
Vinho de 
Calendário
Já se encontra online 

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 

regional alentejano 

Solista, Touriga 

Nacional de 2009.

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 Fonte da 

Serrana, de 2009. 

Compra segura em 

qualquer prateleira.

28

D
iá

rio
 d

o 
A

le
nt

ej
o

9 
m

ar
ço

 2
01

2

Boa vida
Comer 
Bife de 
vitela 
recheado 
com queijo 
Serpa

Ingredientes para 
4 pessoas:
8 bifes da vazia com (100 g. 
cada),
4 fatias de queijo Serpa, 
100 gr. de farinha de trigo, 
100 gr. de pão ralado, 
2 ovos inteiros, 
q.b. de pimenta, 
q.b. de sal,
q.b. de azeite, 
4 dentes de alho, 

Confeção:
Bata os bifes com um mar-
telo e tempere com sal e pi-
menta. Sobre cada um so-
breponha uma fatia de 
queijo Serpa, de seguida po-
nha o outro bife por cima, 
apare os lados com uma faca 
e una com palitos. Siga esta 
operação na restante carne.
Passe os bifes por farinha, 
ovo batido e pão ralado. 
Leve a fritar numa frigi-
deira com azeite e alhos es-
magados. Coloque os bifes 
sobre papel absorvente.
Acompanhe com espar-
guete e legumes cozidos.
E bom apetite...

Nota: Pode fazer este prato 
com outro tipo de carne, por 
exemplo peito de frango ou 
lombo de porco.

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

Letras
A vida 
privada de 
Maxwell Sim

M
axwell Sim é um “he-
rói” contemporâneo. 
Quer isto dizer que o 

casamento dele falhou, que tem 
dezenas de amigos virtuais no 
Facebook mas que sofre de soli-
dão, que se sente “em casa” em 
espaços franchizados por mar-
cas globais apesar de ter apos-
tado em trabalhar para uma 
pequena empresa que vende es-
covas de dentes ecológicas e so-
cialmente responsáveis. A de-
pressão que o acomete quando 
a mulher o deixa levando a fi-
lha adolescente não é superada 
quando tenta reaproximar-se 
do pai, com quem nunca teve 
grande contacto físico ou emo-
cional. Na verdade, aprofunda-
-se quando aceita participar 
numa viagem de promoção me-
diática da sua empresa mas que 
se torna cada vez mais uma via-
gem à sua vida íntima, privada. 
Uma viagem da qual corre o 
risco de não regressar... 

Acreditem que a vida privada de 
Maxwell Sim não tem nada de espe-
cial. É um homem sem dons e inapto 
socialmente. Não é sedutor e chega a 
ser patético. Por isso Coe precisa de 
todo o seu engenho para, no seu novo 
romance, ir revelando a absoluta 
fraude que é a vida de Sim e manter 
o leitor interessado. Coe sabe escre-
ver mas tem sobretudo consciência 
do mundo em que vive – um mundo 
em crise, ensombrado pelo desem-
prego, em que as relações interpesso-
ais são cada vez mais difíceis, em que 
a comunicação e o conhecimento fo-
ram substituídas quase sempre pelo 
excesso de informação, em que o au-
toconhecimento é cada vez mais um 
ato de consumo e não de autoanálise 
e se procura evitar o sofrimento to-
mando comprimidos. A vida privada 
de Mawwell Sim questiona, de modo 
despretencioso, os valores de um 
mundo em que a felicidade se tornou 
sinónimo de poder de compra.

Maria do Carmo Piçarra

Filatelia
Saiu mais 
uma “Cábula”

A
c a b a  d e  s e r  pu b l i c a d o  m a i s 
um número da rev ista “Cábu la 
Filatélica”, revista da secção f ilaté-

