
 

A pesca do Bacalhau na Cultura dos Portugueses 
 

 

A história da pesca do bacalhau pelos portugueses (muitas vezes referida por faina 
maior) aparece pela primeira vez referenciada em 1353, quando D. Pedro I e Edward II 
de Inglaterra estabelecem um acordo de pesca para pescadores de lisboa e Porto 
poderem pescar o bacalhau nas costas da Inglaterra por 50 anos. 

A necessidade deste acordo indicia que esta atividade já se realizava em anos 
anteriores, justificando assim, a necessidade de enquadrar esta atividade nas relações 
entre os dois reinos. 

Existem registos que terão sido os Normandos a transmitir os conhecimentos da 
navegação atlântica aos povos do litoral, contudo não seria ainda o bacalhau o peixe de 
eleição no centro de toda esta atividade comercial. 

No séc. XII, Berengária, filha de D. Sancho I, casa com Valdemar II da Dinamarca, o que 
indicia uma ligação grande os dois reinos devendo-se principalmente aos fortes laços 
comerciais existentes. 

No séc. XI apesar do fim da colonização da Gronelândia, a sua localização não foi 
esquecida pelos portugueses, tal como a localização dos bancos de bacalhau. 

A partir do séc. XV já nos surgem vários documentos sobre a pesca dos portugueses no 
Atlântico norte. Em 1502 João e Francisco Fernandes, açoreanos, bem como João 
Gonçalves, recebem do rei de Inglaterra uma gratificação, que tinha sido previamente 
solicitada para estabelecerem uma base entre a Gronelândia e a Flórida. 

Cerca de 1500 ou 1501, Gaspar Corte Real navega até ao estreito de Davis no que 
segundo autores, representa a descoberta da Terra Nova. Na segunda viagem é 
elaborado o planisfério de Cantino, primeiro a ser apresentado como uma visão mais 
realista desta região. 

Em 1504 já havia colónias de pescadores espalhadas pela Terra Nova, vindas de 
Portugal, tais como Viana do Minho e Aveiro. Tal não teria sido possível se não houvesse 
já antes uma indústria de conservação e distribuição de pescado. 

Todas estas informações indiciam um conhecimento real e o aproveitamento económico 
das reservas piscícolas antes dos conhecimentos oficiais registados pelas expedições 
enviadas para descobrir estas zonas de pesca. 

Após a morte de D. Sebastião e a consequente ocupação Filipina (Filipe II, I de Portugal), 
a frota bacalhoeira portuguesa sofreu gravíssimas repercussões, sendo transferida 
quase na sua totalidade para a Armada Espanhola que estava em guerra com a 
Inglaterra. 

Daí, até ao séc. XIX a pesca do bacalhau feita pelos portugueses desapareceu. Isso não 
significou, no entanto, o fim do consumo do peixe, apesar dos decretos régios do 
Marquês de Pombal e de D. Maria I, que isentavam de impostos a pesca do bacalhau 
para incentivarem a actividade. 

O que tornou bem mais difícil a tarefa dos portugueses a reativarem a construção de 
barcos para a faina desse tão apreciado peixe, foram também as guerras napoleónicas 
obrigando assim à importação desse pescado em grandes quantidades. 

Em 1848 havia somente 19 embarcações na pesca na Terra Nova, 5 escunas, 12 
patachos, 1 brigue, 1 barca, com o menor, a escuna Tentativa, com 81 toneladas e o 
maior, o Brigue Vestal, 131 toneladas. Com uma tripulação média de 15 a 20 
pescadores. 

O fim, dá-se praticamente em 1968 com as primeiras diminuições das capturas e as 
restrições à pesca nas águas nacionais dos diversos países onde o bacalhau prolifera. 

 

  



Várias receitas de Bacalhau na Gastronomia Portuguesa 

Bacalhau Assado com Batatas a Murro- Usa-se este prato um pouco por todo o país com 

pequenas variantes. A receita seguinte é comum em várias zonas do Ribatejo, confecionada 

habitualmente na época do “azeite novo”, pelo Outono. 

Ingredientes: 

|postas de bacalhau seco bem demolhado, de preferência altas, 
|batatas novas pequenas, 
|cebolas pequenas, 
|alho, 
|azeite, 
|vinagre, 
|sal, pimenta do reino. 
 
