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FILATELIA
À MESA
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GEADA DE SOUSA

ANTÓNIO CATARINO

A TASCA DE MILFONTES
QUE VIROU INSTITUIÇÃO

Jean Moulin (1899-1943), herói da resistência francesa, acaba
de ser homenageado na filatelia portuguesa com a emissão de
um bilhete-postal (BP) em sua honra. A apresentação pública
do BP teve lugar num evento que decorreu na loja dos CTT do
Chiado, na passada terça-feira, dia 28, para o qual foi convidada
a imprensa.
Segundo se lia no comunicado, esperava-se a presença de João
Bento (CEO dos CTT), Raul Moreira, diretor de filatelia dos CTT,
João Soares, (ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa
e antigo ministro da Cultura), Francisco André (secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação) e Florence
Mangin (embaixadora de França em Portugal).
A II Guerra Mundial é um tema praticamente inexistente
na nossa filatelia. Excetuando as emissões “Europa – Paz
e Liberdade”, de 5 de maio de 1995, e “Em memória do
Holocausto”, de 17 de junho último, não temos outras. O mais
próximo que encontramos são as duas dedicadas a Calouste
Sarkis Gulbenkian e à obra que criou em Portugal, emitidas em
26 de julho de 1965 e os 150 anos do seu nascimento em 23 de
Março do ano passado.
Estão, quanto a nós, por assinalar filatelicamente alguns factos
nos quais também tivemos um papel importante, nomeadamente
no apoio humanitário que prestámos não só àqueles que
fugiam dos campos da morte, mas também, no pós-guerra, às
crianças dos países que sofreram a invasão e a ocupação do seu
território.
Falta também uma emissão que celebre o papel que centenas de
portugueses tiveram como ‘maquisards’ ou ‘partisan’, membros
da resistência, ou até incorporados nas Forças Francesas
Livres, o exército regular da “França Livre” liderado por Charles
de Gaulle.
O agora celebrado pela nossa filatelia iniciou-se
profissionalmente na administração pública. Demitido por, nas
suas funções, se recusar a assinar um documento que entendeu
profundamente racista, fugiu para Londres. Ali recebeu ordens
do general de Gaulle para regressar à pátria e organizar os vários
grupos de resistência. Como se sabe, estes grupos de patriotas
resistentes tiveram um papel relevante na expulsão do exército
alemão do solo francês, utilizando para tal a tática “toca e foge”
e de sabotagem que, devido à sua imprevisibilidade, provocaram
grandes danos às forças ocupantes.
ANO INTERNACIONAL DA PAZ E DA CONFIANÇA Três novas
etiquetas de impressão de franquia entraram em circulação
no passado dia 21. Lê-se no comunicado enviado à imprensa
que “ao assinalar o Ano Internacional da Paz e da Confiança,
pretende-se reafirmar a Carta das Nações Unidas e os seus
propósitos e princípios, especialmente o compromisso de
resolver disputas de forma pacífica e a determinação de salvar
as futuras gerações do flagelo da guerra.” As três imagens
criadas por André Chiote traduzem bem este objetivo.
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A II GUERRA MUNDIAL
EM NOVA PEÇA FILATÉLICA