lica da Associação Académica de Coimbra, 
cuja publ icação se i n ic iou em 1982 .
Para além do oportuno noticiário, este nú-
mero apresenta aos seus leitores dois in-
teressantes artigos: a “História Postal da 
Bósnia Herzegovina 1878 – 1918”, da auto-
ria Joaão Batista, e “Evocando a memória do 
Doutor António Luiz Gomes”, cujo autor foi o 
seu trineto Pedro Luiz Gomes de Castro.
O primeiro dos temas é inédito na f ilate-
lia portuguesa, o que só por isso já justifica a 
sua publicação. Quanto ao segundo dos arti-
gos, ele mostra-nos um pouco das várias fa-
cetas do que foi na universidade e na política 
António Luiz Gomes. Sobre ele, diz-nos o au-
tor que “(...) cedo a sua personalidade e o seu 
prestígio intelectual e moral o distinguem de 
seus pares, sendo o principal organizador na 
cidade de Coimbra de um Centro Republicano. 
No primeiro ano do curso é eleito presidente 
do Teatro Académico, que breve se tornou (...) 
na Associação Académica de Coimbra, sendo o 
seu primeiro presidente”. Ocupou o cargo du-
rante todo o curso (1885 a 1892), o que é de-
veras invulgar pois a maioria dos elementos da 
direção da AAC era monárquica. Republicano 
convicto, recusou um importante prémio que a 
Casa Real lhe atribui por ter sido o melhor 
aluno do curso.  
Em 2010, aquando da realização da sua II Gala, 
a AAC emitiu um selo personalizado, que re-
produzimos, homenageando o seu antigo presi-
dente, que também foi reitor da universidade. 
A secção filatélica da AAC tem no seu seio um 
outro clube filatélico de apoio aos seus associa-
dos, o Clube de Colecionadores de Carimbos 
Comemorativos – CCCC, o único no País espe-
cializado neste tipo de marcas postais. 
O seu catálogo de carimbos de comemorativos 
de Portugal é também o único que hoje se edita, 
em Portugal, sobre este tipo de marcofilia. 
Neste mês de março, a secção filatélica abre as 
portas aos associados às quintas-feiras (15, 22 
e 29) e aos sábados (17 e 24), das 16 às 18 ho-
ras, e no dia 24 haverá o lançamento do inteiro 
postal e carimbo comemorativo dos 50 anos do 
Dia do Estudante.
As atividades da secção podem ser acompanha-
das em  http://sfaac-filatelia.blogspot.com/ e na 
página http://filatelica.aac.uc.pt/

Geada de Sousa

O mundo do vinho 
em 10 artigos

Temperaturas 
de serviço

3 
Quando se toma cerveja a regra de serviço na 
restauração e nas nossas casas é consensual: a 
cerveja bebe-se fria; e com razão: o frio faz com 

que o gás dissolvido se escape mais lentamente, possi-
bilitando uma melhor degustação.

Tal como a cerveja, e ao contrário do que se pra-
tica em Portugal, nenhum vinho deve ser consumido 
à temperatura ambiente. Os vinhos brancos e rosados 
devem ser servidos entre 9 e 11 graus e os tintos entre 
16 e 18 graus, ou seja, os vinhos tintos devem ser refri-
gerados! (Atenção à temperatura dos próprios copos).

O vinho contém álcool e outros compostos que se 
evaporam facilmente. Ao servirmos a uma tempe-
ratura elevada, estamos a reduzir ou a instabilizar a 

maior parte dos compostos no-
bres que caracterizam o aroma e 
o gosto do vinho; é o que se passa 
à temperatura ambiente, que 
nos restaurantes e em casa, está 
quase sempre acima dos 22 graus. 
O vinho torna-se plano na boca, 
quente no nariz, fazendo lembrar 
uma sopa; e eu até gosto muito de 
sopas, mas o tempo das sopas de 
vinho – conhecidas por sopas de 
cavalo cansado – já pertence à his-
tória. Qualquer bebida alcoólica 
deve ser bebida apenas por prazer 
e com moderação.

No verão o serviço do vi-
nho tinto e dos vinhos fortifica-
dos, como o Porto, o Madeira ou 
os Moscatéis (servidos entre 12 e 
14 graus), é ainda mais sofrível. 
Peço ao leitor que contribua para 
esta mudança de atitude: sempre 
que lhe propuserem uma garrafa 
de vinho tinto que não se encon-
tre refrigerada para a temperatura 
de serviço, peça um recipiente 
com gelo e exija a colocação do seu 
tinto no gelo ou água gelada du-
rante 5 a 10 minutos. Na maioria 
dos restaurantes nacionais, prova-
velmente terá que lidar com o sar-
casmo e o discurso obsoleto de al-
gum “professor encartado”, do 
mais ilustre entre os empregados, 
ou mesmo do próprio dono do es-
tabelecimento. Tente explicar com 
os argumentos que aqui lhe trans-
mito e, se não se importar, propo-
nha que o “professor” prove um 
pouco do vinho na temperatura 
correta. Também pode propor 
que, nesse restaurante, passem a 
comprar este seu jornal e a ler es-
tas crónicas. 

Aníbal Coutinho

Jonathan Coe
Dom Quixote
PVP: 17,90 Euros
352 págs

A Zuri é uma cadela adulta mas ainda jovem que procura uma família que lhe dê 

uma vida de maior liberdade e alegria do que aquela que tem no canil. A Zuri é de 

porte grande e tem pelo semilongo todo branco. É muito bonita. Está esterilizada 

e vacinada. Venham conhecê-la ao Cantinho dos Animais de Beja.

Contactos: 962432844; sofiagoncalves.769@hotmail.com


