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Boa vida
Comer 
Bacalhau 
frito com 
migas de 
couve-flor
Ingredientes 
para 4 pessoas:
800 gr. de lombos de bacalhau 
graúdo demolhado,
100 gr. de farinha de trigo,
q.b. de azeite,
4 dentes de alho,
200gr. de couve flor,
400 gr. de miolo de pão do dia 
anterior,
2 dentes de alho,
1 gema de ovo,
q.b. de sal,
q.b, de pimenta branca,
1 molho de coentros picados.

Confeção:
Corte o bacalhau em quadra-
dos e enxugue em papel de cozi-
nha. Passe pela farinha e frite em 
azeite bem quente com os alhos 
inteiros.
Leve ao lume um tacho com 
água e quando começar a ferver 
junte a couve-f lor. Deixe cozer. 
Retire e pique. Reserve a água da 
cozedura.
Coloque o pão numa tigela e hu-
medeça com um pouco de água da 
cozedura da couve-f lor. Desfaça 
com as mãos.
Num tacho aloure em azeite os 
alhos picados. Junte o pão hu-
medecido e a couve-f lor picada. 
Envolva tudo com a gema e os 
coentros picados. Retifique o 
tempero.
Bom apetite….

 António Nobre 
Chefe executivo de cozinha 
– Hotéis M’AR De AR, Évora

Letras
O que nós 
vemos, 
o que 
nos olha

O 
que nós vemos, o que 
nos olha, publicado ori-
ginalmente em França 

em 1992, foi alvo de tradu-
ção cuidada por Golgona e João 
Pedro Cachopo e de uma belís-
sima edição – a primeira feita 
em Portugal de uma obra de 
Didi-Huberman – pela Dafne, 
no âmbito do projecto Imago. 

Quanto à obra, aborda a 
Arte Minimal procurando en-
tender o “dilema do visível” 
disposto por objectos específi-
cos. Freud, Merleau-Ponty, Aby 
Warburg, Walter Benjamin, 
Carl Eistein, são alguns dos 
autores que Huberman con-
voca para a contestação da tra-
dição iconográfica que preten-
deu dar conta do visível através 
de uma abordagem cientifista 
da obra de arte. A análise de-
senvolve-se a partir de duas 
constatações: a de que as ima-
gens são ambivalentes e isso é 
inquietante; e a de que o acto 
de ver cria um vazio insuperá-
vel. Perante esse vazio, o autor 
detecta duas atitudes: a do ho-
mem da crença; que quer ver 
sempre coisas para além do 
que vê e a do homem da tauto-
logia, que “não vê” nada além 
do que vê. É a partir destas ati-
tudes que o autor analisa as 
abordagens que construíram o 
saber sobre as obras de arte.

Historiador de arte, f iló-
sofo, professor de antropo-
logia visual, Georges Didi-
Huberman é um dos mais 
importantes pensadores con-
temporâneos sobre a imagem e 
defende uma atitude interpre-
tativa que integre a complexi-
dade da imagem mas também 
a sua natureza ética e política.

Maria do Carmo Piçarra

Filatelia
Dia do Estudante 
em Coimbra

N
o dia 24 de março comemo-
rou-se o Dia do Estudante, 
instituído para homenagear 

os estudantes portugueses. Este ano 
comemorou-se o cinquentenário so-
bre a crise académica de 1962, que 
teve um grande impacto nas universi-
dades de Lisboa e Coimbra.

Esta iniciativa surgiu no seio do 
movimento associativo, que sentiu 
necessidade de celebrar esta impor-
tante data e conquista que foi o 24 de 
março de 1962, tanto para os estudan-
tes como para o País.

As celebrações foram organizadas 
pela comissão organizadora, consti-
tuída pela AAC, Federação Académica 
do Porto, AA Universidade do Minho, 
AAUAveiro, AAUTrás-os-Montes e 
Alto Douro, AAUÉvora, Associação 
de Estudantes do Instituto Superior 
Técnico – Universidade Técnica 
de Lisboa, Federação Nacional das 
Associações de Estudantes do Ensino 
Superior Politécnico e Federação 
Nac iona l  do  E nsi no Super ior 
Particular e Cooperativo, que preten-
deu fazer um reencontro de gerações 
que, apesar de viverem tempos dife-
rentes, lutaram sempre por uma causa 
comum: os estudantes.

Foi usado nesse dia um carimbo 
comemorativo da efeméride, em 
Coimbra, editado pelos CTT, que fun-
cionou num posto de correio tempo-
rário no edifício da AAC.

