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Hoje é dia de evocarmos a pesca do bacalhau, uma prática ancestral que leva há séculos os
portugueses para uma faina bem afastada do já de si extenso mar português.

A história da pesca do bacalhau é uma história de bravura dos nossos pescadores que merece
o reconhecimento parlamentar que hoje lhe dedicamos.

Apesar de não vir da nossa costa, o produto dessa pesca, o bacalhau, é há muito um elemento
central da gastronomia portuguesa.

É assim pelo menos desde o século XIV, quando descobrimos no mar o espaço de afirmação
da nossa soberania e da nossa identidade!
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O seu sabor e a sua fácil conservação estão, como é sabido, na base deste sucesso histórico.

Há mil e uma maneiras de fazer bacalhau e os portugueses são exímios nessa arte. Até lhe
chamam o fiel amigo!

Estamos pois perante um verdadeiro património nacional, simbólico da noite de natal,
apreciado todo o ano, e que é cada vez mais um fator de atração económica e turística do País.

Quando questionados sobre o que mais valorizam em Portugal, os que nos visitam nomeiam
naturalmente o clima, a segurança, a hospitalidade, mas à cabeça surge sempre a gastronomia.

Temos de facto uma gastronomia notável, pouco valorizada no século passado, por comparação
com outras, mas cada vez mais apreciada cá dentro e lá fora, dada a sua riqueza e a sua
criatividade.

E nesse contexto, o bacalhau ocupa um lugar central.

Hoje é dia de os representantes do povo retribuírem e reconhecerem o papel dos homens da
faina e das suas campanhas para tornarem, historicamente, o bacalhau numa verdadeira
instituição nacional.
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Vamos debater aqui As Memórias das Campanhas e da Faina, com testemunhos vivos.

Vamos refletir sobre a importância económica do bacalhau e os desafios da pesca, num tempo
em que a importação e a congelação ganham força.

E vamos ter a acompanhar esta sessão de evocação uma exposição alusiva ao tema que foi
cedida pelo Museu Marítimo de Ílhavo e, claro, no final, uma merecida degustação de produtos
de Bacalhau.

Desejo-vos uma excelente sessão e uma vez mais agradeço a todos a presença na Assembleia
da República.

Muito obrigado pela vossa atenção.

Eduardo Ferro Rodrigues
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