
HINO  
DAS ACADEMIAS DO 

BACALHAU 
 
Refrão 
 
Caminhamos confiantes 
Somos todos tripulantes 
Da mesma nau 
Que é vista com simpatia 
E se chama Academia 
Do Bacalhau 
Vamos compadres, co-
madres 
Q'esta nossa Academia 
Já tem raízes 
Levamos a nau ao porto 
Para dar algum conforto 
Aos infelizes 
 
Verso 1 
 
Temos por símbolo o badalo 
Que toca repenicando 
Quando alguém quiser falar 
Põe-se o badalo a tocar 
Ficando o resto calado 
Também temos a gravata 
C'um bacalhau estampado 
Se és amigo de verdade 
E quiseres ser compadre 
Com ela és condecorado 
 

Repete o refrão  
 
Verso 2 
 
E quando nos reunimos 
Num jantar de amizade 
Tomamos a ocasião 
De fazer algum tostão 
Para dar a caridade 
E a meio do repasto 
Vai acima e vai abaixo 
É um acto bem distinto 
Brindamos com vinho tinto 
O gavião de penacho 
 
Repete o refrão  

HISTÓRIA DA ACADEMIA MÃE 
 

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

Monteiro, o Dr. Rui Perica o e o Dr. Durval Marques, hoje 

Presidente Honora rio das Academias, que em boa hora 

tiveram a extraordina ria e feliz ideia de fundarem a 

“Academia do Bacalhau de Joanesburgo (hoje Academia 

Ma e), iniciando-se assim um movimento de que os pro prios 

fundadores nunca imaginaram as repercusso es e a 

multiplicaça o por todo o mundo, podendo-se comparar este 

feno meno a uma gigantesca onda de choque no domí nio da 

amizade, portugalidade e solidariedade social. Daqui nasceu 

o movimento das Academias do Bacalhau, que e  hoje 

constituí do por cerca de 53 Tertu lias espalhadas pelos 

quatro cantos do mundo e todas elas ligadas pelos mesmos 

princí pios. 

De salientar que a letra e mu sica do hino das Academias foram da 
autoria do nosso Compadre Leonel Canha, um dos fundadores da 
Academia do Bacalhau de Welkom, tendo o Hino sido aprovado no 
XVII Congresso das Academias do Bacalhau, realizado de 19 a 21 
de fevereiro de 1988 na bonita cidade sul-africana de Port Eliza-
beth . 

Compadre Durval Marques 
Presidente Honora rio das Academias do Bacalhau 

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS 
 

Data de fundaça o 17 de Julho de 1998 
9, rue Saint-Florentin 
75008 Paris - França 
www.bacalhau.fr 

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

PARCEIROS OFICIAIS DA ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS 
 



Eleições ABP: tudo o que precisa de saber 

A ABP vai realizar uma Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 10 de 
fevereiro, pelas 19h30, em local a anunciar Sera o abordados os seguintes 

assuntos: 

 Apresentaça o do relato rio moral 

 Apresentaça o do relato rio de atividades 

 Apresentaça o e aprovaça o do relato rio de contas 

 Eleiço es para a direça o da ABP 

 

Na mesma ocasia o sera  realizada uma Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) com vista a: 

 Votaça o dos estatutos (previamente enviados por email aos 

compadres) 

 

Podem participar nas eleiço es todos os compadres e comadres efetivos da 
ABP com quota a dia a 31 de dezembro de 2016. Caso na o lhe seja possí vel 

estar presente, podera  passar uma procuraça o a um membro com direito 
de voto. Devera  contatar a ABP de maneira a ter acesso ao documento 

especí fico para o efeito.  

 

Lista concorrente 

Ha  apenas uma lista candidata a  direça o da ABP, liderada pelo compadre 

Fernando Lopes, vice-presidente da direça o atual.  

 

Gala de Natal no Cercle 
National des Armées 
 
A ABP realizou a sua gala 
de Natal no Cercle 
National des Arme es, em 
Paris, na noite de sa bado, 
10 de dezembro. A 
prestigiosa sala parisiense 
encheu completamente, 
acolhendo 165 
compadres, comadres e 
personalidades de destaque. 
 
O evento foi generosamente patrocinado pelo Banco BCP, representado 
pelo seu presidente, Jean-Philippe Diehl. Como forma de agradecimento, a 
ABP entregou a Jean-Philippe Diehl um cubo de vidro com o emblema da 
Academia, tendo feito o mesmo com os representantes de todas as 
empresas que patrocinaram jantares em 2016. 
 
Numa noite em que as mesas foram batizadas com nomes de pintores 
portugueses, esteve presente a ilustradora Sara Teixeira, que apresentou a 
exposiça o “Printemps”, com um imagina rio que remete para uma tema tica 
dividida entre Paris e Lisboa. Dez por cento do valor de venda das obras 
reverteu para a ABP.  
 
A noite foi tambe m a ocasia o para se lançar a quarta ediça o da revista da 
Academia do Bacalhau de Paris e anunciar a primeira ediça o da newsletter 
mensal das Academias do Bacalhau, que foi lançada no me s de dezembro.  
 
Para aumentar a angariaça o de fundos, foi realizada uma to mbola onde se 
sorteou uma bola autografada por E der, o hero i do Portugal x França do 
Euro 2016, que tinha sido oferecida pelo jogador ao Consulado Geral de 
Portugal em Paris, e que foi gentilmente cedida a  ABP pelo Co nsul – e 
tambe m compadre – Anto nio Albuquerque Moniz. 
 


