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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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MANUEL SOARES
//
PRESIDENTE DA 
ACADEMIA 
DO BACALHAU DE 
PARIS

As Academias do Bacalhau foram criadas há mais de meio século 
na Africa do Sul, sendo hoje a maior organização associativa da 
diáspora portuguesa. Atualmente existem Academias espalhadas 
pelos quatro continentes e os seus compadres e comadres 
multiplicaram-se, havendo milhares de portugueses unidos em 
torno da amizade, portugalidade e solidariedade.
O nosso movimento cresceu, mas o mundo evoluiu a um ritmo 
ainda mais alucinante. Vivemos hoje na era do digital, do imediato, 
da comunicação facilitada, e nós teremos que acompanhar esta 
mudança; só assim iremos contribuir para o fortalecimento e 
rejuvenescimento das Academias do Bacalhau.
Temos que pensar que, se não dermos este passo no sentido da 
melhoria da comunicação digital, nunca conseguiremos captar 
jovens para as nossas Academias.  
Foi para debater estes e outros temas que nos reunimos em 
Congresso no Porto, no passado mês de outubro. Foi um congresso 
com muitas virtudes, com uma organização excelente, os meus 
parabéns ao presidente Honorário da Academia do Bacalhau do 
Porto, César Gomes de Pina, que tão bem nos soube receber.
No 48º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, faltou 
debate de ideias, faltou trabalhar para que as Academias 
se esforcem, em conjunto, para a criação de estatutos mais 
uniformizados, para que a comunicação seja mais eficiente, ficou 
um apelo claro à renovação e algum compromisso por parte da 
Academia Mãe para por tudo isto em prática.
Para o ano, está já marcado o 49º Congresso das Academias do 
Bacalhau, em Pretória, Africa do Sul. Aqui não vamos poder perder 
mais uma oportunidade de debater o que queremos ser no futuro 
e a forma como o devemos fazer para conseguir atingir os nossos 
objetivos.
Hoje, no nosso jantar de Gala, têm nas vossas mãos a nova revista 
da ABP, somos a única Academia a publicar uma revista, espero 
que gostem. Ela reflete o que foi a vida da nossa ABP nestes últimos 
seis meses, espero que ao desfolhar cada página possam rever os 
momentos felizes que passámos juntos.
Fazemos um esforço para manter o nosso site atualizado, bem 
como toda a nossa comunicação o mais estruturada possível.
Achamos que é desta forma que vamos rejuvenescer a nossa 
Academia, motivando comadres e compadres para uma 
participação cada vez mais ativa e comprometida com a nossa ABP
Termino dizendo-vos que vamos respeitar o nosso passado, mas 
acima de tudo continuar a trabalhar para o presente e acreditar no 
nosso futuro.
A evolução é inevitável, mas nós continuaremos a praticar os 
nossos valores: Amizade, Portugalidade e muita Solidariedade.

Desejo a todos vós, comadres, compadres e respetivas famílias, 
um feliz e solidário Natal. E que no próximo ano nos mantenhamos 
todos unidos na família ABP.
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ABP REALIZOU JANTAR DE MAIO 
N’A PONTE
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A Academia do Bacalhau de Paris realizou o seu jantar 
mensal de maio no dia 17, no restaurante “A Ponte”, do 
compadre Manuel Moreira. O evento contou com a 
presença de 61 pessoas, entre compadres, comadres 
e convidados. Esteve também presente o compadre 
Carlos Ferreira, que patrocinou o jantar através da sua 
empresa, CFM, e Reinaldo Teixeira, da Garvetur, que 
patrocinou o torneio de golfe ABP do mês de junho. 
Estiveram ainda presentes vários representantes da 
Caixa Geral de Depósitos. 
Como habitualmente, o presidente Manuel Soares foi 
dando as boas-vindas aos compadres e comadres que 
foram chegando para mais um momento de convívio em 
torno da amizade, portugalidade e solidariedade. Entre 
Gaviões de Penacho e animada conversa, os presentes 
foram convivendo enquanto saboreavam as iguarias 
preparadas pel’A Ponte: entradas que incluíram melão 
com presunto e bola de carne, um prato principal de 
bacalhau com batata assada e legumes, terminando 
com a sobremesa.
Sempre tendo em consideração a vertente solidária 
das Academias do Bacalhau, o presidente da ABP 
comunicou aos presentes o valor angariado no jantar 
anterior, realizado a 12 de abril. Foram amealhados 
cerca de 2.000€, que se juntaram ao fundo solidário da 
Academia, destinado a ajudar quem mais precisa. Este 
valor adveio dos bilhetes para o jantar, das compras 
de lenços e gravatas na loja ABP, da tômbola realizada 
durante o evento e ainda das multas simpaticamente 
aplicadas pelo carrasco aos compadres e comadres que 
não cumpriram as normas durante a animada noite de 
convívio.
No jantar, o presidente Manuel Soares convidou 
todos a estar presentes nos próximos eventos da ABP, 
nomeadamente: o Torneio de Golfe a 5 de junho, a Gala 
de Verão a 15 do mesmo mês, e o Congresso Mundial 
das Academias do Bacalhau, no Porto. Manuel Soares 
lembrou ainda os presentes da presença da ABP na 
Festa Franco-Portuguesa de Pontault-Combault, a 8 e 
9 de junho, onde, como habitualmente, seria lançada a 
revista ABP do primeiro semestre do ano. 

O jantar foi patrocinado pela 
CFM, empresa do compadre 
Carlos Ferreira”
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SAMPAIO DA NÓVOA 
PRESENTE NA GALA DE VERÃO ABP

É já uma tradição: todos os anos, no mês de junho, a ABP organiza 
uma Gala de Verão para reunir compadres e comadres antes 
das férias estivais. A Gala deste ano teve lugar na Canelas, em 
Pierrefitte-sur-Seine, no dia 15, e reuniu mais de 100 pessoas. 
Entre os presentes, esteve Sampaio da Nóvoa, Embaixador de 
Portugal na UNESCO.
No seu discurso, Sampaio da Nóvoa agradeceu aos presentes, 
em nome pessoal, e em nome da UNESCO: “Um agradecimento 
pela forma como em França, em Paris, nesta Academia do 
Bacalhau, se mantêm vivas a língua e a cultura portuguesas, o que 
é absolutamente decisivo para Portugal, para o nosso presente e 
para o nosso futuro. Pensar Portugal hoje é sempre pensar muito 
para além daquele retângulo no extremo ocidental da Europa”. 
Antes da refeição, o presidente da ABP, Manuel Soares, aproveitou 
também para agradecer a presença de todos no evento, bem como 
o apoio da sua família e dos compadres e comadres que têm estado 
presentes nos eventos realizados durante os seus quatro meses à 
frente da associação. “Só com este apoio foi possível concretizar 
todos os objetivos a que nos propusemos: a realização de tertúlias, 
a atribuição de donativos, a organização do torneio de golfe e a 
edição de mais uma revista ABP”. 
Após os discursos, deu-se início à refeição. Sempre com a qualidade 
que caracteriza a Canelas, foram servidas entradas num jardim 
belamente decorado, seguidas dos pratos principais, já na sala 
interior: lombinho de bacalhau com camarão e lombinho de vitela 
com molho de vinho do Porto e legumes salteados. Para adoçar os 
paladares no final, foi servida sopa de cereja com bola de gelado, 
caseirinhos e pastéis de nata. 
Patrocinadora do evento, a Canelas ofereceu ainda à ABP um 
bolo, que deu o mote para que toda a sala cantasse os parabéns à 
Academia. 
A habitual angariação de fundos solidários foi exponenciada 
nessa noite com o leilão de uma bola oficial da Liga dos Campeões, 
assinada pelos jogadores do Benfica, numa iniciativa do compadre 
Fernando Lopes. A bola foi arrecadada por 1200€.
Como em todos os jantares, houve um momento para se cantar, em 
conjunto, o hino das Academias do Bacalhau, em mais um momento 
demonstrativo do espírito de amizade que une os compadres e 
comadres.
Sendo o último jantar antes das férias de verão, a Gala serviu 
ainda para Manuel Soares apelar aos presentes para participarem 
no Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, a realizar no 
Porto, de 17 a 20 de outubro deste ano. O presidente da ABP fez 
uma apresentação do programa, explicando que a Academia de 
Paris está a fazer a ponte entre os compadres e comadres da nossa 
Academia e a Academia do Porto, aceitando inscrições, que depois 
transmitirá à Academia anfitriã. 
Este evento de amizade, solidariedade e portugalidade foi 
abrilhantado pela atuação do grupo de jazz David Sauzay, que 
ajudou a criar um ambiente suave e harmonioso, contribuindo para 
o sucesso de mais um jantar da Academia do Bacalhau de Paris.
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Patrocinadora do evento, a Canelas 
ofereceu à ABP um bolo, que deu o 
mote para que toda a sala cantasse 

os parabéns à Academia”

“Foi leiloada uma bola oficial da 
Liga dos Campeões, assinada pelos 
jogadores do Benfica, que foi 
arrecadada por 1200€
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Depois das férias de verão, a Academia do 
Bacalhau de Paris regressou aos jantares 
mensais com uma tertúlia realizada a 13 
de setembro no restaurante Pedra Alta de 
Pontault-Combault. O evento contou com 
cerca de 100 convivas, entre compadres, 
comadres e convidados.
A receção aos convidados foi feita pelo 
Presidente da ABP, Manuel Soares, e 
pelo compadre Luís Gonçalves. Ainda 
antes do início da refeição, Manuel 
Soares endereçou algumas palavras de 
boas-vindas aos presentes, aproveitando 
também para nomear o carrasco da 
noite, o compadre Manuel Moreira, já 
experiente nestas funções. Seguiu-se um 
caloroso Gavião de Penacho, entoado em 
uníssono pelos presentes.
O jantar da ABP contou com um minuto de 
silêncio em memória do pai e da sogra do 
compadre Mapril Batista, ambos falecidos 
durante o verão, e da mãe da comadre 
Isabel Gonçalves, também falecida havia 
pouco.
Durante a refeição foi feito um leilão de 
uma garrafa de champanhe, arrecadada 
pelo compadre Luís Gonçalves pela 
quantia de 600€, valor que se juntou 
ao restante angariado no jantar e que 
se destinará, como habitualmente, ao 
financiamento das ações solidárias da 
ABP.
Uma dessas ações foi precisamente 
apresentada por Manuel Soares à 
audiência durante o jantar. O Presidente 
da ABP anunciou que, no final de agosto, 
a Academia esteve em Sever do Vouga, 
Portugal, onde entregou 17 camas 
hospitalares a duas associações de 
solidariedade social, a Associação Pró 
Cidadão Deficiente Integrado (APCDI) e 

ABP: NOVIDADES NA RENTRÉE
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a Associação Social Cultural Recreativa e 
Desportiva da Macida. Estas camas foram 
doadas à ABP pelo Hospital Quinze-
Vingts de Paris e direcionadas para 
aquelas instituições pela necessidade 
que apresentavam e pelo bom trabalho 
que têm vindo a demonstrar junto das 
comunidades que apoiam.
Manuel Soares comunicou ainda mais 
algumas novidades aos presentes. Revelou 
que a ABP seria a Academia representada 
em maior número no Congresso Mundial 
das Academias do Bacalhau, no Porto, 
contando 49 compadres e comadres - 
número que poderia ainda aumentar não 
fosse a Academia anfitriã ter cancelado as 
inscrições por ter atingido o limite máximo 
de participantes. 
O Presidente da ABP comunicou ainda 
aos presentes o apoio da Academia de 
Paris à Academia do Porto na organização 
do Torneio de Golfe do Congresso. 
Manuel Soares convidou todos a estarem 
presentes, quer participem no Congresso 

ou não. 
Na altura da sobremesa, Manuel Soares 
comunicou aos presentes talvez a notícia 
mais doce da noite: a de que a sede da 
ABP, um sonho antigo da Academia, está 
prestes a ser realizado. Mais detalhes 
seguir-se-iam nos jantares seguintes. 
A noite contou ainda com um momento 
de comunicação sobre a já tradicional 
iniciativa da Academia de Paris, o projeto 
Roupa Sem Fronteiras. Na ausência da 
comadre Chantal da Costa e do marido, 
o compadre Fernando da Costa, uns 
dos responsáveis da iniciativa (a par dos 
compadres Fernando Lopes, Clotilde 
Lopes e Afonso Galvão), a palavra foi 
dada ao compadre Luís Gonçalves, que 
comunicou as primeiras informações 
sobre a campanha de 2019.
Foi ainda comunicado aos presentes que 
Sidney, na Austrália, está em processo 
de criação de mais uma Academia do 
Bacalhau, e gostaria de contar com o 
apadrinhamento da tertúlia de Paris.

