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À semelhança dos lanches do 

réclame do gorduroso Kinder 

Délice, há profissões de que 

gostamos mais e outras de que 

gostamos menos. E depois há as de 

que gostamos MESMO, mas não é 

dessas que nos ocupamos agora. 

Pensemos nos professores e nos 

alunos, na docência e no 

aprendizado; ora aqui estão duas 

ocupações bem catitas. Sim, há 

melhores, nós sabemos. Mas não 

acabaram de ler acima que não é 

dessas que vamos aqui falar? 

Voltando aos professores e aos 

alunos: são hinos à boa vida! 

Porquê? Mas há dúvidas? 

Vejamos. Para início de conversa, 

as social skills de qualquer dos 

grupos só podem estar ao rubro: 

todo o santo dia eles dão à língua! 

(O desejável era que o fizessem 

cada um por sua vez; contudo, 

sabemos nós todos e por 

experiência própria que a língua é 

um órgão que tem vida própria e 

que é como um corcel selvagem: às 

vezes, nem com chicotada se 

doma!) Depois, de 90 em 90 

minutos há pausa para mais 

conversa, café, lanchinho, 

cigarrinho (concordo consigo, 

leitor, já proibiam de vez esta 

porcaria). Para finalizar, e 

exibindo o argumento que mais 

dor de cotovelo provoca a meio 

mundo, além dos feriados e fins-de

-         -semana, ambos folgam no 

Natal, na Páscoa, no Carnaval, no 

mês de Agosto. Os alunos ainda 

mais repousam: tem o final de 

Junho e todo o mês de Julho a 

juntar às restantes folgas. E com 

tanto tempo livre, caros 

professores e caros alunos, NÃO 

HÁ DESCULPA PARA TÃO 

INCIPIENTE E PERICLITANTE 

PARTICIPAÇÃO NO JORNAL DA 

ESCOLA! Com tanto momento 

ocioso, terão certamente tempo 

para um profundo exercício de 

introspecção, para uma viagem ao 

centro de si mesmos e para 

produzirem textos lindos, 

histórias, notícias, poemas, 

receitas, recados, o caneco! Bora 

fazer deste jornal uma revista no 

próximo ano lectivo? Esta redacção 

conta convosco! 
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Comemorações do Dia da Europa 

Decorreram, mais uma vez, as comemorações relativas ao “Dia da Europa”. Este ano, o local escolhido para a 

realização deste evento foi a “Ilha Branca” (Ilha Graciosa). O tema escolhido foi “Açores: 25 Anos na União Eu-

ropeia” e contou com a participação de uma equipa de todas as ilhas, à excepção da Ilha do Corvo. Pela nossa 

Ilha concorreu uma equipa composta pelos alunos Emília Valadão, do 12.ºA, Flávio Freitas, do 12.ºB, e Nilza 

Mendes, do 12.ºC, tendo como coordenadora a professora Isabel Duarte. É de referir que esta actividade decor-

reu entre os dias 7 e 9 de Maio, período no qual os elementos de todas as equipas tiveram a oportunidade de 

conhecer a lindíssima Ilha Graciosa, visitando locais de grande interesse como o Museu da Graciosa, a Furna do 

Enxofre, as Termas do Carapacho, entre outros. No dia 9 de Maio, Dia da Europa, decorreram, no Auditório da 

Escola Básica e Secundária da Graciosa, as comemorações relativas a esta data, das quais se destacam o con-

curso onde são testados os conhecimentos dos alunos em matérias como História, Geografia, União Europeia e 

Açores. É de salientar que a equipa da Escola Básica e Secundária das Flores conseguiu obter um honroso se-

gundo lugar no referido concurso, ficando apenas a um ponto de distância da equipa vencedora, oriunda da Es-

cola Manuel de Arriaga, na ilha do Faial. A nossa equipa, “Flower Force”, obteve, ainda, o segundo lugar na 

atribuição do melhor trabalho multimédia. Parabéns a todos os elementos da equipa da Escola Básica e Secun-

dária das Flores pela excelente participação! 

Professora Isabel Duarte 

Emília Valadão 

Flávio Freitas 

Nilza Mendes 
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A equipa das Flores: Professora Isabel Duarte, Flávio Freitas, Nilza Mendes e Emília Valadão 
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Palestra 

No dia 27 de Maio, pelas 14:15h, 

tivemos, no anfiteatro da nossa 

escola, outra visita. Não podendo 

nós receber o senhor dos Anéis, 

recebemos o Senhor das Lín-

guas. O senhor Luís Moreira 

veio às Flores proferir uma pa-

lestra onde nos falou sobre a im-

portância das línguas na União 

Europeia e sobre profissões rela-

cionadas com as línguas. Tam-

bém respondemos a pequenos 

questionários que nos apresen-

tou e fomos con-

vidados a visitar 

o senhor na Ave-

nida da Liberda-

de, onde se situa 

a Representação 

da Comissão Eu-

ropeia em Portu-

gal. O saldo da 

palestra foi cla-

ramente positi-

vo. Menos positi-

vo foi vermos 

alguns elemen-

tos do público, 

sentados em 

frente ao pa-

lestrante, en-

tretidos a envi-

ar SMS ou em 

amena cava-

queira ou a 

querer escapar 

do anfiteatro 

porque já eram 

15 horas e, 

portanto, hora de intervalo. Miú-

dos e graúdos: chama-se educa-

ção e parece óbvio que a de meia 

dúzia de vós ficou no colo da par-

teira. Custa muito oferecer 15 

minutos de uma vida inteira pa-

ra dar a tenção a uma pessoa 

que, muito gentilmente, nos veio 

ensinar coisas? O cigarro pode 

esperar. Os beijos na boca tam-

bém. E a educação e a cortesia 

nunca mataram ninguém. 

