 
contra as embarcações, a longa viagem era 
um verdadeiro calvário.
Para além dos riscos de tempestade, com 
ventos contrários e cortantes, granizo e 
um frio que rasgava a pele e martirizava 
os corpos, havia a ameaça, a qualquer 
momento da viagem até aos bancos de 
pesca do chamado “fiel amigo”, serem 
bombardeados e irem para o fundo do 
mar.

#RECEITA
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sem mantimentos nem agasalhos, nenhum 
aparelho de navegação ou qualquer 
material de apoio. Começava assim a 
aventura para uma morte certa.

As lágrimas de ílhavo
Perdidos e à deriva, as horas e os dias vão 
passando, os Dóris vão desaparecendo 
tragados pelo mar e, nos que restam, os 
homens estão esfomeados, têm sede e frio, 
a esperança de serem encontrados por um 
outro navio vai diminuindo. Desesperados 
e exaustos, manter o equilíbrio em alto 
mar dos pequenos barcos é uma proeza, e 
estarem vivos um milagre.

o milagre aconteceu
No dia 14 de junho, nove dias depois 
de andarem perdidos na imensidão do 
oceano, um avião de patrulhamento 
canadiano, encontra-os, mas dos 9 
Dóris restavam apenas dois, com oito 
pescadores, famintos e a morrer de 
sede. São-lhes enviados refrigerantes e a 
mensagem: “vão vir salvar-vos”.
A 16 de junho, dois dias depois de terem 
sido descobertos, o navio patrulha 
dos EUA, Sea Cloud, recolhe os oito 
pescadores moribundos e transporta-
os para Boston, onde são entregues ao 
consulado português.
Durante os 35 dias de viagem até ao porto 
de abrigo, nunca foram autorizados a 
contatarem as famílias para lhes anunciar 
o seu salvamento.
A notícia só foi conhecida dos portugueses 
no dia 24 de julho de 1942, quase dois 
meses depois da tragédia. Dos oito 
homens salvos, quatro desapareceram em 
Nova Iorque, nas vésperas de regressarem 
a Portugal.

os heróis do mar, esquecidos da nação
Todos os outros países abandonaram 
a pesca do bacalhau durante a guerra. 
Desde 1941 que Espanha que não enviava 
barcos para a Terra Nova, só Portugal 
manteve a Faina Maior, pintando os barcos 
de branco, chamando-lhes a “Frota Branca 
da Paz”.
Os alemães, apesar da nossa neutralidade, 
nunca viram com bons olhos a presença no 
Atlântico da frota bacalhoeira portuguesa, 
durante a guerra. Onze dos nossos navios 
de pesca foram por eles afundados.
Quanto aos ingleses, estavam convencidos 
que havia espiões a soldo dos alemães 
nas tripulações dos nossos bacalhoeiros, 
e a pesca do bacalhau tornou-se um 
passaporte para a morte.

A nação ofendida
Três meses depois da tragédia do Maria da 
Glória, um outro submarino alemão voltou 
a bombardear e mandar para o fundo do 
oceano, um outro lugre o, Delães, que 

regressava da Terra Nova carregado 
de peixe. Mas a tripulação utilizou os 
Dóris como salva-vidas e foi felizmente 
recuperada pelo navio Labrador.

dionísio esteves, um Pescador de Âncora
É a sua sepultura no cemitério de Monte 
Carmel, em St.John’s, que  simboliza os 
pescadores portugueses mortos na pesca 
do bacalhau na Terra Nova.
Não se sabe ao certo quantos portugueses 
foram sepultados em St. John’s. Exceto a 
sua campa, todas as outras abandonadas e 
não puderam ser identificadas.
Dionísio Esteves, natural de Vila Praia de 
Âncora, morreu em 1966 num acidente a 
bordo do Santa Maria Madalena, durante 
uma tempestade.
As Academias do Bacalhau, devem um 
grande tributo ao Fiel Amigo
Em qualquer parte onde exista uma 
Academia do Bacalhau, continuar-se-á a 
perpetuar a memória desses homens que 

foram deixados para trás, em St. John’s, na 
Gronelândia e noutros portos da América 
do Norte.
Heróis da escravidão que o Estado Novo 
silenciava, partiam para a pesca do 
chamado pão do mar. Muitos não voltaram 
e jazem no fundo do mar ou algures num 
canto perdido.
A portugalidade inscrita nos nossos 
estatutos, impõe-nos nunca esquecer as 
nossas origens e aconselha-nos a utilizar 
o fiel amigo nas nossas tertúlias como 
símbolo da nossa razão de ser, e como 
elemento federador da amizade entre 
os compadres e comadres. Devemos um 
grande testemunho de gratidão aos que 
perderam a vida na Faina Maior e é nosso 
dever de memória, através das nossas 
Academias, transmitir às futuras gerações 
o que representa esta incontornável e 
dolorosa epopeia da pesca do bacalhau, 
orgulho do nosso povo e emblema das 
Academias do Bacalhau.
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BACALHAU à 
AntónIo 
AMoRIM 