Este posto de correio contou com 
a organização dos CTT – Correios 
de Portugal, secção filatélica da AAC 
e direção geral da AAC. A primeira 
obliteração do carimbo foi feita pelo 
presidente da AAC, Ricardo Morgado, 
e por vários outros dirigentes associa-
tivos das academias do País, que en-
dereçaram uma carta ao senhor mi-
nistro da Educação e da Ciência, 
Nuno Crato, fazendo um convite para 
que conhecesse as debilidades de fun-
cionamento das instituições de ensino 
superior em Portugal, comparando 
algumas dificuldades hoje sentidas 
com as de 1962. Essa carta seguiu en-
tão com o carimbo comemorativo em 
causa.

As atividades da secção filatélica 
podem ser seguidas em http://sfaac-
f ilatelia.blogspot.com/  ou na pá-
gina http://filatelica.aac.uc.pt/

Geada de Sousa

Georges Didi-Huberman
Dafne Editora
PVP: 32 euros
255 págs.

28 O Gizmo é um cão de porte pequeno, com cerca de cinco quilos. É muito 

simpático e sociável com pessoas e cães. É ainda jovem, com menos de dois anos. 

Parece não ter problemas de saúde, exceto o facto de coxear um pouco de uma 

patinha de trás, devendo-se isso a uma fratura antiga já solidificada. Venham 

conhecer este amigo de quatro patas ao Cantinho dos Animais de Beja.

Será vacinado e desparasitado antes da adoção. Contactos: 962432844; 

sofiagoncalves.769@hotmail.com

O mundo do vinho 
em 10 artigos

A guarda do vinho

5
Há muitas analogias entre o envelhecimento hu-
mano e o envelhecimento de um vinho. Há corpos 
com debilidades estruturais que sucumbem em pou-

cos anos; outros há que atingem o fulgor numa idade média 
e depois têm um declínio acelerado. A todos impressiona 
aquele idoso cuja vida foi merecedora do respeito e admi-
ração de uma comunidade; ou aqueles seniores cuja juven-
tude interior perpetua a sua presença. Também a evolução 
de um vinho está relacionada com a sua elaboração, educa-
ção e “sorte” durante a guarda. Ao nível visual o efeito da 

micro-oxidação dos pigmentos corantes 
sugere a junção cumulativa de capas da 
cor amarela, resultando na evolução do 
vermelho azulado dos tintos, para o cas-
tanho de tijolo. Nos brancos, os esverde-
ados darão lugar aos âmbares dourados. 

Quem tiver o gosto de criar uma gar-
rafeira, seja ela o espaço esconso do vão 
da escada ou uma cave labiríntica, deve 
lançar-se ao projeto com regras e disci-
plina. Mantenha um registo, desde a pri-
meira garrafa, com a identificação mí-
nima do produto. O local e a data de 
compra podem vir a ser importantes na 
eventualidade de surgir uma garrafa de-
feituosa. A luz deve estar continuamente 
ausente da sua cave, visto que existem in-
terações fisico-químicas entre os raios so-
lares e o vinho em garrafa. Curiosamente 
a poeira tem um papel protetor. É comum 
falar-se da bondade da guarda horizontal 
da garrafa. É certo que a manutenção de 
um equilíbrio entre as humidades exte-
rior e interior numa rolha de cortiça, con-
tribui para a existência de uma troca ga-
sosa mais homogénea entre o vinho e o 
pouco ar que com ele contacta através da 
abertura da garrafa. É necessário, porém, 
que no momento da rolhagem da garrafa, 
esta operação não tenha deixado vincos 
longitudinais na cortiça e, ainda, que o 
produtor tenha deixado, por um perí-
odo generoso, a garrafa na vertical para 
que a rolha recupere da compressão for-
çada a que é sujeita durante a sua coloca-
ção. Também há quem aponte que a inte-
gridade da rolha diminui com o contacto 
prolongado com o líquido. Outro facto 
ainda não provado cientificamente é que 
a evolução sensorial do vinho seja dife-
rente em função da posição da garrafa 
durante a guarda.

Deixo para o final o fator mais im-
portante para a boa longevidade da 
guarda: garanta uma temperatura es-
tável ao longo de todo o ano, se possível 
natural, entre 11ºC e 13ºC. Para não se 
preocupar mais com humidade, coloque 
um recipiente com água na sua garra-
feira e vá preenchendo o volume gasto.

Aníbal Coutinho

Vinho de 
Calendário

Já se encontra on line 

e de acesso gratuito 

o novo guia “Copo & 

Alma, 319 Melhores 

Vinhos para 2012”. 

Só tem de entrar 

em www.w-anibal.

com e conferir. No 

Alentejo destacou-se 

o vinho tinto IG 

Alentejano Dom 

Martinho, de 2008.

Vinho 
Diário

Um dos vinhos 

que mais me 

impressionou na 

recente prova cega 

que deu origem ao 

meu “Guia Popular de 

Vinhos, edição 2012”, 

já nas livrarias e nos 

supermercados, foi 

o branco Regional 

Alentejano Et 

Cetera, de 2010. 

Compra segura em 

qualquer prateleira.