“Durante a refeição foi 
feito um leilão de uma 
garrafa de champanhe, 
arrecadada pelo 
compadre Luís Gonçalves 
pela quantia de 600€
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ABP REUNIU-SE ANTES DO 
CONGRESSO MUNDIAL 

DAS ACADEMIAS
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A 4 de outubro, a Academia do Bacalhau 
de Paris reuniu-se n’O Cantinho do 
Lima, em Ivry-sur-Seine, para um último 
jantar antes do Congresso Mundial das 
Academias do Bacalhau. 
A receção aos convidados foi feita pelo 
presidente da ABP, alguns ex-presidentes, 
e pela comadre Chantal da Costa. Com 
a sala já composta, mas ainda antes do 
início da refeição, Manuel Soares saudou 
os presentes, agradecendo a presença 
de todos e lembrando que, através da 
simples ida aos eventos, os compadres e as 
comadres estão já a ser solidários. “Como 
sabem, é maioritariamente com a vossa 
presença nestes jantares que reunimos 
os fundos para apoiar as nossas ações 
solidárias”, declarou, acrescentando que 
no evento anterior, o jantar de setembro, 
foram angariados 2,215€. 
Manuel Soares continuou lembrando que 
este ano a ABP apoiou já as vítimas do 
ciclone Idai, duas instituições de Sever do 
Vouga e levará a cabo a campanha Roupa 
Sem Fronteiras. Para terminar o ano, a 
ABP gostaria ainda de fazer mais uma 
iniciativa solidária, pelo que o presidente 
deixou o apelo a todos para que façam 
chegar ao conhecimento da direção casos 
de pessoas ou instituições que precisem 
de ajuda. “Neste Natal, gostaríamos de dar 
prioridade às crianças. Ficamos à espera 
das vossas propostas”, disse.
Após esta intervenção, os presentes 
cantaram em conjunto o primeiro Gavião 
de Penacho da noite, dando-se depois 
início ao jantar. Antes da sobremesa, o 
presidente tomou novamente da palavra, 
desta vez para falar da nova sede da ABP. 
Manuel Soares anunciou que a Academia 
de Paris tem, finalmente, uma sede, um 
sonho já antigo e para o qual contribuíram 
diversos presidentes. “Todos foram 
importantes, todos deram passos gigantes 
para que o nosso sonho se tornasse 
realidade, por isso peço uma salva de 
palmas para eles, uma salva de palmas 
para todos nós, porque estamos todos de 
parabéns. Quando digo todos, são mesmo 
todos, a atual direção e o seu presidente, 
as ex-direcções e seus presidentes, mas 
também todas as comadres e compadres 
da Academia do Bacalhau de Paris. Esta 
é uma vitória que quero muito partilhada 
com todos vós”, declarou.
O presidente explicou depois que já foi 
feita uma primeira reunião de direção 
neste local, situado em Paris 12, num ato 
simbólico. “O desafio agora é refletirmos 
sobre a melhor forma de o usar em 
benefício de todos, e para isso também 
estamos abertos a novas ideias, todas 
as sugestões são bem-vindas”, disse, 
deixando o apelo aos presentes. 
Para além de Manuel Soares, tomaram 
também da palavra, para falar da sede, 

este ano a ABP apoiou já as vítimas 
do ciclone Idai, duas instituições de 
Sever do Vouga, pagou o seguro da 

viatura doada à Joana o ano passado, 
e levará a cabo...”

os ex-presidentes António Fernandes, 
Carlos Ferreira e Fernando Lopes. 
Todos enfatizaram o facto deste 
projeto ter sido um esforço comum das 
diferentes direções, culminando agora na 
concretização deste sonho antigo.
Foi depois a vez da comadre Chantal da 
Costa tomar da palavra para falar sobre 
a iniciativa Roupa Sem Fronteiras 2019. 
Desde 2013 que a ABP organiza esta 
campanha de recolha de roupa, calçado 
e brinquedos para os distribuir a quem 
mais precisa. Em 2019, à semelhança 
do ano anterior, as instituições a ajudar 
são o Gabinete de Ação Social da 
Camara Municipal de Viana do Castelo, 
a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens (CPCJ) de Cabeceiras de Basto 
e a EMMAUS Solidarité em Paris, Lyon, 
Rouen e Bordéus.
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A ACADEMIA DO BACALHAU 
JÁ TEM SEDE EM PARIS

Era um sonho há muito aguardado 
e partilhado por diversas direções: 
conseguir uma sede para a Academia 
do Bacalhau de Paris. O projeto não era 
simples e, talvez por isso mesmo, demorou 
até ser concretizado.
No final da presidência do compadre 
Fernando Lopes, foi-lhe sugerido o 
aluguer de um espaço em Paris 12. Um 
local de 500m2 que inclui uma sala com 
capacidade para 50 pessoas sentadas, 
uma casa-de-banho independente, um 
canto de bar com balcão em madeira e 
uma área de cozinha.
Estando mesmo no final do seu mandato, o 

presidente cessante passou a pasta ao seu 
sucessor, Manuel Soares, e alguns meses 
após tomar posse, o novo presidente 
conseguiu finalmente tornar realidade 
o sonho dos compadres e comadres de 
Paris. 
A primeira reunião de direção na nova 
sede aconteceu a 24 de setembro, num 
ato simbólico. No jantar de 4 de outubro, 
a novidade foi comunicada a todos os 
presentes e Manuel Soares fez questão 
de agradecer a todos os ex-presidentes 
da ABP. “Todos foram importantes, todos 
deram passos gigantes, para que o nosso 
sonho se tornasse realidade, por isso peço 

“A ideia é que o espaço 
sirva como local de 

exposição do espólio 
da ABP
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uma salva de palmas para eles, uma salva 
de palmas para todos nós, porque estamos 
todos de parabéns”, declarou no jantar.
A ideia é que o espaço sirva como local de 
exposição do espólio da ABP e que possa 
ser utilizado também de outras formas, 
que se alinhem com os valores da amizade, 
da portugalidade e da solidariedade. “O 
desafio agora é refletirmos sobre a melhor 
forma de o usar em benefício de todos, 
e para isso também estamos abertos a 
novas ideias, todas as sugestões são bem-
vindas”, disse Manuel Soares.

Depois de tanto tempo à procura de um espaço físico para 
poder receber e expor tudo o que é a história da nossa 
Academia, é com um prazer acrescentado que vos escrevo 
estas linhas. 
Durante muito tempo, as várias direções da Academia do 
Bacalhau de Paris tentaram comprar um espaço que nos 
permitisse não só expor o espólio da ABP, mas também receber 
o público, tendo este local ainda o potencial de albergar outras 
iniciativas da nossa associação.
Consciente de que não seria possível comprar um espaço 
grande em Paris, propus a alternativa de um arrendamento na 
cidade. Quando, pouco tempo antes do final do meu mandato, 
descobri este local, foi com imensa satisfação que convidei 
a minha direção para o visitar. O nosso atual Presidente, 
Manuel Soares, que estava presente nesse mesmo dia, 
apoiou imediatamente esta escolha. Foi inserido na nossa 
Assembleia Geral de fevereiro um pedido para dar poder ao 
novo Presidente para negociar e concretizar este projeto.
Agora que o nosso sonho se tornou realidade posso confirmar-
vos que só alguém saudavelmente louco e com um enorme 
coração poderia dar a volta a este projeto. Este homem tem 
como nome Compadre Manuel Soares. Ninguém pode sequer 
sonhar com as dificuldades encontradas, mas podem todos 
agradecer a sua força de vontade e a sua determinação sem 
limites.
Agora espero que todas as comadres e todos os compadres 
com algum tempo livre possam disponibilizar-se a ajudar na 
renovação e a marcar presença na sede na nossa ABP, em 
Paris 12.

O vosso sempre amigo, 
Compadre Fernando Lopes
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O projeto de uma possível sede para a ABP surgiu já no primeiro 
ano do mandato do compadre António Fernandes, logo a seguir 
ao Congresso Mundial das Academias que decorreu em Paris, em 
outubro de 2010.
A nossa direção começou a sonhar e entendeu que, para continuar 
a desenvolver o seu papel da melhor forma, a ABP deveria ter uma 
casa (sede) que nos permitisse reunirmo-nos, mas também acolher 
pessoas que viessem ao nosso encontro, quer por curiosidade, 
quer por necessidade. 
Para  realizar o projeto, a ABP decidiu que, todos os anos, em 
assembleia, na aprovação dos diversos relatórios (de atividades e 
moral) e apresentação de contas fosse posto em reserva no banco 
uma quantia de dinheiro para o projeto da sede.
O local que é hoje é nossa sede (um espaço de aluguer, sabendo que 
o projeto inicial era uma aquisição), já nos tinha sido proposto em 
2012, através de contatos do então presidente António Fernandes 
e seu vice-presidente Afonso Galvão, mas infelizmente nessa 
altura as condições ainda não estavam reunidas com a associação 
que tinha o aluguer em seu nome.
Este projeto foi continuado pelas direções que se seguiram: a 
minha durante quatro anos, a do Fernando, e concretizado pela do 
Manuel.
Isto para dizer que o projeto de que ABP tenha uma casa própria 
foi um projeto partilhado pelas diversas direções. Os vices 
presidentes, que se tornaram presidentes, continuaram sempre a 
trabalhar e a acreditar na concretização do sonho de ter uma sede.