A costa alentejana é um manancial de surpresas, que se
estende à mesa, como sucede na vila da foz do Mira, onde um
restaurante com nome de tasca se tornou local de peregrinação
gastronómica. Tesouro escondido durante décadas e décadas, a
costa alentejana continua na moda. A beleza singular das praias
e das paisagens, as tradições locais e a boa mesa, onde o peixe
fresco marca presença quase obrigatória, transformaram por
completo a outrora pacata Vila Nova de Milfontes.
A transformação gerada pelo turismo foi quase radical e hoje
guardam-se as memórias de outros tempos, ainda que o verão
fosse sempre uma época diferente. Mais movimentada e buliçosa,
até para lá da chamada época alta, como hoje sucede.
Mas, Vila Nova de Milfontes não é só a beleza natural das praias
ou o encanto da foz do Mira. Na restauração, A Tasca do Celso
afirmou-se ao longo de anos – vai a caminho das três décadas de
existência – e é hoje uma verdadeira instituição, não só local,
mas de âmbito regional.
Um estatuto que manteve a autenticidade do restaurante que
nada tem de tasca; pelo contrário, é um espaço moderno, hoje
alargado por mais uma sala e esplanada. Uma consequência – a
subida dos preços foi outra – do sucesso alcançado. A decoração,
à base de motivos regionais, é particularmente cuidada e
reveladora de bom gosto. Ali pode conjugar-se o verbo petiscar,
tão apelativas são as variadas propostas: linguiça com ovos
mexidos; amêijoas à tasca; salada de polvo e mariscos.
Para almoçar ou jantar, também não faltam boas razões: o peixe
fresco, resultante da safra diária, é opção relevante para uma
cataplana, confecionada para duas pessoas e que se afirmou
como ‘ex libris’ da casa.
A comida de tacho é, de algum modo, imagem da casa: arroz de
amêijoas ou de tamboril, neste caso para duas pessoas; filetes
de peixe-galo com arroz de tomate; açorda com camarão gigante;
pregado grelhado ou frito com arroz de feijão ou feijoada de
búzios marcam presença regular na lista, ainda que os caprichos
do mar possam, eventualmente, causar alterações na ementa.
No setor carnal, o bife “à la plancha” e o naco de alcatra são
boas opções para dois comensais. Costeletas de cordeiro na
brasa e medalhão à portuguesa ampliam o leque de propostas
desta tasca gerida pelo filho do Celso, um duriense há muito
rendido aos encantos do Baixo Alentejo e que deu o nome do
pai ao restaurante, que possui uma garrafeira com dezenas de
referências, e que se tornou local de peregrinação gastronómica
para quem demanda paragens do sudoeste.
A reserva é, por isso, muito aconselhável, em particular nos
meses estivais, de grande afluência a esta tasca bem diferente de
outras: tem o nome do Celso para marcar a diferença.

FEIRA DE CASTRO
CANCELADA PELO
SEGUNDO ANO
CONSECUTIVO
A Câmara Municipal de Castro
Verde cancelou a edição deste ano
da Feira de Castro. A autarquia
explica que, “depois de proceder a
uma avaliação muito ponderada, e
em articulação com a Autoridade
Local de Saúde, decidiu não
promover” a realização do
certame devido à situação
pandémica. “Tendo em conta
que a Feira de Castro tem uma
enorme dimensão e atrai milhares
de pessoas oriundas de diferentes
lugares do país, e as exigências
que um evento desta natureza
requer”, o município refere que
considerou que “a sua realização
acarretaria riscos acrescidos”.
No entanto, será promovido um
programa cultural para assinalar
a data, entre os dias 15 e 17 de
outubro, que será divulgado nos
próximos dias.

OFICINA DE
FORMAÇÃO “CINEMA,
CIDADANIE &
DESENVOLVIMENTO”
EM MÉRTOLA
Estão abertas inscrições para a
oficina de formação em “Cinema,
Cidadania & Desenvolvimento”,
a decorrer em Mértola. A ação é
dirigida a educadores de infância
e professores dos ensinos básico e
secundário, técnicos, animadores
e mediadores culturais. Esta
ação, acreditada pelo Centro de
Formação de Professores Terras
do Montado, é promovida pelo
coletivo “Os Irmãos Lumiére”,
em parceria com a Associação
Entre Imagem, no âmbito do
programa europeu CinEd.
Integra o Plano Municipal de
Mediação Cultural – Cinema,
elaborado pela Associação Entre
Imagem, o projeto cultural
do Agrupamento de Escolas
de Mértola e o Plano Nacional
das Artes. A formação será
ministrada por Rossana Torres
e Ana Eliseu e as inscrições estão
abertas até ao próximo dia 6 de
outubro.