Preparação_ Assa-se o bacalhau na brasa e as batatas num tabuleiro no forno ou nas brasas, 
juntamente com as cebolas sem descascar. Quando estiver tudo pronto, lasca-se o bacalhau 
para uma malga ou alguidar, dá-se um “murro” nas batatas para as abrir e descascam-se as 
cebolas assadas ao meio. Junta-se tudo ao bacalhau. Tempera-se com alho picadinho, um 
pouco de pimenta do reino e vinagre e muito azeite novo. Mistura-se bem e acompanha-se com 
pão ou broa. 
 

Sopa de Bacalhau dos Campinos 

Ingredientes: 
|2 ou 3 postas de bacalhau baixo, 
|2 cebolas grandes, 
|750 g de tomate maduro, 
|700 g de batatas, 
|1 dente de alho, 
|400 g de pão de trigo caseiro 
|6 colheres de sopa de azeite, 
|pimenta branca. 
 
Preparação_ Numa caçarola de barro introduzem-se as cebolas às rodelas, o tomate cortado aos 
bocados sem as sementes e com algumas peles, as batatas às rodelas e o dente de alho. Não se 
demolha o bacalhau, mas lava-se em várias águas com a intenção de lhe retirar o máximo de 
sal. Colocam-se as postas assim lavadas sobre as batatas e rega-se tudo com a água que se 
julgar necessária para coser todos os ingredientes e para molhar as sopas. Leva-se a coser. 
Entretanto, tem-se o pão cortado às fatias pequenas para dentro de uma saladeira de barro. 
Escaldam-se com a água da sopa a ferver. Tapa-se e deixa-se abeberar. Passados alguns 
minutos e quando todas as sopas estiverem repassadas de caldo, escorre-se o que estiver a mais 
e rega-se com azeite. A quantidade de azeite deverá ser a necessária para que as sopas fiquem 
bem saborosas à gordura. Dão-se umas voltas às sopas e dispõem-se por cima as cebolas, as 
batatas e o tomate. O bacalhau serve-se ao mesmo tempo, mas à parte. (Come-se com colheres 
de pau ou de como). 
 

Bacalhau à Gomes de Sá 
Ingredientes: 
|9 postas de bacalhau demolhado, 
|3 kg de batatas descascadas, 
|2 dentes de alho, 
|3 cebolas, 
|5 ovos, 
|azeite q.b., 
|salsa q.b., 
|azeitonas pretas a gosto. 
 
Preparação_ Coser em água abundante o bacalhau, as batatas e os ovos. Depois de cosido, 
desfia-se o bacalhau em lascas, dispensando pele e espinhas. Cortam-se as batatas às rodelas, 
juntamente com os ovos depois de descascados. Prepara-se um bom refugado regado com 
azeite, com as cebolas cortadas às rodelas e os alhos picados. Depois de a cebola alourar, retira-
se do lume. Num tabuleiro de ir ao forno colocam-se camadas alternadas de bacalhau, batatas, 
ovos e cebolada. Repetindo este processo até terminarem todos os ingredientes. Leva-se o 
tabuleiro ao forno, polvilhado de salsa picada e algumas azeitonas. Depois de bem quente é só 
saborear.  



Cod Fishing in Portuguese culture  

The history of cod fishing by the Portuguese (often referred to by “faina”) appears for the 

first time referenced in 1353, when Pedro I and Edward II of England establish a 

fisheries agreement for Lisbon and Oporto fishermen could fish for cod on the back of 

England for 50 years. 

The need for this agreement suggests that this activity has been performed in previous 

years, justifying the need to manage this activity in relations between the two 

kingdoms. 

There are records that have been the Normans to transmit the knowledge of Atlantic 

coastal peoples browsing, however wouldn't be even the cod fish of choice in the Centre 

of all this commercial activity. 

In the XII century, Berengaria, the daughter of Sancho I, marries Valdemar II of 

Denmark, which suggests a large connection the two kingdoms owing mainly to strong 

existing commercial ties. 

In the XI century, despite the end of colonization of Greenland, its location was 

forgotten by the Portuguese, such as the location of the seats of cod. 

From the XV century, we already have several documents about the Portuguese fishing 

in the North Atlantic. In 1502 João and Francisco Fernandes, azoreans, together with 

João Gonçalves, receive from the King of England a gratuity, which had previously been 

requested to establish a base between Greenland and Florida. 

About 1500 or 1501 Gaspar Corte Real navigates to the Davis Strait in which authors, 

represents the discovery of Newfoundland. On the second trip is elaborated the Cantino 

planisphere, first presented as a more realistic view of this region. 

In 1504 had colonies of fishermen throughout Newfoundland, coming from Portugal, 

such as Viana do Minho and Aveiro. This would not have been possible if there wasn't 

already a conservation industry and distribution of fish. 

