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A ESCOLA, DE CACHOPOS,
EM LUGAR CIMEIRO
DO ‘RANKING’

D.R.

Pelo meridiano de Alcácer do Sal, sob a protetora copa do vasto pinhal
que se despede do espreguiçado e dolente Sado nas imediações da velha
Salatia, a fuga até ao oceano é um imperativo, mal o tempo aquece.
A meio caminho entre Alcácer e a Comporta, seguindo pela Estrada
Nacional 253, uma antiga escola primária, construída de acordo com
o chamado “plano do centenário”, alberga restaurante que se tornou
referência.
Regressemos, pois, à Escola – assim se chama o restaurante – para
apreciarmos as lições de mestre Henrique Galvão, cujo talento pintou,
ao longo de quase 20 anos, letra a letra, o sucesso de um espaço que nos
transporta aos tempo da meninice. Lá estão o quadro negro e os velhos
mapas, recordação dos tempos em que havia cachopos na escola de
Cachopos, fechada em 1982.
Em vez de carteiras, há agora mesas cobertas com toalhas e guardanapos
em tecido, pratos e talheres de boa qualidade, simpatia a rodos. À mesa,
os mais velhos estudam aliciante ementa, enquanto saboreiam, como
entradas, um coelho de coentrada ou linguiça frita, e os petizes brincam
no recreio.
Com o Sado ali tão perto, as enguias fritas com arroz malandrinho de
couve, feijão e cenoura ou com açorda de tomate são pitéu irresistível;
mas, a posta de cherne à barqueiro, frita e com molho de camarão
e ameijoas, não lhe fica atrás. O ensopado de cherne é alternativa a
condizer. Imperdível é a empada de coelho bravo com arroz de pinhão,
um dos pratos icónicos da casa. A carne do coelho é desfiada com ervas
aromáticas e envolvida numa massa de pão muito fina, que vai ao forno
e é servida acompanhada com arroz, muito seco, de pinhões, uma das
riquezas da região.
Cachaço de porco preto; perdiz na púcara e nabiçada de pombo bravo são
outros pratos ditos históricos desta Escola com ‘numerus clausus’, aos fins
de semana e, claro, no verão, tantos são os candidatos a um lugar à mesa.
Nesta escola alentejana, o terceiro ciclo, tão gostoso como os anteriores,
reserva ainda surpresas, o que torna complicada a escolha entre o doce
da casa, com pinhões e doce de ovos ou, por exemplo, morgado de figos,
encharcada ou bolo fidalgo.
O vinho da casa, de qualidade maior e a preço muito razoável, e o labor
dos auxiliares do professor Henrique, ajudam a colocar esta Escola em
lugar cimeiro no ‘ranking’ nacional. Brinde-se, então, com licor de bolota,
servido numa cabaça, a esta casa de tantos saberes e sabores.

BISSEXTO DE MODAS
NO YOUTUBE
“Bissexto de Modas” foi um
projeto lançado, em janeiro
do ano passado, pelo grupo
alentejano “Os Vocalistas”.
Passado um ano, os vídeos das
366 modas estão disponíveis
no canal do grupo no Youtube.
Inicialmente, os três elementos
que compõem o grupo – José
Emídio, Rúben Lameira e
Bernardo Emídio – gravavam
as modas em conjunto, situação
que acabou por ser alterada com
o surgimento da pandemia.
Depois tiveram de se adaptar
ao novo contexto criado pela
chegada e permanência do
novo coronavírus e ofereceram
ao público, de todo o mundo,
uma moda alentejana por dia,
durante todo o ano. O objetivo
do projeto foi divulgar as canções
alentejanas “menos conhecidas”
do público, de forma a chegar aos
quatro cantos do mundo, através
das redes sociais, explica José
Emídio.

BDTECA EM ODEMIRA
A 15.ª edição da Bdteca –
Mostra de Banda Desenhada
de Odemira decorre até março
deste ano, na Biblioteca José
Saramago, numa iniciativa
promovida pela Câmara de
Odemira, em parceria com a
Sopa dos Artistas – Associação
Local de Artistas Plásticos. O
início da mostra é marcado pelo
habitual concurso nacional de
BD. A fase de apresentação de
trabalhos decorre até ao próximo
dia 19 de fevereiro, sendo
dirigido a maiores de 16 anos.
O tema é livre e os trabalhos
são avaliados de acordo com
a criatividade, originalidade
e qualidade gráfica, sendo
atribuídos prémios monetários
aos três primeiros classificados.
Os trabalhos devem ser
originais, apresentados com o
máximo de quatro pranchas,
em língua portuguesa e em
formato A3. Cada concorrente
poderá concorrer com mais do
que um trabalho, desde que
enviados separadamente e com
pseudónimos diferentes.