Por victor Ferreira

Receita para 4 pessoas
Lombos de bacalhau, com puré de grão e molho de paprika

Solicitei a autorização ao nosso compadre António Amorim para lhe dedicar 
e publicar esta receita de bacalhau. Gostava de associar a esta criação a sua 
esposa Tina, ótima cozinheira, que certamente a confecionará com prazer. 
Como costumo dizer que, antes de ser confecionada e estar no prato, uma 
receita tem que transitar pelo coração e é nesta etapa que reside o sucesso 
da mesma.
Este ritual de atribuição de receitas a personalidades públicas era uma 
prática muito antiga dos chefs de cozinha que, conhecendo os gostos dos 
seus convivas, confecionavam uma receita à qual davam o seu nome.
Não estando já em atividade, adotei esta forma de presentear compadres 
da Academia, pessoas amigas ou das minhas relações com uma preparação 
culinária a que dou o seu nome.
António Amorim, o Senhor Embaixador, como lhe chamam os amigos, figura 
importante na área consular, atento e disponível, que muito contribuiu para 
quebrar as barreiras que existiram entre a diplomacia, diplomacia esta que 
tardou a descer ao povo para se inteirar do mal de que ele sofria...

Ingredientes:
600g de lombo de bacalhau 
400g de grão 
100g de cogumelos de Paris
1 pimento encarnado 
2 courgettes médias 

4 “grappes” de tomate cereja 
1 chalota 
2 dl de azeite 
2,5 dl de natas
2 dl de vinho branco
5g de paprika
Sal 

Preparação:
Cortar as courgettes em 9 fatias e, o que 
resta, em quadrados
Escolher e retirar o pé de 8 cogumelos, 
cortar o que resta em quadrados.
Numa caçarola, cozer o grão até ficar 
desfeito, retirar a água e esmagar com a 
varinha mágica ou passar no passe-vite 
para puré; reserve.

Preparação do molho:
Coloque numa caçarola o vinho braço e 
a chalota migada. Junte os quadrados da 
courgette, os pimentos e os cogumelos.
Deixe reduzir e passe a varinha mágica; 
junte o resto das natas e a paprika e 
tempere com sal. Reserve em banho-
maria.
Corte o pimento em nove meias luas e o 
restante em quadrados.
Numa placa de grelhados, com um fio 
de azeite em fogo brando, grelhe as 

courgettes, os pimentos, os cogumelos e 
as “grappes” de tomate-cereja. Reserve.
Corte os lobos de bacalhau em doze 
partes.
Aqueça bem a placa, passe o bacalhau 
num fio de azeite, grelhe primeiro do lado 
da pele e depois do outro lado. Se a placa 
tiver saliências, tente voltar o bacalhau de 
forma a ficar um axadrezado.
Termine o puré, juntando metade das 
natas, tempere com sal e um pouco de 
paprika  e reserve em banho-maria .
Coloque o puré no prato (em cima à 
esquerda), depois ponha as fatias das 
courgettes em diagonal e coloque o 
bacalhau em cima, ponha os pimentos ao 
lado, disponha a “grappe” dos tomates 
cereja como uma flor, encha de puré os 
dois cogumelos e ponha um de cada lado.
Com uma colher, coloque o molho de 
paprika entre os elementos e decore com 
um raminho de salsa ou alecrim.

Bom apetite e até à próxima!

APReSentAçÃo:
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dURvAL MARqUeS: 
UM Ano de SAUdAde
Há cerca de um ano que o compadre 
Durval Marques nos deixou. Foi a 25 de 
maio de 2018, no Porto, que se despediu, 
tendo o último adeus sido feito no dia 29, 
na Igreja Matriz de Paços de Brandão, de 
onde era natural.
O compadre Druval foi, juntamente 
com Rui Pericão, Ivo Cordeiro e José 
Ataíde, um dos quatro fundadores das 
Academias do Bacalhau. Mas foi sempre 
o que mais de perto seguiu o movimento 
que tinha criado, na altura sem imaginar 
as repercussões que iria causar – 60 
Academias do Bacalhau, em quatro 
continentes, e milhares de compadres e 
comadres unidos em torno da amizade, 
portugalidade e solidariedade.
A sua longa vida levou-o do Porto, 
onde cresceu e estudou Economia, até 
África, da qual se enamorara. Primeiro 
Angola e depois, durante quarenta anos, 
chamou “casa” à África do Sul. Foi aí que 
desenvolveu a sua carreira profissional, 
que se envolveu no meio associativo, que 
casou e foi pai de duas meninas.
Membro extremamente ativo na 
comunidade portuguesa em Joanesburgo, 
era visto um pouco como líder e tentava 
ao máximo participar e apoiar todos os 
projetos associativos. Mas a humildade 
também foi sempre uma das suas 
características principais e nunca quis 
holofotes sobre si. Queria simplesmente 