Um Gavião de Penacho, 
Carlos Ferreira
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ABP REALIZOU 
TORNEIO DE GOLFE EM JUNHO

“Filipe Lima acompanhou 
cada jogador num buraco, 
partilhando as suas técnicas 
e conselhos

#ABP
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A 5 de junho, a Academia do Bacalhau 
de Paris organizou mais um dos seus 
habituais torneios de golfe. Desta vez, 
o local escolhido foi o Golf de Lésigny-
Réveillon, e aí se juntaram 43 golfistas, 
entre compadres e amigos, jogadores 
experientes e outros um pouco menos.
O golfista português José-Filipe Lima 
marcou presença no evento, apoiando 
mais uma vez a ABP: “eu gosto de ajudar as 
pessoas que gostam de golfe, sobretudo 
na Academia do Bacalhau, que ajuda 
pessoas com dificuldades. E quando tenho 
disponibilidade, faço questão de estar 
ao lado dos meus amigos da ABP”, disse 
em entrevista à nossa revista. Filipe Lima 
acompanhou cada jogador num buraco, 
partilhando as suas técnicas e conselhos.
O dia começou pelas 8h00, com um 
pequeno-almoço abastado servido pela 
Canelas, patrocinadora do evento. Depois, 
os participantes começaram o jogo, 
fazendo uma pausa no buraco 9, onde 
foram servidas bifanas, confecionadas e 

oferecidas pela comadre Francelina Jorge. 
A partir dessa altura, começou a chuviscar, 
mas isso não desmotivou os participantes, 
que seguiram até ao fim com a mesma 
motivação. No final, foi servido um cocktail 
pela Canelas e anunciados os resultados. 
Na categoria dos homens, Diamantino 
Jorge (25 pontos) foi o vencedor, seguido 
por Albano Tavares (24 pontos), ambos em 
“brut”. Já em “net”, os vencedores foram 
José Luís Rodrigues e Diamantino Jorge.
Nas senhoras, Olívia Jorge (16 pontos) 
ficou em primeiro lugar, seguida de 
perto por Lucinda de Abreu (15 pontos), 
em “brut”. Em “net”, o pódio pertenceu 
às mesmas jogadoras, mas em ordem 
inversa: em primeiro Lucinda de Abreu e 
em segundo Olívia Jorge. 
Os vencedores tiveram como prémio uma 
semana de estadia no Algarve, oferecida 
pela Garvetur.

Por Comadre Francelina Jorge
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CONGRESSO

“FORÇA DE VIDA”
De 17 a 20 de outubro de 2019, cerca de 
500 compadres e comadres reuniram-se 
no Porto para o 48º Congresso Mundial 
das Academias do Bacalhau, que ficou 
batizado como Congresso “Força de 
Vida” – muito por influência do incansável 
presidente da Academia-anfitriã, César 
Gomes de Pina. 
“Participei em vinte e dois Congressos 
Mundiais e realizei este. Empenhei todas 
as minhas forças e devo dizer-vos que 
estou feliz com o resultado”, confessou 
César Gomes de Pina, presidente da 
Academia do Bacalhau do Porto desde 
2005. 
O resultado, esse que César Pina evoca, 
foi uma festa de quatro dias que reuniu 
compadres e comadres de várias dezenas 
de Academias, oriundas de quatro 
continentes e que contou também com 
a presença de algumas personalidades, 
nomeadamente o cessante Secretário 

de Estado das Comunidades, José Luís 
Carneiro, que afirmou no seu discurso que 
“as
Academias do Bacalhau transformaram-se 
num grande movimento de solidariedade 
que hoje está presente em várias partes 
do mundo”. José Luís Carneiro terminou 
a sua intervenção atribuindo o diploma 
e Medalha de Mérito das Comunidades 
Portuguesas, grau de ouro, ao organizador 
do Congresso e presidente da Academia 
do Bacalhau do Porto, César Gomes de 
Pina “pelos anos de dedicação a esta 
causa que é uma causa de Amizade, de 
Solidariedade e que é também a causa da 
herança histórica e cultural, porque é isto 
que todos fazemos ao valorizar o trabalho 
das Academias do Bacalhau”. Emocionado, 
César Gomes de Pina declarou ser aquele 
“o momento mais prestigiante da sua vida”.
Também o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de 
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deixar uma mensagem aos Congressistas, 
apesar de não ter podido estar presente. 
“Não é todos os dias que se reúnem 
sob o mesmo teto, portugueses de 
tão diferentes e longínquas latitudes 
celebrando em conjunto a amizade, a 
solidariedade e a portugalidade. Não 
podendo estar fisicamente presente 
convosco partilho agora o espírito que 
anima as Academias do Bacalhau em 
todo o Mundo e quero deixar-vos três 
breves palavras, a primeira de gratidão, 
tendo em mente o caminho de cinco 
décadas percorrido pelas 61 Academias 
do Bacalhau, congregando milhares de 
portugueses em todo o mundo. (...) Uma 
segunda palavra de estímulo à rede que as 
Academias do Bacalhau representa. Antes 
de mais, uma rede de Portugalidade, uma 
rede que ajuda a compreender a força do 
associativismo da diáspora. (…) Finalmente 
uma palavra de desafio. Um desafio feito 
em dois sentidos, porque envolve todos os 
portugueses. Aqueles que vivem dentro 
das nossas fronteiras físicas e aqueles que 
se encontram espalhados pelo mundo. 
O desafio de criar uma plena consciência 
nacional em torno da nossa diáspora, do 
valor dos nossos compatriotas que, como 
muitos de vós, vivem e trabalham fora de 
Portugal. Só assim conseguiremos ter a 
verdadeira noção do país que somos, da 
verdadeira dimensão de ser português”, 
escreveu na mensagem que enviou à 
Academia do Bacalhau do Porto e que foi 
lida perante todos os congressistas.

Para além das refeições-convívio, os 
congressistas reuniram-se para debater 
o futuro do movimento numa sessão de 
trabalhos que contou com os presidentes 

e vice-presidentes das tertúlias, mas foi 
também aberta a quem mais quisesse 
participar. 
A Academia do Bacalhau de Paris 
apresentou a proposta da unificação dos 
estatutos das Academias, de maneira a 
que todas se rejam pelas mesmas normas. 
Nomeadamente, estes estatutos incluem 
um limite máximo para o número de 
anos que cada compadre pode estar na 
presidência de uma Academia. O objetivo 
seria favorecer a rotatividade e permitir o 
desabrochar de novas ideias e iniciativas. 
Após um debate intenso, esta proposta foi 
chumbada pelos presentes na sessão de 
trabalhos. 
A ABP apresentou ainda outra proposta – 
aliás, já apresentada noutros Congressos, 
mas que ainda não viu a luz do dia – 
relacionada com a criação de uma base de 
dados global das Academias, coordenada 
pela Academia-Mãe. O resultado 
da proposta é algo que só o futuro 
ditará, uma vez que o assunto tem sido 
constantemente debatido em Congresso 
mas nunca foi posto em prática por quem 
de direito.
Nesta reunião foram ainda propostas 
e aprovadas três novas Academias do 
Bacalhau: Trás-os-Montes, Sydney e 
Quito. A Academia-Mãe terá agora de 
agendar uma deslocação a cada uma 
destas Academias para proceder à 
oficialização das mesmas.
Na sessão de trabalhos foi tomada a 
decisão de que o Congresso do próximo 
ano decorrerá na cidade sul-africana de 
Pretória.
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Foi tomada a decisão de que o 
Congresso do próximo ano decorrerá 

na cidade sul-africana de Pretória”
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“A Academia do Bacalhau de Paris 
apresentou a proposta da 
unificação dos estatutos das Academias
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CONGRESSISTAS 
VISITARAM PORTO E 
REGIÃO ENVOLVENTE
Como habitualmente, o Congresso não serviu apenas para se 
debater assuntos relacionados com o movimento, mas também 
para providenciar agradáveis momentos de passeio e partilha de 
amizade entre os presentes. Assim, a Academia anfitriã preparou 
um programa turístico-cultural que incluiu não apenas visitas na 
cidade invicta, mas também noutras localidades da região.
No primeiro dia oficial de Congresso, 17 de outubro, quinta-feira, 
ao fim da tarde, realizou-se o primeiro momento de convívio do 
Congresso, na Quinta da Boucinha, em Vila Nova de Gaia. Foram 
servidos um cocktail e um jantar de boas-vindas, e os convidados 
foram recebidos com uma atuação do grupo coral “Pequenos 
Cantores da Maia”. 
A sexta-feira começou com um passeio turístico-histórico-cultural 
à cidade do Porto em autocarro panorâmico, permitindo a quem 
não conhecia descobrir alguns dos encantos da cidade nortenha. 
Após este passeio, os compadres e comadres foram levados ao 
Cais da Ribeira, onde embarcaram num cruzeiro que os levou a ver 
as seis pontes que cruzam o rio Douro entre o Porto e Vila Nova 
de Gaia, enquanto lhes era servido um agradável almoço convívio. 
À tarde, o grupo continuou com o passeio turístico, desta vez a pé, 
pela pitoresca zona da Ribeira. O passeio terminou numa cave de 
vinho do Porto onde os compadres e comadres puderam apreciar 
esta emblemática bebida portuguesa. À noite, o esplêndido 
Yeatman Hotel foi o palco para o jantar de abertura oficial do 
Congresso, num ambiente de requinte e com uma maravilhosa 
vista sobre o Douro e o Porto. Foram trocadas lembranças entre 
a Academia anfitriã e as Academias visitantes e, após o discurso 
de encerramento, os congressistas voltaram aos hotéis – o dia 
seguinte teria, mais uma vez, um programa exaustivo!
No sábado de manhã procedeu-se à sessão de trabalhos do 
Congresso, onde as Academias presentes apresentaram as 
suas propostas para melhoria das regras de funcionamento do 
movimento. Foi também durante esta sessão de trabalhos que 
foram oficializadas as novas Academias de Quito, Sydney e Trás-
os-Montes. Enquanto um grupo composto por presidentes, vice-
presidentes e alguns dos compadres e comadres interessados em 
participar na reunião debatia na sessão de trabalhos, os restantes 
congressistas fizeram um passeio à cidade berço de Guimarães e 
à vila minhota de Caminha. Os dois grupos encontraram-se pela 
hora de almoço, em Viana do Castelo, para um almoço-convívio 
no Restaurante Camelo. Seguiu-se depois um passeio a Viana do 
Castelo, após o qual os congressistas regressaram ao Porto para se 
prepararam para o jantar de gala dessa noite. O evento teve lugar 
na famosa Alfândega do Porto e contou com a atuação do grupo 
“Baladas de Coimbra”. 
O último dia de Congresso, domingo, 20 de outubro, começou com 
um passeio até ao restaurante do hotel Sol Verde, onde foi servido 
um buffet regional, no almoço de encerramento oficial de todo o 
Congresso. Os congressistas puderam assistir à atuação de um 
rancho folclórico e aproveitar depois um momento de relaxamento 
com animação musical e uma matiné dançante. A meio da tarde, 
chegou a hora da despedida, na certeza do reencontro no próximo 
ano, na cidade sul-africana de Pretória. 
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TORNEIO DE 
GOLFE DO 
CONGRESSO