AS EMISSÕES DO ANO PASSADO I
– (SELOS)
Durante o ano passado,
os CT T Correios puseram
em circulação 34 novas
emissões de selos. Este
número não inclui o ‘booklet’
intitulado “Obrigado
Portugueses!” com um selo
N20G, que foi oferecido aos
clientes que utilizaram os
serviços do correio entre
os dias 12 de outubro e 6 de
novembro. Nele pode ler-se
a mensagem “500 anos de
história e memórias entre
estradas e caminhos. 500
anos a unir os portugueses.
A pé, a cavalo, de bicicleta
ou de automóvel. Nada faz
parar o correio. Sempre
com entrega total. Obrigado
portugueses por 500 anos de
confiança”. O ‘design’ é de
João Machado.
O último dia da sua
disponibilização ao público,
6 de novembro, foi o dia
em que, em 1520, o rei D.
Manuel I assinou em Évora o
documento que criou o cargo
de correio-mor em Portugal.
Vejamos a distribuição das restantes emissões ao longo do
ano.
Janeiro: dia 8, “Emissão Madeira” (autoadesivos).
Fevereiro: dia 6, “Raças Autóctones”; dia 19, “Vultos da
História e da Cultura”; dia 26, “250 Anos do Nascimento
de Beethoven”. Março: dia 18, “500 Anos da Passagem do
Estreito de Magalhães”; dia 31, “Museus Centenários (2.º
grupo)”. Abril: dia 17, “Arcebispos de Braga” (3.º grupo); dia
22, “Numismática Portuguesa” (série base, 1.º grupo).
Maio: dia 5, “Dia Mundial da Língua Portuguesa – 30 Anos
da Aicep”; dia 21, “Emissão Açores” (autoadesivos);
dia 25, “Emissão Europa – Rotas do Correio Antigo”;
dia 28, “75 Anos da TAP Air Portugal”; dia 28, “Festas e
Romarias – Lugares de Fé”. Junho: dia 22, “300 Anos da
Fundação da Academia Real da História”; dia 29, “800
Anos das Inquirições Gerais de D. Afonso II”. Julho: dia
10, “Gastronomia Tradicional do Mediterrâneo – Euromed
Postal”; dia 21, “Museu de Fotografia da Madeira – Atelier
Vicente’s”; dia 23, “100 Anos do Nascimento de Amália
Rodrigues”; dia 30, “Festas do Divino Espírito Santo –
Açores”.
Agosto: dia 3, “Numismática Portuguesa” (série base,
1.º grupo); dia 20, “Roteiro Pré-Histórico” (2.º grupo); dia
24, “Emissão Justice League”; dia 27, “Emissão Cabos
Submarinos – 150 Anos”. Setembro: dia 25, “Fundo de
Garantia Automóvel – 40 Anos”; dia 28, “Organização das
Nações Unidas – 75 Anos”.
Outubro: dia 9, “500 Anos do Correio em Portugal”
(5.º grupo); dia 12, “Granja do Marquês – 100 Anos de
Aeronáutica”; dia 18, “Cinquentenário da Associação Cabo
-Verdeana – Homenagem a Eugénio Tavares”; dia 26, “175
Anos da Escola Naval”; dia 27, “Ano Internacional das
Sanidade Vegetal”; dia 29, “200 Anos do Nascimento de
Florence Nightingale – Dia Internacional do Enfermeiro”.
Novembro: dia 6, “Emissão É Tempo de Esperança”.
Para além destas, houve duas emissões de etiquetas de
impressão de franquia automática, produto conhecido
nos meios filatélicos por “eifas”. A primeira emissão,
a 27 de março, foi dedicada aos “Sinais de Crianças
Expostas” e a de dezembro, no dia 12, aos “Salvamentos no
Mediterrâneo”.