All these information indicate a real knowledge and economic profit from fishing 

reserves before the knowledge recorded by officers sent expeditions to discover these 

fishing areas. 

After the death of King Sebastian and the consequent Philippine occupation (Philip I of 

Portugal) Portuguese “bacalhoeira” fleet suffered very serious repercussions, being 

transferred almost in its entirety to the Spanish Armada which was at war with 

England. 

Hence, from XIX century, the cod fishing carried out by the Portuguese disappeared. 

That doesn't mean, however, the end of the consumption of fish, despite the Royal 

Decrees of the Marquis of Pombal and D. Maria I, who exempted from taxes to cod 

fishing to encourage activity. 

Which made it much more difficult the task of the Portuguese to reactivate the 

construction of boats for the faina of this so appreciated fish were also the Napoleonic 

wars forcing the import of fish in large quantities. 

In 1848 there were only 19 vessels on fishing in Newfoundland, 5 schooners, 12 

patachos, 1 Brig, 1 barge, at the lowest, the schooner Attempted, with 81 tons and the 

largest, the Brig Vestal, 131 tons. With an average crew of 15 to 20 fishermen. 

The end, virtually in 1968, with the first decreases in catches and restrictions on 

fishing in the waters of nationals of various countries where cod proliferates. 

  



Various recipes for cod in Portuguese cuisine 

Baked Cod with roasted Potatoes-use this dish is made all over the country with small 
variants. The following recipe is common in various parts of Ribatejo. 
 
Ingredients: 

 Cod steaks soaked (Salty Cod) 

 small new potatoes 

 small onions, 

 garlic, 

 olive oil 

 vinegar 

 salt, black pepper. 
Preparation _ grill the cod and potatoes on a tray in the oven or in the coals, in conjunction with 
onions without peeling. When you're ready, chips cod for a bowl or basin, a "Punch" in the 
potatoes to the open and peel the roasted onions in half. Season with garlic chopped, a little 
black pepper and vinegar, and olive oil. Blends well and accompany with bread or corn bread. 
 
Cod soup of “Campinos” 

 
Ingredients: 
2 or 3 slices | cod bass 
| 2 large onions, 
750 g of ripe tomato |, 
| 700 g of potatoes, 
| 1 clove of garlic, 
| 400 g homemade wheat bread 
| 6 tablespoons olive oil, 
| white pepper. 
Preparation _ in a clay casserole place onions in slices, tomatoes cut into pieces without seeds 
and with some skins, sliced potatoes and the garlic clove. Not soaking the cod, but wash in 
several waters with the intention of removing as much salt. Put the slices thus washed over the 
potatoes and sprinkle everything with the water judge needed to sew all the ingredients and to 
wet the soups. Take sewing. Put the bread sliced small into a clay Bowl. Scald with boiling soup 
water. Cover and water. After a few minutes and when all the soups are bouillon, runs what is 
sprinkling and more with olive oil. The quantity of oil should be required for the soups to be  
tasty. Go around to the soups and feature over the onions, potatoes and tomatoes. Cod serves 
at the same time, but separately.  
 
Bacalhau à Gomes de Sá 
 
Ingredients: 

 9 slices of desalted, 

 3 kg of peeled potatoes, 

 2 cloves of garlic, 

 3 onions, 

 5 eggs, 

 olive oil  

 parsley 

 black olives to taste. 

Preparation _ Sew in abundant water cod, potatoes and eggs. Once sewn, shred the cod in 
chips, dispensing skin and pimples. Cut the potatoes into slices, along with eggs after peeled. 
Preparing a good juvenile cull washed down with olive oil, with sliced onions in slices and 
chopped garlic. After the onions browned, remove from heat. A baking tray are alternating layers 
of cod, potatoes, eggs and onions. Repeat this process until you finish all the ingredients. It 
takes the tray in the oven, sprinkled with chopped parsley and a few olives.  
 
 
 
*Research by Gonçalo Hilario 

  Links:  
 (PT.wikipedia.org/wiki/Pesca_do_bacalhau_pelos_portugueses) 

 (o bacalhau é da Noruega a tradição é portuguesa-www.pontosdevista.com) 

 (www.portugal.gastronomias.com) 

 (http://caperfrasers.wordpress.com/2010/12/02/history-of-the-cod-fishery/) 

 (http://history.stackexchange.com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_do_bacalhau_pelos_portugueses
http://portuguesa-www.pontosdevista.com/
http://www.portugal.gastronomias.com/
http://caperfrasers.wordpress.com/2010/12/02/history-of-the-cod-fishery/
http://history.stackexchange.com/