A 16 de outubro, dia anterior à abertura 
oficial do Congresso, realizou-se um 
torneio de golfe que reuniu não só 
congressistas, mas também amigos e 
jogadores interessados em participar. O 
torneio teve lugar no Estela Golf Club, na 
Póvoa de Varzim. 
Apesar das desfavoráveis condições 
atmosféricas que se fizeram sentir nesse 
dia, várias dezenas de jogadores reuniram-
se para uma agradável competição em 
espírito de amizade.
Apesar de enquadrado no Congresso 
Mundial das Academias do Bacalhau, 
organizado pela Academia do Porto, 
este torneio de golfe foi organizado pela 
Academia do Bacalhau de Paris, a pedido 
da Academia anfitriã, tendo em conta a 
experiência que a ABP tem na organização 
deste tipo de eventos. 
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“Apesar das desfavoráveis condições atmosféricas 
que se fizeram sentir nesse dia, várias dezenas de 

jogadores reuniram-se para uma agradável 
competição em espírito de amizade
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ABP APADRINHOU ACADEMIA 
DO BACALHAU DE SYDNEY

A Academia do Bacalhau de Sydney, na Austrália, foi uma das duas 
Academias aprovadas no XLVIII Congresso Mundial das Academias 
do Bacalhau, juntando-se assim, de forma aprovada à crescente 
família das Academias do Bacalhau no mundo. Esta é a segunda 
Academia no continente menos representando dos quatro em 
que as Academias estão presentes, seguindo-se à Academia do 
Bacalhau de Perth.
“Um grande Gavião de Penacho a todas as Comadres e Compadres, 
da Academia de Sidney. Nós estamos todos ansiosos para vos 
receber em Sidney, Austrália, para festejar a nossa oficialização. 
Se todo correr bem, anunciaremos a data a em breve”, declarou o 
Mário Resende, presidente desta nova tertúlia
No entanto, apesar de a aprovação ter acontecido apenas em 
2019, as reuniões dos compadres de Sydney são já históricas, 
tendo começado há cerca de 40 anos. A oficialização também já 
tinha sido tentada por duas vezes, em diferentes Congressos, mas 
tinha sido sempre rejeitada por ausência de representantes da 
Academia madrinha, de Perth.

“Apesar da aprovação ter 
acontecido apenas em 2019, as 

reuniões dos compadres de Sydney 
são já históricas, tendo começado há 

cerca de 40 anos
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Perante esta situação, este ano a Academia do 
Bacalhau de Sydney decidiu recorrer a Academia 
de Paris e solicitar o apadrinhamento desta 
tertúlia, de maneira a poder ser, finalmente, 
aprovada em Congresso. A proposta foi aceite 
na reunião de trabalhos no Porto, aprovando 
assim, finalmente, a Academia do Bacalhau de 
Sydney.
“Foi com todo o gosto que a ABP se tornou 
madrinha da Academia do Bacalhau de Sydney. 
Apesar da distância, tudo faremos para apoiar 
a nossa nova afilhada nas suas iniciativas e 
desejamos uma longa e próspera vida a esta 
bela tertúlia que leva os valores da amizade, 
portugalidade e solidariedade até ao outro lado 
do mundo”, referiu Manuel Soares, presidente 
da ABP, a propósito do apadrinhamento. 
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APROVADA ACADEMIA DO 
BACALHAU DE TRÁS-OS-MONTES

A região portuguesa de Trás-os-Montes 
viu aprovada no 48º Congresso Mundial 
das Academias do Bacalhau a oficialização 
da sua tertúlia, sendo agora uma questão 
de tempo até a Academia-Mãe se deslocar 
àquela região portuguesa, com a bandeira 
e o badalo para tornar a Academia do 
Bacalhau de Trás-os-Montes oficialmente 
parte da família académica.
A ideia de criar uma tertúlia transmontana 
surgiu através de Benjamim Rodrigues, 
Presidente da Câmara de Macedo de 
Cavaleiros, numa das suas deslocações 
a Paris, onde contatou com compadres 
da ABP. Aliás, vários compadres da ABP 
estiveram já presentes nos jantares da 
Academia Transmontana, que se realizam 
alternadamente em diferentes localidades 
daquela região. Estes jantares atraem 

cerca de 20 a 30 pessoas, que seguem as 
normas e princípios que devem nortear os 
eventos das Academias do Bacalhau.
De acordo com as regras das Academias 
do Bacalhau, a Academia madrinha desta 
nova tertúlia será a Academia do Porto, 
por se encontrar mais perto em termos 
geográficos.
Com a oficialização desta Academia, todas 
as regiões de Portugal vão contar com 
uma Academia do Bacalhau.
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A ideia de criar uma tertúlia 
transmontana surgiu através de 
Benjamim Rodrigues, Presidente da 
Câmara de Macedo de Cavaleiros, numa 
das suas deslocações a Paris, onde 
contatou com compadres da ABP”
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A Academia do Bacalhau de Quito, no 
Equador, foi aprovada no 48º Congresso 
Mundial das Academias do Bacalhau, que 
decorreu no Porto, em outubro. Quando 
for oficializada – em data ainda a definir 
– esta será a primeira Academia naquele 
país sul-americano.
“Portugal não está no mapa do Equador e 
o Equador não está no mapa de Portugal”, 
explica José Carlos Madeira, presidente 
e o grande impulsionador da criação 
desta tertúlia. A comunidade portuguesa 
naquele país não é numerosa e está 
localizada, principalmente, nas localidades 
costeiras de Guayaquil e Manta. Mas os 
poucos portugueses que vivem na capital 

equatoriana acabaram por se juntar. 
“Sendo emigrante há 30 anos, sempre senti 
este aspeto da insularidade, que afeta as 
comunidades migrantes nos vários países”, 
explica José Carlos Madeira, “e isso foi um 
motivo para nos reunirmos, já há cerca de 
três anos. Depois, vieram os princípios e a 
formalização como Academia, há cerca de 
ano e meio”.
O compadre, presidente desta Academia, 
conhecia outras por ocasião das suas 
visitas a Portugal, nomeadamente a 
da Costa do Estoril. Esta é, de resto, a 
madrinha da Academia de Quito – não 
respeitando as normas das Academias, 
mas sim as normas práticas do bom 

“Portugal não está no 
mapa do Equador e o 
Equador não está no 

mapa de Portugal

APROVADA PRIMEIRA 
ACADEMIA DO BACALHAU 
NO EQUADOR



#ACADEMIAS DO MUNDO

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

35

funcionamento de qualquer instituição: 
é necessário que a madrinha apoie a 
afilhada e a comunicação com a Academia 
do Estoril faz-se mais facilmente.
A Academia do Bacalhau de Quito 
reúne nos seus jantares cerca de duas 
dezenas de pessoas, entre portugueses e 
equatorianos, incluindo qualquer pessoa 
que tenha interesse por Portugal ou 
qualquer tipo de afinidade com o país. Os 
compadres e comadres de Quito tentam 
reunir-se duas vezes por mês, às vezes 
em jantares, outras em almoços mais 
descontraídos.
A amizade e a portugalidade têm estado 
presentes desde o início. O que ainda 

falta pôr em prática é a solidariedade. 
A disparidade entre o nível dos salários 
e da alimentação no país torna difícil 
que sobrem alguns fundos aquando dos 
jantares. O que a Academia amealha vem 
sobretudo das multas, e pouco mais. Mas 
é objetivo da Academia de Quito trabalhar 
para encontrar formas de aumentar 
estes fundos e, depois, poder pôr em 
prática a solidariedade característica das 
Academias do Bacalhau.

“Os poucos portugueses 
que vivem na capital 

equatoriana acabaram 
por se juntar
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A REVISTA DA ABP 
                COMEMORA A SUA

         EDIÇÃO!10ª
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Este número marca a 10ª edição da revista da 
Academia do Bacalhau de Paris!
A ideia geminou ainda em 2014, mas os primeiros 
passos foram dados no início de 2015, sob a 
presidência do compadre Carlos Ferreira. Foi com 
ele que a ABP começou a caminhar num sentido 
de profissionalizar a comunicação e um dos eixos 
principais desse desenvolvimento foi a criação desta 
publicação.  
A primeira edição foi publicada em maio de 2015 e a 
segunda em dezembro do mesmo ano. Desde então, 
todos os anos têm seguido a mesma estrutura, com 
uma publicação em maio e outra em dezembro. 
A revista tem 68 páginas e são impressos 3.000 
exemplares, distribuídos em pontos estratégicos da 
comunidade portuguesa em Paris, como o Consulado 
Geral de Portugal em Paris, bancos, empresas 
e restaurantes. A revista está também sempre 
presente na banca da ABP em eventos como a Festa 
Franco-Portuguesa de Pontault-Combault e em 
todos os jantares organizados pela ABP. 
Sendo uma publicação gratuita, é sustentada pelo 
apoio de empresas parceiras que, reconhecendo 
o potencial de divulgação da revista, nela fazem 
comunicação publicitária. A todos eles, mais uma vez 
o nosso reconhecido agradecimento!
Esta é uma publicação da Academia do Bacalhau de 
Paris e, por isso mesmo, de todos aqueles que fazem 
parte dela. A coordenação editorial é feita pela 
jornalista Diana Bernardo, mas a contribuição com 
artigos, ideias ou fotografias é aberta a todos aqueles 
que queiram participar e ajudar a fazer desta uma 
publicação verdadeiramente de todos nós! Deixamos 
ainda um agradecimento aos colaboradores que, ao 
longo destas edições, têm contribuído desta forma 
para o nosso projeto!
Um Gavião de Penacho e... que venham mais 10!
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Na edição de 2018 da Roupa Sem Fronteiras, 
a Academia do Bacalhau de Paris angariou 25 
paletes de roupa, calçado e brinquedos. Depois 
de feita a triagem, os donativos foram distribuí-
dos junto de algumas associações de solidarieda-
de social, nomeadamente em Viana do Castelo, 
Portugal.
A 13 de junho, alguns representantes da ABP 
deslocaram-se pessoalmente à cidade minhota 
para entregar uma parte dos donativos, numa 
cerimónia que contou com a presença de diversas 
personalidades locais. 

ROUPA SEM FRONTEIRAS 
ENTREGUE EM VIANA DO 
CASTELO COM PRESENÇA DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA
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>>>
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>>>
Comadres, Compadres,

Representada pelo presidente Manuel 
Soares e pelo compadre Luís Gonçalves, a 
nossa Academia entregou, a 13 de junho, 
ao Gabinete de Ação Social da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, uma parte 
dos frutos recolhidos pela ABP na ação 
Roupa Sem Fronteiras 2018. Esta ação 
foi ainda iniciada durante o mandato do 
compadre Fernando Lopes e concluída 
pelo atual presidente, Manuel Soares. 
Na entrega estiveram também presentes 
entidades locais, como o presidente da 
Câmara de Viana do Castelo, José Maria 
Costa, a vereadora Carlota Borges e 
o presidente da Junta de Freguesia de 
Castelo do Neiva, Paulo Torres, assim 
como os representantes das instituições 
caritativas de Viana do Castelo, e a atleta 
campeã portuguesa Manuela Machado. 
Amigos, devemos todos orgulhar-nos do 
que fazemos e da forma como o fazemos. 
Não vos posso transmitir os sorrisos com 
que os representantes nos acolheram... 

mas posso dizer-vos que o que fazemos 
com esta ação da Roupa Sem Fronteiras 
VALE A PENA!
Amigos, o mundo não precisa de pessoas 
egoístas, mas sim de pessoas generosas e 
que se importem com o próximo. Com uma 
pequenina ajuda, com um simples gesto 
podemos fazer toda a diferença na vida de 
quem precisa. 
Quando nós ajudamos alguém, não vamos 
perder nada! Apenas ganhamos, pois tudo 
o que damos de bom ao mundo, um dia ele 
nos retribuirá a dobrar.
A arrogância e a indiferença não 
conduzem a nenhum lado. Mas a bondade 
e a generosidade levam ao céu. Ajudemos 
o nosso próximo e dessa forma vamos 
ajudar-nos a sermos plenamente felizes! 
Termino com um pensamento de Platão, 
que diz: “Procurando o bem para os nossos 
semelhantes, encontramos o nosso”. 

