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Boa vida

29O Timba é um caniche com cerca de seis anos, meigo com as pessoas e de porte pequeno 

(cerca de seis quilos). Foi encontrado abandonado na rua, com dores… provavelmente foi 

atropelado. Consegue andar bem e não aparenta ter qualquer fratura…está a recuperar 

mas precisa de carinho e cuidados que são difíceis de dar no canil. Venham conhecê-lo 

ao Cantinho dos Animais. Será desparasitado e vacinado antes da adoção.

Contactos: 962432844  sofiagoncalves.769@hotmail.com

Comer 
Ensopado 
de coelho 
à pastor
Ingredientes:
1 coelho;
q.b. de farinha de trigo;
q.b. de sal; 
1,5 dl. de azeite;
2 colheres de sopa com 
banha de porco;
4 cravinhos;
1 folha de louro;
2 cebolas picadas;
4 dentes de alho;
10 g r.  de massa de 
pimentão;
1 molho de salsa;
q.b. de vinagre;
3 dl. de vinho branco 
alentejano;
q.b. de água;
1 kg. de batata;
1 pão alentejano do dia 
anterior.

Confeção: 
Parta o coelho aos bocados 
e passe-o por farinha. Leve 
ao lume um tacho com o 
azeite e a banha. Quando 
esta estiver quente core o 
coelho de todos os lados. 
Reserve a carne. No mesmo 
tacho, coloque nas gorduras 
onde fritou o coelho o 
cravinho, a lho picado, 
cebola picada, sal, massa de 
pimentão, ramos de salsa, 
vinagre e o vinho branco. 
Deixe ferver um pouco até 
evaporar o álcool. Ao longo 
da cozedura vá adicionando 
água aos poucos. Quando o 
coelho estiver quase cozido, 
junte as batatas cortadas às 
rodelas.
Retifique os temperos e no 
final junte mais um pouco 
de vinagre.
Sirva com fatias de pão 
cortadas f inas e bom 
apetite…

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

Letras
Os monstros 
também 
amam

C
hega às livrarias portugue-
sas com a responsabilidade 
decorrente da condição de 

vencedor do Prémio Nadal 2010 e 
de já ter vendido mais de 500 mil 
exemplares. Acresce a isto o pres-
tígio da autora, Clara Sánchez, 
ex-professora universitária, cola-
boradora do “El Pais” e autora de 
oito romances (um deles Prémio 
Alfaguara 2000).

Neste thriller, a história é nar-
rada alternadamente por Sandra, 
uma jovem grávida que não ama 
o pai do seu bebé e está em perí-
odo de reflexão sobre o seu fu-
turo, e por Julián, um octagená-
rio que viaja da Argentina para 
a costa leste espanhola depois de 
receber uma carta do seu velho 
amigo Salva. É o terrível passado 
de Salva e Julián que alimenta o 
suspense de Os monstros tam-
bém amam. Republicanos sobre-
viventes do campo de extermínio 
de Mathausen dedicaram a sua 
vida a procurar nazis. Salva, nos 
derradeiros dias da sua vida, vi-
vidos num lar de idosos na aldeia 
de uma zona de veraneio, desco-
bre um autêntico ninho de nazis. 

Quanto a Sandra, o seu per-
curso vai cruzar-se com o de 
um casal de noruegueses com os 
quais começa a ter uma relação 
de afeto – ou não? O certo é que 
acaba por ajudar Julián a desco-
brir o que Salva terá descobrido 
antes de morrer sem ter, porém, 
deixado testemunho disso. 

Apesar do tema parecer ex-
traordinário é um facto que vá-
rios nazis lograram viver em 
Espanha e é precisamente esta a 
circunstância que dá verosimi-
lhança ao romance de Sánchez. 
Escrito de modo fluído, tem na 
figura de Julián a sua persona-
gem mais conseguida embora o 
elenco de nazis seja convincen-
temente assustador. 

Maria do Carmo Piçarra

Filatelia
Humoristas e engenharia 
em novos selos

D
uas novas emissões de selos vão en-
trar em circulação na próxima se-
mana. Na terça-feira, dia 16, é a 

emissão dedicada ao centenário da realiza-
ção do 1.º Salão dos Humoristas Portugueses 
e na sexta-feira, dia 19, a dedicada à enge-
nharia portuguesa. 

A primeira destas emissões tem quatro 
selos e uma folha miniatura com mais oito, 
enquanto a segunda tem oito selos e um 
bloco com mais um.

Sobre o salão dos humoristas, a pagela 
da emissão diz-nos que foi “a 9 de maio 
de 1912 que se inaugurou o 1.º Salão dos 
Humoristas Portugueses, momento im-
portante para a história da arte e da cul-
tura portuguesa novecentistas. A exposi-
ção decorreu em Lisboa, no Chiado, onde o 
Grémio Literário abriu as portas para aco-
lher as obras de vinte e oito artistas”.

Sobre a outra emissão, diz-nos a mesma 
publicação que “os selos desta emissão fi-
latélica representam as especialidades de 
Engenharia formalmente estruturadas na 
Ordem dos Engenheiros e, historicamente, 
as que reúnem maior representatividade no 
País, quer em termos do número de profis-
sionais, quer ao nível das intervenções e re-
alizações na Sociedade”.

A filatelia em encontro de professores 
Decorreu na Escola Secundária Quinta das 
Flores, em Coimbra, de 4 a 7 deste mês, a 
reunião anual de professores de matemá-
tica, organizada pela respetiva associa-
ção, a APM  – Associação de Professores de 
Matemática. 

Um dos temas do encontro deste ano foi 
a educação matemática. 

A secção f i latélica da Associação 
Académica de Coimbra (Sfaac), com o 
apoio da Associação de Professores de 
Matemática, a Escola Secundária Quinta 
das Flores, os CTT – Correios de Portugal e 
a Federação Portuguesa de Filatelia, organi-
zou uma mostra filatélica dedicada ao tema 
“Matemática”. Além disso, o evento contou 
com um posto de correio que funcionou no 
dia 4 de outubro, e um carimbo comemora-
tivo do evento, para obliterar toda a corres-
pondência aí entregue e que reproduzimos.

A Sfaac escolheu para ilustrar a educa-
ção matemática um autómato, no caso uma 
máquina de estados finitos que é um mo-
delo matemático usado para representar 
um programa de computador ou um cir-
cuito lógico.

Este exemplo mostra uma FSM (do in-
glês Finite State Machine) que determina 
se um número binário tem um número par 
ou ímpar de 0’s, onde S1 é um estado de 
aceitação.

A mostra teve um conjunto de reprodu-
ções de selos de matemática do mundo in-
teiro, que representam as variadíssimas 
áreas desta ciência.

Relembramos as últimas peças filatéli-
cas editadas pelos CTT relacionados com 
a temática: selo para o público jovem, com 
a “Tabuada” (de 2009), emissão “Vultos da 
História e da Cultura” de 2008, com o pro-
fessor Mira Fernandes (da Universidade de 
Coimbra), e os inteiros postais do Dia do Pi, 
deste ano, e o comemorativo do Centenário 
de Maria do Pilar Ribeiro (matemática) de 
2011.

Geada de Sousa

Clara Sánchez
Matéria-prima edições
366 págs.
16,80 euros