ajudar os outros, fazer o bem; assim 
estava feliz. E não só passou a vida a pôr 
em prática a solidariedade, como foi 
o impulsionador para que milhares de 
compadres e comadres se dedicassem a 
ajudar o próximo também.
Por pouco não viu a celebração dos 
50 anos das Academias do Bacalhau, 
celebrados na sua querida África do Sul. 
Mas, mesmo não estando fisicamente 
presente, o compadre Durval Marques 
esteve sempre no pensamento de todos 
os seus caros comadres e compadres 
que, podendo fazer sempre pouco para o 
homenagear, decidiram chamar o evento 
de “Congresso Compadre Presidente 
Honorário Durval Marques”. 

“A humildade foi 
sempre uma das suas 

características 
principais e nunca quis 

holofotes sobre si
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FICHA téCnICA AgRAdeCIMento

geo-qUIz!

ReSPoStAS

A direção editorial da revista Academia 
do Bacalhau de Paris gostaria de deixar 
um agradecimento a todos os que 
contribuíram para a realização de mais 
uma edição. 
A quem contribuiu com conteúdos, textos, 
informações ou fotografias: o vosso apoio 
é fundamental para tornar esta publicação 
o mais rica e diversa possível. Obrigado!
Às empresas que fizeram comunicação 
publicitária na revista, viabilizando este 
projeto de um ponto de vista financeiro: 
bem-haja por acreditarem em nós!

1. qual é a capital do Montenegro?
a) Podgorica
b) Kotor
c) Tivat
d) Belgrado

2. qual é a única cidade no mundo que 
se situa em dois continentes?
a) Moscovo
b) Istambul
c) Manila
d) Cidade do Panamá

3. estónia, Letónia e Lituânia são 
habitualmente designadas como...
a) Balcãs
b) Bálticos
c) Triângulo Dourado
d) Triângulo das Bermudas

4. em que continente se situam as 
Seychelles?
a) Ásia
b) Oceânia
c) América
d) África

5. o dubai faz parte de que país?
a) Emirados Árabes Unidos
b) Arábia Saudita
c) Omã
d) Qatar

1 – a / 2 – b / 3 – b /  4 – d /  5 – a

AnedotAS

Numa rua iam dois bêbados, um atrás do outro. O bêbado da frente diz: 
- Se eu fosse o primeiro-ministro, isto era uma maravilha. As casas eram de borla, não havia 
inflação, toda a gente recebia bem, não existia pobreza.
Falando sem parar, o homem caminha em direção a uma tampa do esgoto aberta e cai lá 
dentro. Então o bêbado de trás diz: 
- É sempre a mesma coisa. Um governo que prometia e já caiu!

- Sr. polícia, o meu marido saiu de casa ontem à noite, disse que ia comprar arroz, e até 
agora ainda não voltou. O que faço agora? 
- Sei lá… faça massa!

O meu marido e eu estávamos sentados no sofá. Eu a ver televisão, e ele a mexer no seu 
telemóvel. 
De repente o meu telemóvel, que estava na cozinha, tocou. Levantei-me e fui ver quem era. 
Era uma mensagem do meu marido: 
"Já que estás na cozinha, podes fazer-me umas sandes?"

Após testar o novo aparelho auditivo durante uma semana, o idoso regressa ao médico. 
- o senhor está a gostar do aparelho? - pergunta o médico. 
- está a funcionar que é uma maravilha - responde o senhor. 
o médico pergunta: 
- e o que é que a sua família achou de o senhor voltar a ouvir? 
o senhor responde: 
- Bem, eu ainda não contei a eles, mas já mudei o meu testamento três vezes.





Pode entrar em contato com a  
Academia do Bacalhau de Paris através dos seguintes meios:

6, Rue Saint Florentin, 75001 Paris
Telemóvel: (+33) 7 81 19 57 10

Site: www.bacalhau.fr
Email: contact@bacalhau.fr
facebook.com/academiabacalhauparis

Para apoiar a Academia do Bacalhau de 
Paris pode fazer doações para a  seguinte conta:

IBAN: FR76 1261 9000 0742 6003 0101 570