Luís Gonçalves 
Compadre da Academia do Bacalhau de 
Paris



#SOLIDARIEDADE

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

41

“Quando nós ajudamos 
alguém, não vamos perder 

nada! Apenas ganhamos, 
pois tudo o que damos de 

bom ao mundo, um dia ele 
nos retribuirá a dobrar
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A 29 de agosto, a Academia do Bacalhau 
de Paris, representada pelo presidente 
Manuel Soares e pela sua esposa, a 
comadre Cristina Soares, estiveram em 
Sever do Vouga para entregar 17 camas 
hospitalares, 14 à Associação Pró Cidadão 
Deficiente Integrado (APCDI) e 3 à 
Associação Social Cultural, Recreativa e 
Desportiva do lugar da Macida. As camas 
foram cedidas à Academia pelo Hospital 
Quinze-Vingts de Paris, onde a irmã de 
Manuel Soares é enfermeira.
A ABP foi recebida pelo Dr. Joaquim 
Henriques, diretor da APCDI, que  fez uma 
visita guiada às instalações da instituição, 
durante a qual, nos confidenciou que 
estas camas vão substituir as que se 
encontram no  Lar de idosos, já velhas e 
não articuladas, por isso este material 
vai trazer mais conforto a estes utentes, 
mas também será uma mais valia para as 
funcionárias que verão  aliviado o esforço 
físico para pôr e tirar os idosos da cama.
Atualmente, a APCDI tem uma ação 
muito abrangente na área do apoio social. 

Para além das residências para jovens e 
adultos portadores de deficiências e ou 
incapacidades, tem ainda  lar de idosos, 
um Centro de Dia também idosos, uma 
Unidade de Cuidados Continuados, que 
apoia pessoas que tendo saído do Hospital 
ainda precisam de cuidados médicos, de 
enfermagem, fisioterapia entre outros; 
um Centro de Atividades Ocupacionais 
onde estão utentes que devido à sua 
deficiência profunda não têm capacidade 
de integração; e, ligada à infância, conta 
com um Atelier de Atividades de Tempos 
Livres e uma creche. São ao todo 170 
utentes apoiados pela APCDI.
Mas o seu presidente, pai de dois jovens 
com deficiência, revelou à ABP o seu sonho 
de ampliar as residências autónomas. Este 
homem sonha ainda criar de raiz três 
novas valências; uma Unidade de Apoio 
à Saúde Mental, outra ligada à Violência 
doméstica e, por último, uma unidade para 
acolher crianças abandonadas. Joaquim 
Henriques confessou-nos, emocionado, o 
seu receio de “já não ter tempo para fazer 

ABP DOOU CAMAS HOSPITALARES A DUAS 
INSTITUIÇÕES DE SEVER DO VOUGA

APCDI e a Associação Social 
Cultural Recreativa e Despor-

tiva do Lugar da Macida Foram 
as Instituições beneficiadas
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tantas obras”.
Já na Associação Social Cultural, 
Recreativa e Desportiva do lugar da 
Macida, a ABP foi recebida por Jorge 
Duarte, um dos seus dirigentes. Localizada 
na aldeia da Macida, também no concelho 
de Sever do Vouga, esta associação tem 
como objetivo diminuir a solidão dos mais 
idosos, promovendo o convívio entre 
todos, numa aldeia que, à semelhança de 
tantas outras em Portugal, luta contra a 
desertificação.
As três camas oferecidas pela ABP a esta 
associação vão ser colocadas em casas de 
famílias em necessidade que terão que 
assinar um termo de responsabilidade, 
comprometendo-se a devolvê-las à 
ASCRDLM quando deixarem de lhes ser 
necessárias. Assim, as camas vão servindo 
um crescente número de pessoas – “e 
as pessoas em necessidade são muitas”, 
assegurou Jorge Duarte à ABP.

“As três camas oferecidas 
pela ABP a esta asso-

ciação vão ser colocadas 
em casas de famílias em 

necessidade
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MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA: 
UMA ARTISTA AINDA POUCO CONHECIDA DOS PORTUGUESES DE FRANÇA

Por Carlos Pereira
Jornalista, Diretor do LusoJornal

A recente inauguração de uma rua com o 
nome de Vieira da Silva, em Paris, trouxe 
novamente à atualidade uma das pintoras 
mais conhecidas de Portugal e de França.
Maria Helena Vieira da Silva nasceu 
em Lisboa a 13 de junho de 1908, mas 
morreu, com 83 anos, em Paris, a 6 de 
março de 1992, cidade onde aliás morou 
uma grande parte da sua vida, sem, porém, 
nunca ter cortado o cordão umbilical com 
Portugal.
Figura ímpar da “Escola de Paris”, embora 
tivesse começado a desenhar e a pintar 
na Academia de Belas Artes de Lisboa 
com apenas 11 anos, a inauguração da 
rua Vieira da Silva, no 14° bairro de Paris, 
junto ao Hospital Paris Saint Joseph, foi 
uma justa homenagem.
Vieira da Silva despertou muito cedo para 
as artes, sobretudo graças ao avô, que foi 
o fundador do jornal “O Século”.
Com 20 anos veio para Paris - a “capital 
das artes” - e dois anos depois casou com 
o pintor de origem húngara Árpád Szenes, 

com quem sempre viveu.
Em Paris estudou na Académie La Grande 
Chaumière, com o escultor Antoine 
Bourdelle e, com pouco mais de 20 anos 
já tinha estudado pintura com nomes 
como Fernand Léger, Charles Dufresne 
ou Henry de Waroquier. Estudou também 
a gravura com Stanley Hayter e Johnny 
Friedlaender, assim como tapeçaria, 
cerâmica e vitrais. Teve, pois, uma 
formação sólida e multidisciplinar, como 
poucos artistas têm. Mas optou sobretudo 
pela pintura, impondo um estilo próprio, 
abstrato e geométrico, e é considerada 
uma referência do movimento estético 
conhecido de Paisagismo Abstrato.
Durante a segunda Guerra Mundial, 
o casal Maria Helena Vieira da Silva e 
Árpád Szenes foi viver para Lisboa, onde 
encontrou aliás alguns outros pintores 
franceses que, também eles, fugiram à 
guerra. Viveram ainda algum tempo no 
Brasil, mas voltaram a Paris quando a 
guerra acabou.

“Com 20 anos veio para Paris - a “capital das 
artes” - e dois anos depois casou com o pintor de 
origem húngara Árpád Szenes, 
com quem sempre viveu
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Os dois acabaram por naturalizar-se franceses em 1956, passando Vieira da Silva a ter a dupla 
nacionalidade.
Maria Helena Vieira da Silva da Silva já tinha exposto em Paris desde 1930, dois anos apenas depois de 
ter chegado à capital francesa, mas foi no pós-guerra que se tornou, não apenas uma das pintoras mais 
reputadas da capital francesa, mas também uma artista com renome internacional.
O estilo que criou, fortemente influenciado, entre outros, por Paul Cézanne, com formas geométricas 
fragmentadas e com uma palete de cores reduzida, próprias do cubismo e da arte abstrata, fez com 
que Vieira da Silva fosse uma artista única. Foi, aliás, a primeira mulher a receber o Grande Prémio 
Nacional das Artes do Governo francês. Até ela, nenhuma outra mulher tinha recebido este prémio.
António Costa e Anne Hidalgo já tinham inaugurado uma placa na casa onde o casal de artistas tinha o 
seu atelier em Paris. Mas, curiosamente, a comunidade portuguesa de França não conhece bem Vieira 

Foi a primeira mulher a 
receber o Grande Prémio 

Nacional das Artes do 
Governo francês”
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da Silva, mas os quadros da artista estão 
nas mais diversas coleções mundiais. Por 
exemplo, recentemente, o casal Macron 
escolheu dois quadros da pintora franco-
portuguesa para o vestíbulo do Palácio 
do Elysée, por onde passam os Chefes de 
Estado que visitam o Presidente francês. 
Também a Igreja de Saint Jacques de 
Reims tem vitrais concebidos por Vieira 
da Silva.
A partir de Paris, Vieira da Silva expôs nos 
mais conceituados museus e galerias do 
mundo e ganhou muitos prémios, como o 
da Bienal de São Paulo em 1961, o Grande 
Prémio Florence Gould, o Terceiro Prémio 
da Bienal de Caracas em 1955, o Primeiro 
prémio de Tapeçaria da Universidade de 

Bâle em 1954, entre outros. Tem obras atualmente nas coleções do 
Guggenheim Museum de New York, no Centre Georges Pompidou 
de Paris, ou na Tate Modern de Londres.
No início da sua carreira, em 1930, Maria Helena Vieira da Silva 
conheceu Jeanne Bucher que passou a comercializar as suas obras 
e cujos laços de amizade se prolongaram durante a vida. Ainda 
hoje, a Galeria Jeanne Bucher Jaeger expõe obras de Vieira da 
Silva em Paris e abriu mesmo uma antena da galeria em Lisboa.
Aliás, Lisboa acolhe a Fundação Árpád Szenes-Vieira da Silva, 
inaugurada em 1994, dois anos depois da morte da artista e que 
acolhe uma importante coleção de obras do casal.

“Lisboa acolhe a Fundação Árpád 
Szenes-Vieira da Silva, inaugurada em 

1994, dois anos depois da morte da 
artista e que acolhe uma importante 

coleção de obras do casal
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Quatro anos depois da morte de marido, 
Árpád Szenes, o Grand Palais dedicou 
uma grande exposição pessoal a Vieira da 
Silva, em 1988. Aliás, foi a primeira mulher 
viva a ter uma exposição individual de 
grande envergadura no Grand Palais. Há 
quem evoque a necessidade de voltar 
a trazer esta artista franco-portuguesa 
para a ribalta, com uma nova exposição 
retrospetiva num espaço emblemático de 
Paris.
A França, para além de lhe ter atribuído 
a Légion d’Honneur em 1979, editou dois 
selos de correio reproduzindo obras da 
artista: um em 1986 com os vitrais da 
Igreja de Saint Jacques de Reims e um 
outro, em 1993, com a obra “Gravure 
Rehaussée”.
Por seu lado, Lisboa atribuiu-lhe a 
Medalha da cidade em 1988 e desde 1970 
foi membro da Academia Nacional de 
Belas Artes.
Os quadros de Vieira da Silva podem hoje 
ultrapassar os dois milhões de euros. Até 
os desenhos da artista podem chegar aos 
200 mil euros.

“Teve uma formação sólida e multidisciplinar, 
como poucos artistas têm. 

Mas optou sobretudo pela pintura



#ENTREVISTA

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

50

ENTREVISTA: AFONSO REIS CABRAL, 
VENCEDOR DO PRÉMIO LITERÁRIO 
JOSÉ SARAMAGO

Afonso Reis Cabral não acredita na inspiração. Quando está a 
trabalhar num livro, todos os dias se senta à secretária no seu 
escritório partilhado com amigos, das 9h00 ao fim da tarde, e 
escreve. O resultado são quatro livros publicados, de entre os 
quais dois romances: “O Meu Irmão”, que venceu o Prémio Leya em 
2014, e “Pão de Açúcar”, recentemente galardoado com o Prémio 
Literário José Saramago. Este último é uma ficção criada em torno 
do caso Gisberta, a transsexual assassinada no Porto em 2006 por 
um grupo de rapazes.
Aos 29 anos de idade, Afonso Reis Cabral escreve há 20. O primeiro 
livro, o único de poesia, foi publicado aos 15 e, para o autor, “foi já 
demasiado tarde”.

“Eu queria uma pequena 
aventura, e assim nasceu 

essa viagem. Foi a primeira 
vez que tive saudades.
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Começou a escrever muito novo. O que 
o atraía na escrita? E o que o atraía nessa 
altura continua a ser a mesma coisa que o 
atrai agora?
De certa maneira, penso que o que 
me atraía aos 9 anos, quando comecei 
a escrever, e hoje em dia é bastante 
parecido. Prende-se um pouco com uma 
espécie de teatro. Dos 9 aos 15 anos 
escrevi poesia. Eu era criança, mas nessa 
poesia falava sobre a nostalgia da infância, 
a amargura da existência, temas muito 
pouco desajustados à idade. Portanto, 
era uma espécie de teatro que eu fazia, 
tentava pôr-me na posição de outras 
pessoas, que não eu, de personagens que 
escreviam a própria poesia. Hoje em dia, 
já não sou poeta, desde os 15 anos que 
escrevo exclusivamente prosa, e o que eu 
procuro hoje em dia é encontrar o outro. 
É encontrar alguém muito diferente 
de mim através das personagens e, 
particularmente através dos narradores, 
que estão todos na primeira pessoa. 
Portanto, também é uma espécie de 
teatro.

Escreveu poesia dos 9 aos 15 anos e 
depois abandonou completamente. 
Porquê?
Na verdade, eu não era poeta. O que 
acontece muitas vezes a quem escreve, 
a um escritor de prosa, é que, de certa 

maneira tem que responder à vontade 
de escrever. E a maneira mais instintiva 
e mais básica é com a poesia. Depois, ou 
se é realmente poeta e a poesia passa a 
ser algo superior a isso, ou então passa-
se a escrever prosa. Eu gosto sobretudo 
de contar histórias, de ter personagens, 
portanto comecei a perceber que era 
esse o meu caminho. Aliás, quando aos 15 
anos publiquei o "Condensação", que é o 
meu livro de poesia, assumi o livro como 
um momento de viragem e a partir daí 
dediquei-me só à prosa. 

Foi duas vezes à Alemanha de camião TIR 
em busca de uma história, a primeira das 
quais aos treze anos. Como é que uma 
criança de 13 anos faz isto? 
Com muita inconsciência. Eu não me 
lembro muito bem como e porque nasceu 
a ideia, mas deve ter sido uma junção de 
pequenas coisas. Os meus pais conheciam 
minimamente o camionista, sabiam que 
era de confiança. Eu queria uma pequena 
aventura, e assim nasceu essa viagem. 
Foi a primeira vez que tive saudades. Até 
então, nunca tinha estado tão longe de 
casa sozinho. A questão de ir à procura 
de uma história até foi mais da segunda 
vez porque, depois de sair o livro "O Meu 
Irmão", já com 25 anos, voltei a fazer 
praticamente a mesma viagem, mas com 
outro camionista, para relembrar a viagem 

que tinha feito aos 13 anos e documentar 
para, possivelmente, escrever um livro 
baseado nisso. 

Sente a necessidade de viver primeiro 
para contar histórias depois?
Este meu último livro, “Leva-me Contigo”, 
é um livro um pouco à parte, inesperado, 
um diário baseado na viagem que fiz de 
Chaves a Faro, 740 kms a pé. O que eu 
queria inicialmente era, sobretudo, uma 
experiência de vida, algo como pessoa. 
Se depois disso sai um livro ou não, isso é 
outra questão. Sendo escritor, isso é uma 
possibilidade, mas o objetivo não era esse. 
Mas, por exemplo, no "Pão de Açúcar", 
como era inspirado num caso real, era 
importante fazer uma investigação 
minimamente jornalística para escrever 
o livro. O livro é totalmente ficção, no 
entanto, a experiência daquela realidade, 
não só da Gisberta como dos rapazes e dos 
ambientes onde ambos se moviam eram 
realidades muito diferentes da minha. 
E, por isso, essa experiência ajudou-me 
muito a escrever. Até porque, de alguma 
maneira, nós escrevemos sobre o que 
conhecemos, sobre o que nos incita. E se 
não conhecemos, nem sequer podemos 
chegar à parte disso nos incitar. 
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O que o interessou neste caso para 
o levar a fazer todo esse processo de 
descoberta? 
Foi mais ou menos por acaso. Eu lembro-
me vagamente do caso Gisberta na altura 
em que ele ocorreu, eu tinha 16 anos. E 
só em 2016, quando fez 10 anos do caso 
e ele foi repescado e houve algumas 
reportagens a lembrá-lo, só aí é que 
despertei para o quão impressionante 
foi aquela situação e quão bem expressa 
a condição humana. Três rapazes 
encontram a Gisberta no Pão de Açúcar, 
que era o prédio abandonado onde ela 
se tinha refugiado, e começam por ajudá-
la; semanas depois o grupo cresce e as 
mesmas pessoas que a ajudaram acabam 
por matá-la. Este espanto e incredulidade, 
de como é que se passa de um momento 
para o outro, foi o que me levou a escrever 
o livro. Eram realidades muito diferentes 
de mim, quer a Gisberta, quer os rapazes, 
que estavam em instituições. E, portanto, 
foi um esforço inicial muito grande para 

investigar, estudar, mas foi um esforço 
ainda maior e mais importante, na minha 
perspetiva, de não confundir o livro com 
uma peça jornalística. O livro é ficção. E 
acho curioso que muitas pessoas o leem 
como não sendo ficção e dizem "li o livro, 
mas já sabia disso tudo pelas reportagens". 
Ora, o que está ali foi totalmente 
inventado por mim, as personagens, 
os episódios. Portanto, se leram isso 
noutro sítio qualquer, acho que sofrem de 
esquizofrenia. 

“Pão de Açúcar” recebeu o Prémio José 
Saramago, mas “O Meu Irmão” já tinha 
recebido o Prémio Leya, em 2014, ambos 
prémios de relevo no panorama literário. 
O que sente quando recebe um prémio 
destes?
Eu só posso dizer uma coisa muito banal, 
fiquei muito contente com a atribuição 
do Prémio Leya e do Prémio Saramago, 
para o primeiro e para o segundo livro. 

Mas há várias nuances, como é evidente. 
O Prémio Leya é atribuído a inéditos. 
Para mim, na altura com 24 anos, tudo foi 
uma descoberta e uma grande aventura 
porque não tinha nada publicado e foi 
um grande desafio entrar nos meandros 
da publicação, dos leitores. Eu achava 
até, inicialmente, que não haveria grande 
diferença na minha vida mas o que é facto 
é que o prémio Leya mudou a minha vida. 
Ou melhor, a publicação d'"O Meu Irmão", 
no contexto em que foi feito, mudou a 
minha vida. O Prémio Saramago é muito 
diferente: o livro já estava publicado, é 
uma atribuição depois de o livro sair, e é 
sobretudo um prémio muito prestigiante. 
Aliás, eu cresci a ler outros autores 
contemplados pelo Prémio Saramago. 
Por exemplo, a leitura de "Jerusalém", do 
Gonçalo M. Tavares, e "O Remorso de 
Baltazar Serapião", do Valter Hugo Mãe, 
foram leituras muito importantes na 
minha adolescência. E, portanto, mais que 
uma alegria, é também uma honra estar 

Só aí é que despertei para o 
quão impressionante 

foi aquela situação e quão 
bem expressa a condição 

humana”



#ENTREVISTA

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS

53

incluído na lista em que esses autores 
estão. Isso dá-me um elã grande para os 
próximos livros. 

O maior impacto destes prémios é o 
reconhecimento que lhe dão junto do 
público?
Sim, ajuda muito. Ambos os prémios 
ajudaram muito a que os livros sejam lidos. 
Por exemplo, o "Pão de Açúcar" estreou 
há um ano e foi minimamente falado mas 
passou mais ou menos despercebido. 
Agora, com o prémio, já não. E eu, de certa 
maneira, sinto responsabilidade perante 
os livros que escrevi, não gosto que 
estejam abandonados. Por isso, o facto de 
o "Pão de Açúcar" ter sido contemplado 
pelo Prémio Saramago ajuda o próprio 
livro, já nem pensando em mim nem em 
mais nada – ajuda os livros, enquanto 
entidades físicas de papel.

“Leva-me Contigo” foi a sua primeira 
incursão na escrita de viagens. É algo que 
gostaria de continuar ou foi um projeto 
isolado?
Na verdade, acho que o livro aconteceu 
mais ou menos por acaso. O que eu queria 
fazer, e que fiz, era uma viagem grande a pé. 

A Estrada Nacional 2 é uma das maiores da 
Europa; com esta tipologia é das maiores 
do mundo, e é a maior de Portugal, claro. 
E o que eu queria era uma aventura, 
uma espécie de ritual de passagem. Mas 
acabei por escrever uma crónica todos 
os dias. E durante os 24 dias do percurso 
encontrei pessoas tão generosas e que 
me ajudaram! Eu fiz a viagem sozinho, mas 
não estive sozinho porque aproveitava 
qualquer oportunidade para parar, para 
conversar com as pessoas; e elas eram 
extremamente generosas, ofereciam-
me estadia, refeições. Foi tal a adesão e 
a empatia que senti com as pessoas que, 
ao escrever uma crónica por dia, depois 
achei que fazia sentido reunir em livro e 
publicar. Mas nasceu assim, não foi um 
livro planeado, foi fruto das circunstâncias. 
O que eu gosto de fazer mesmo é ficção e 
romance e, portanto, talvez um dia possa 
acontecer algo parecido. Mas o meu 
próximo livro já está planeado e não tem 
nada que ver com isso. 

Nestes 24 dias descobriu que existem 
dois Portugais, o do interior e o das 
cidades?
Esses dois Portugais existem claramente. 

Mas descobri o Portugal profundo, mais 
escondido, que é um Portugal cheio de 
vida e cheio de vontade de viver. E isso 
vê-se em coisas muito pequenas, nas 
iniciativas das pessoas, nas iniciativas 
culturais, e na própria Estrada Nacional 
2, que até há uns anos era simplesmente 
uma estrada em relação à qual ninguém 
pensava mas, hoje em dia, é uma janela 
para o país. Fez-se um projeto através da 
Associação de Municípios da Rota da EN 
2, que são 35 municípios que atravessam 
o país de norte a sul, de todas as fações 
políticas, que se juntaram para promover, 
cultivar e melhorar esta estrada. 
É uma imagem que já usei mais que uma 
vez, mas faz sentido: mais que uma estrada, 
a EN 2 é um rio. Porque as pessoas vivem 
nas margens, navegam nela, é um rio de 
alcatrão. E é um belo exemplo de como o 
interior se quer valorizar.

Qual é o seu próximo livro?
Ainda não me sinto à vontade para falar 
sobre isso.
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“CARTE POSTALE 
DU PORTUGAL” 
EM DIGRESSÃO

O álbum “Carte Postale du Portugal” foi lançado 
no início de setembro e reúne três gerações, 
contando com Linda de Suza, Pedro Alves e Mara 
Pedro. O disco serve de base para o espetáculo 
que começou a 4 de outubro em Nancy e 
que percorrerá várias cidades europeias nos 
próximos meses. 
“É um tributo à emigração, às tradições, à cultura 
e, muito simplesmente, uma homenagem ao 
ser humano”, declarou Pedro Alves, principal 
impulsionador do projeto. 
Esta digressão promete fazer o espetador viajar 
ao coração de Lisboa, do Porto, de Coimbra, 
sob os ares do fado e de canções populares 
portuguesas numa atmosfera intimista e 
calorosa. Em palco, estarão cinco músicos que 
darão vida a um piano, uma guitarra portuguesa, 
um baixo acústico, uma bateria e um conjunto de 
ritmos acústicos. 
A digressão “Carte Postale du Portugal” tem 
espetáculos marcados para Lille (4 de janeiro), 
Dijon (11 de janeiro), Lyon (22 de fevereiro), 
Paris (29 de fevereiro), Nantes (14 de março), 
Bruxelas (21 de março), Luxemburgo (25 de 
abril) e Joué-les-Tours (23 de maio).

“É um tributo à emigração, 
às tradições, à cultura e, 
muito simplesmente, uma 
homenagem 
ao ser humano

LÍNGUA PORTUGUESA 
VAI TER DIA MUNDIAL

A UNESCO aprovou o 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A 
decisão foi tomada a 17 de outubro e tornará a data uma celebração mundial, ao 
invés de apenas nos países de língua oficial portuguesa, como acontecia até aqui.
“É a primeira vez que a UNESCO toma uma decisão destas em relação a uma 
língua que não é uma das línguas oficiais da UNESCO. Por unanimidade, as pessoas 
reverem-se na ideia de que é importante um dia mundial da língua portuguesa é 
muito importante”, afirmou em declarações à agência Lusa António Sampaio da 
Nóvoa, Embaixador de Portugal na UNESCO.
Todos os países lusófonos se uniram para introduzir esta proposta, mas receberam 
o apoio de países como Argentina, Chile, Geórgia, Luxemburgo ou Uruguai, e a 
proposta foi aprovada por unanimidade. Na proposta apresentada ao conselho 
executivo, os países lusófonos argumentaram que a língua portuguesa é a mais 
falada do hemisfério Sul e que foi também a língua da primeira vaga de globalização, 
deixando palavras e marcas noutras línguas no mundo.
O Dia da Língua Portuguesa será oficialmente assinalado na sede da UNESCO com 
apresentações musicais, literatura, exposições ou qualquer outra representação 
cultural e a sua organização ficará a cargo dos países que têm o português como 
língua oficial. “O 5 de Maio de 2020 vai ser um grande dia na UNESCO e esperamos 
ocupar durante 15 dias estes corredores com questões relacionadas com a arte, 
literatura, música e que isso tenha consequências concretas”, disse Sampaio da 
Nóvoa.
O diplomata espera também que a distinção tenha impacto ao nível internacional. 
“Entra nos calendários internacionais, o que quer dizer que ganha uma projeção do 
ponto de vista internacional, podendo ter consequências nos mais diversos planos”, 
sublinhou.
Segundo António Sampaio da Nóvoa, este é “um passo” para que a língua portuguesa 
se torne língua de trabalho na Organização das Nações Unidas – atualmente as 
línguas de trabalho desta organização mundial são inglês, francês, chinês, espanhol, 
árabe e russo.
“Temos de ir dando pequenos passos, são passos de aproximação em que nós vamos 
chamando a atenção para a importância da língua. São movimentos no sentido do 
reconhecimento do português como língua da cooperação internacional”, disse o 
embaixador.
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“PATRICK”: NOVO FILME DE 
GONÇALO WADDINGTON ENTRE 
PORTUGAL E FRANÇA

“Patrick” é a primeira longa-metragem do ator português Gonçalo 
Waddington. O filme é uma coprodução luso-alemã, d’O Som e 
a Fúria e Augenschein Filmproduktion. Mas a história revolve 
num universo entre Portugal e França, mostrando o percurso da 
personagem que empresta o nome ao filme, Patrick.
Aos 20 anos, Patrick vive em Paris com o namorado mais velho, e 
gere um site de pornografia adolescente. Durante uma rusga numa 
festa, onde se filmava numa cena de sexo com uma rapariga menor, 
é levado para a prisão. As autoridades descobrem então a sua 
verdadeira identidade: Mário, um menino raptado em Portugal, 
há 12 anos atrás. É-lhe dada a opção de regressar para a família 
e colaborar na investigação e desmantelamento de uma rede de 
pedofilia.

“As autoridades descobrem 
então a sua verdadeira 
identidade: Mário, um 

menino raptado em Portugal, 
há 12 anos atrás

Quando Mário volta a Portugal, reencontra a sua família e tenta 
adaptar-se a uma nova realidade. É recebido com desconfiança, 
pois ninguém compreende porque é que ele não regressou quando 
fugiu da casa onde esteve preso. A mãe tem dificuldade em 
reconhecer o filho e em comunicar com ele. A única pessoa com 
quem Mário consegue abrir-se é a sua prima de 22 anos, por quem 
sente uma forte atração. Mas as suas duas identidades estão em 
conflito: a vida de festas, drogas e promiscuidade em Paris; e a sua 
nova vida rural, no seio de uma família destruída.
Mário/Patrick é interpretado por Hugo Fernandes, jovem ator 
franco-português. No elenco fazem parte ainda Alba Baptista, 
Teresa Sobral, Carla Maciel, João Pedro Bénard e Adriano 
Carvalho. O filme foi escrito por Waddington e João Leitão.
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António Joaquim Fernandes, conhecido como Roberto Leal, 
faleceu a 15 de setembro, após uma reação alérgica a um 
medicamento que lhe provocou uma insuficiência renal. O cantor 
lutava há 2 anos contra um cancro que lhe afetou a visão. Perdeu 
a luta aos 67 anos. O velório foi feito na Casa de Portugal – país do 
coração – na cidade de São Paulo, no Brasil, onde vivia há mais de 
50 anos. 
Esta simbiose entre a cultura portuguesa e brasileira foi sempre o 
marco identitário do artista, que nasceu em Vale da Porca, Macedo 
de Cavaleiros, e emigrou para o Brasil com os pais e os nove irmãos 
aos onze anos de idade. Aí trabalhou como sapateiro, vendedor 
e feirante antes de dar os primeiros passos na música. O nome 
artístico, pelo qual o mundo haveria de o conhecer, chegou no 
Brasil também. Foi um professor que lhe disse “Você canta bem, 
tem perfil, vamos começar a sua carreira artística. O seu nome 
vai ser Roberto Leal. Porquê? Leal porque justifica o teu nome, 
Roberto porque vais ser o Roberto Carlos português”.
O sucesso musical chegou em 1971, com a canção “Arrebita”, à 
qual se seguiram êxitos como “Bate o pé”, “Uma casa portuguesa” 
e “Chora, Carolina”. Ao todo, foram mais de 50 álbuns e 17 milhões 
de discos vendidos. 
Roberto Leal personificou a imagem de Portugal no Brasil e 
retratava a imagem dos portugueses junto dos brasileiros. Após a 
sua morte, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
recordou “Roberto Leal com amizade, lembrando o seu papel 
junto das comunidades portuguesas, nomeadamente no Brasil, 
com ligação às suas raízes, durante várias décadas”. Também José 
Cesário, antigo Secretário de Estado das Comunidades, e um 
dos primeiros a dar a notícia do falecimento do artista, escreveu 
na sua página do Facebook: “É uma perda enorme para Portugal. 
O Roberto Leal era um entusiasta da relação entre Portugal e o 
Brasil, foi um grande divulgador da cultura tradicional portuguesa 
no Brasil”.

“Roberto Leal 
personificou a imagem de Portugal no 
Brasil e retratava a imagem dos portu-
gueses junto dos brasileiros.

FALECEU 
ROBERTO LEAL
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L’expérience est notre force, le détail notre différence. 
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MATERIAUX POUR MAISONS 

L’expérience est notre force, le détail notre différence. 
RETRATOS DE 
HENRI CARTIER-BRESSON EM 
EXPOSIÇÃO NA ALFÂNDEGA 
DO PORTO

“Henri Cartier-Bresson: Retratos” é 
o nome da exposição, composta por 
121 trabalhos do fundador da Agência 
Magnum Photos. A mostra, produzida e 
realizada pela empresa portuguesa Art 
For You, em parceria com a Fundação 
Henri Cartier-Bresson, tem curadoria de 
Aude Raimbault.
Sete décadas de trabalho surgem 
condensadas nesta exposição, que se 
baseia no livro Tête à Tête, de 1998. 
As primeiras imagens datam de 1930, 
quando o autor viajou pela Europa com 
o amigo André Pieyre de Mandiargues; 
e as últimas são da altura em que decidiu 
trocar a fotografia pelo desenho, a sua 
paixão original.
Marilyn Monroe, Coco Chanel, Jean-
Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Robert 
Kennedy, Edith Piaf e Martin Luther King 
estão entre as personalidades que Henri 
Cartier-Bresson imortalizaou ao longo de 
70 anos de fotografia. 
Aos rostos de celebridades juntam-se 
outros de pessoas anónimas, captados 
pela Leica do fotógrafo que também foi 
pintor, realizador e documentarista, e 
faleceu em 2004.
Paralelamente, são exibidos 12 trabalhos 
que recriam os recantos da cidade do 
Porto fotografados por Cartier-Bresson 
em 1955, mas à luz dos dias de hoje. São 
da autoria dos fotógrafos Luís Nobre, 
Pedro Mesquita, André Boto e Diogo 
Borges. “Retratos – Porto: Um Olhar 
Contemporâneo” é como se chama 
esta mostra complementar. O produto 
das vendas destina-se à associação 
“O Joãozinho”, cujo objetivo é obter 
financiamento para a nova Ala Pediátrica 
do Centro Hospitalar de São João.
A exposição inaugurou a 31 de outubro e 
está patente até 12 de abril de 2020.
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Em “Aqui Está-se Sossegado”, que saiu a 
15 de novembro, Camané apresenta sete 
temas, todos acompanhados ao piano por 
Mário Laginha. Desses, cinco são inéditos. 
Os dois artistas já tinham colaborado por 
diversas vezes, mas sempre em ocasiões 
esporádicas, nunca tendo gravado nada 
em conjunto. Desta vez, Camané desafiou 
Mário Laginha para fazer uma série de 
concertos e, daí, começou a formar-se a 
ideia de um álbum.
O primeiro tema em destaque neste novo 
trabalho é “Com que Voz”, um poema 
de Camões imortalizado por Amália 
Rodrigues. “Foi uma forma de homenagear 
a Amália neste disco. Eu sempre tive o 
cuidado de não cantar fados da Amália 
porque queria fazer o meu percurso. 
Mas, ao fim destes anos todos, lembrei-
me de cantar o “Com que Voz”, que é um 
tema que eu adoro”, disse Camané em 
entrevista à RTP. 
Este álbum, com produção musical e 
arranjos dos dois músicos e intérpretes, 
sucede a Camané canta Marceneiro 
(2017), que recebeu, no ano passado, o 
Prémio Manuel Simões.
A próxima data da digressão de “Aqui Está-
se Sossegado” é já dia 20 de dezembro, no 
Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

CAMANÉ 
E MÁRIO LAGINHA 
JUNTOS EM “AQUI 
ESTÁ-SE-SOSSEGADO”

O primeiro tema em 
destaque neste novo 
trabalho é “Com que 
Voz”, um poema de 
Camões imortalizado 
por Amália Rodrigues.
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José Carlos Santos é o Chef do Restaurante “Olea” do Museu do 
Azeite, em Bobadela-Oliveira do Hospital. A Revista ABP foi ao 
seu encontro para dar a conhecer aos compadres e comadres 
da Academia uma das suas especialidades confecionada com 
bacalhau. Natural da aldeia de Nogueira do Cravo, umas das 
pequenas freguesias desta cidade Beirã, em 1991 apenas com 
18 anos, José Carlos Santos emigrou para a Suíça-alemã, onde 
trabalhou na cozinha de vários hotéis e restaurantes com 
influências gastronómicas diferentes: Suíça, Italiana e Francesa.

UM CHEF APAIXONADO 
PELA COZINHA 
MEDITERRÂNEA

A Cozinha Mediterrânea, a Mais Próxima 
dos Aromas e Sabores da Terra-Natal

É em Lausanne que se encontra a mais famosa escola hoteleira do 
mundo, o que atrai naturalmente ao país helvético restaurantes 
estrangeiros com as respetivas gastronomias.
É verdade que a cozinha Suíça tem várias influências: Alemã, 
Francesa e a do Norte de Itália, mas o país conta com bons 
vinhos, boas carnes, queijos, chocolate, e cada região tem a sua 
especialidade.
Depois de algumas ricas experiências em vários tipos de cozinha, 
rapidamente o Chefe Santos encontrou na cozinha Italiana as 
especialidades mediterrâneas que mais lhe faziam recordar a sua 
aldeia e os aromas dos cozinhados que a mãe confecionava com 
azeite, tomate, cebola e alho.
Nos vários restaurantes por onde oficiou, tentou sempre libertar 
os sabores que desde a infância ficaram registados na sua memória, 
através de receitas com carnes e peixes que confecionava e nas 
quais utilizava os aromas da sua terra natal, aproximando-se assim 
dos valores da cozinha portuguesa.

O Bacalhau, um Autêntico Embaixador 
de Portugal

Durante a nossa conversa, o Chef Santos disse-nos que considera 
o bacalhau como o emblema de Portugal. Nas cozinhas onde 
oficiou, não era raro falar-se deste peixe excecional, não só pelo 
seu sabor característico intenso e iodado, mas também pelas suas 
enormes potencialidades no que respeita a preparações: cozido, 
frito, assado no forno ou grelhado.
Confessou-nos que o prefere grelhado. Segundo ele, é a forma que 
melhor permite guardar as qualidades gustativas do bacalhau.

A Cozinha Francesa e os 
Seus Incontornáveis Molhos 

O seu contacto com vários tipos de gastronomias completou a sua 
“bagagem” culinária, mas não só. Essa experiência profissional bem 
específica além-fronteiras permitiu-lhe uma maior abertura de 
espírito e a descoberta dos valores das outras cozinhas:
- A Francesa, que o impressiona com a sua multitude de molhos 
saborosos que excitam o paladar
- A Suíça, com as excelentes preparações regionais de carnes e 
peixes bem aromatizadas.
- A Italiana, na qual primam o azeite, o tomate e a cebola, que 
constituíam uma “ponte” entre ele e a saudade do seu querido 
Portugal.

O Museu do Azeite, Lugar Ideal Para Dar 
Largas à Sua Criatividade Culinária

Durante a minha agradável conversa com o Chef Santos, fiquei 
com o sentimento de que é um homem feliz. De facto, aos 47 
anos de idade e depois de tantos anos no estrangeiro, voltar 
para a sua aldeia natal e poder exercer sua profissão ali ao lado é 
simplesmente maravilhoso.

Um Restaurante à Medida 
Da Sua Grande Paixão

Mostrou-se muito honrado por ter sido convidado pelo senhor 
António Dias, fundador do Museu, para vir dirigir a cozinha deste 
templo do azeite.
O restaurante tem o nome da oliveira mais representada em 
Portugal, “Olea”, é um espaço muito acolhedor com uma decoração 
sóbria e repousante, o serviço é muito profissional, agradável e 
com uma certa cortesia.
Tem uma vista panorâmica sobre o massivo da Serra da Estrela e 
encontra-se no interior do Olival, o que transmite aos convivas a 
sensação de se encontrarem no cimo de uma oliveira.
Para um apaixonado da gastronomia mediterrânea, chefiar 
a cozinha deste lugar prestigioso é o ideal para dar largas à 
imaginação e exercer a sua grande paixão culinária.

“A cozinha Suíça tem várias 
influências: Alemã, Francesa e a do 

Norte de Itália, mas o país conta com 
bons vinhos, boas carnes, queijos, 

chocolate, e cada região tem a sua 
especialidade
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Um Museu Com a Melhor Mesa da Região
Depois de ter degustado algumas das suas especialidades, em 
particular a pasta de atum e o bacalhau, fiquei com a convicção que 
neste talento nascido ali perto numa aldeia vizinha mora a ambição 
de criar uma das melhores mesas da região, onde não se vem para 
comer, mas para se deliciar com as suas criações gastronómicas 
influenciadas pela sua experiência internacional.
A clientela é regional e estrangeira, naturalmente com algumas 
modificações gustativas e hábitos alimentares, mas com a sua 
experiência o Chef Santos saberá adaptar e completar a oferta de 
restauração do Museu aos seus visitantes.

Um Museu Único No Seu Género Pela 
Qualidade Das Peças e Testemunhos 
Expostos

Ruínas Romanas, Museu do Azeite

Esta proximidade com a Antiga megalópole Romana, o gosto 
pela cozinha Mediterrânea e a admiração pelo bacalhau como 
alimento, levou o Chef Santos a criar esta excelente receita, tendo 
aproveitado a nossa presença para a dedicar à Academia do 
Bacalhau de Paris.

“A criação deste Museu mereceu a 
atenção do Senhor Presidente da 

República, Marcelo Rebelo De Sousa

Visto do céu, o Museu do Azeite representa um ramo de oliveira 
com folhas e azeitonas. A configuração das salas de exposição 
evoca o esmagamento da azeitona e a obtenção do famoso “néctar 
dourado”, e nelas estão expostos vestígios da produção do azeite 
em Portugal desde a época Romana, há 2,000 anos.
O Museu foi construído numa área de 1700 m2 e fica situado na 
encosta da antiga megalópole Romana de Bobadela-Oliveira do 
Hospital. A sua inauguração é recente e veio enriquecer a região 
pela qualidade das instalações que albergam muitas peças de 
antigos lagares, algumas delas centenárias e únicas, como o relógio 
a óleo.
A criação deste Museu mereceu a atenção do Senhor Presidente 
da República, Marcelo Rebelo De Sousa, que ao visitá-lo salientou 
o interesse desta obra ímpar e única no seu género em toda a 
Europa.
As futuras gerações podem aqui encontrar testemunhos da 
produção do azeite por várias civilizações desde há milhares de 
anos.
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Bacalhau grelhado, de posta inteira, coberto de molho de tomate fresco 
e cebola, perfumado com azeite, manjericão e orégãos. É acompanhado 
de rodelas de batata, rebentos de ervilhas e beterraba.
Decora-se com azeitonas, dois raminhos de cebolinho e um tomate 
cereja.

RECEITA 
BACALHAU 
À ROMANA
POR VICTOR FERREIRA

A Revista ABP agradece o convite que lhe foi feito pelo senhor António 
Dias e deseja ao Museu do Azeite e ao Chef Santos os maiores sucessos.

Caros Compadres, já sabem, quando viajarem por perto de Oliveira 
do Hospital, a visita do Museu do Azeite e a degustação do Bacalhau à 
Romana impõe-se! O Fundador do Museu, António Dias, e o Chef Santos 
terão muito prazer em vos receber.

Antes da partida, pode visitar a loja do Museu onde pode encontrar: 
azeite, mel, queijos, enchidos regionais e algumas reproduções em 
miniatura das peças antigas expostas no Museu.
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RECEITA 
BACALHAU 
À ROMANA
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FICHA TÉCNICA AGRADECIMENTO

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!

ANEDOTASSUDOKU

SOLUÇÕES

Estava o dono de uma loja, a vender bacalhau, mas a caixa deste estava 
muito pouco acessível. Cada vez que vinha um cliente, ele tinha que se 
esforçar para tirar a caixa. Vieram muitos clientes comprar bacalhau e 
ele decidiu deixar ficar a caixa em cima da mesa.
Chegou o Joãozinho e o dono da loja perguntou:
- Querias uma porta de bacalhau?
O Joãozinho respondeu:
- Não.
O dono da loja decidiu arrumar a caixa. Depois, perguntou-lhe o que ele 
queria e o Joãozinho respondeu:
- Queria 2 postas de bacalhau.

O Bacalhau chega a um hospital, todo ferido e o médico que o atendeu, 
perguntou:
- Como é que ficou com a cabeça partida?
- Foi um rinoceronte.
- E o queixo deslocado?
- Foi uma girafa.
- E essas vértebras partidas?
- Foi um leão.
- E essa perna partida?
- Foi um hipopótamo.
- Então você deve ser um grande caçador
- Qual caçador qual quê, se não parassem o carrossel morria.

O médico para o Bacalhau:
- Então como é que se tem dado com os banhos que lhe receitei?
- Muito bem, senhor Dr., mas... acho o corpo muito pegajoso! Lembro-me 
que poderá ser do açúcar...
- Do açúcar?
- Sim. Então o senhor Dr. não me receitou banhos de água doce?

Na escola: 
— Diga lá o menino porque é salgada a água do mar... 
Resposta: 
— Porque tem bacalhau lá dentro.



        

        

        

        

        

        

        

        

        









    





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 donativos para a seguinte conta:
IBAN: FR76 1261 9000 0742 6003 0101 570