Acrónimo 

Fazendo juntas tantas lou-

curas, 

Andando perdidas, 

Brincando pelas ruas, 

Imaginem no que deu... 

A hora passou, 

Ninguém reparou, 

A aula se perdeu! 

 

 

 

O meu medo foi da falta... 

Logo, tinha que a justifi-

car. 

Ir para casa não queria... 

Vamos lá passear! 

Então lá fomos, 

Iguais a duas crianças, 

Rindo, saltitando, 

Assim, sem nenhuma espe-

rança. 

 

 

Não posso acreditar! 

Uma coisa aconteceu! 

Ninguém foi à aula! 

Encostada, a professora 

adormeceu. 

Sonhou que a Tânia uma 

boa nota mereceu... 

 

Tânia Silva 
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Vamos brincar com a Matemática no 2.º Ciclo II  

Para estimular o gosto pela disciplina de Matemática, e sob o ponto de vista lúdico (com 
jogos), as docentes do grupo 230, do Departamento de Matemática e Física-Química, or-
ganizaram, no dia 6 de Abril de 2011, a actividade “Vamos brincar com a Matemática no 
2.º ciclo II”. 

Assim, os 84 alunos do 2º ciclo das escolas EBS 1,2,3/JI/S Padre Maurício de Freitas e a EB 
1,2/JI de Lajes tiveram a oportunidade de realizar as actividades em conjunto. 
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Parada de Árvores 

Por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, 2011 foi proclamado o ano Internacional das  Flores-

tas. Neste sentido e com vista a sensibilizar a comunidade para a importância do papel das florestas no nosso plane-

ta, a Direcção Regional dos Recursos Florestais realizou inúmeros eventos e actividades. A Parada de Árvores foi 

uma dessas iniciativas. Apesar da chegada tardia das árvores à nossa escola, os docentes do departamento de Edu-

cação Artística e Tecnológica abraçaram a ideia e, juntamente com os seus alunos, deram asas à imaginação. 

Enquanto coordenadora daquele departamento, dou os meus parabéns ao professores envolvidos e aos seus 

alunos.  As árvores serão certamente o reflexo da disponibilidade mostrada e do empenho e motivação que demons-

traram ao envolver-se neste projecto, cuja execução figurou uma corrida contra o tempo. 

 

A Coordenadora do Departamento de Educação Artística e Tecno-

lógica                                                                          Maura Barreto 

 

 



Exposição “Peixes” - patente ao público até ao dia 22 de Junho  
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A estrutura é o principal elemento das formas, garantindo assim a sua estabilidade. (Modesto, A., Alves, C. 

e Ferrand, M. (2006), Manual de Educação Visual, 7/8/9, Porto: Porto Editora) 

 

Os alunos do 7º A e do 7º B criaram, eles próprios, com base nos conhecimentos teóricos e práticos adquiri-

dos na aula de Educação Visual, as suas estruturas. 

Com a utilização de vários fios de arame com diferentes espessuras, construíram o seu peixe. A modelação 

foi realizada com cola branca e papel vegetal e a decoração foi feita com recurso a técnicas mistas. 

 

 Venham pescar neste mar escolar artístico e tragam um amigo! 

A professora da disciplina de Educação Visual 

Maura Barreto 



Performance 

 É uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música e, de um modo geral, não há 

participação do público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalação 

Género artístico que descreve trabalhos tridimensionais, posicionados especificamente no espaço, e projectados para 

transformar a percepção espacial do observador. Geralmente aplica-se a objectos situados em espaços interiores. 

 

Projectos finais dos alunos do 9.ºano na disciplina de Educação Visual 
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Design 

É uma disciplina nova que caracteriza uma actividade já antiga. O design já existia antes da palavra se tornar co-

nhecida, e refere-se ao método que se utiliza para a criação de objectos, de ambientes ou mensagens, tendo em conta 

os materiais mais indicados, a sua forma e a  sua função. (Modesto, A., Alves, C. e Ferrand, M. (2006), Manual de 

Educação Visual, 7/8/9, Porto: Porto Editora) 

 

 

Pintura 

Área expressiva que permite comunicar, criar, transformar 

e manipular o nosso mundo imagético, independentemente 

da sua origem primária, utilizando diferentes elementos da 

linguagem estrutural plástica. 
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Clube da Alface 

A nossa escola tem novo Clube. Falamos do único, do inimitável, do verde, do consciente... Do Clube da Alface*! 

Somos um grupo de alunos e professores que, na aula de Inglês, sublimemente inspirados pela unidade temática 

do Environment, deram consigo empenhados e decididos a optimizar a estufa da escola e respectiva área circun-

dante.  

Neste momento, estamos a delinear estratégias para o próximo ano lectivo: o que plantar, como o fazer, quem nos 

vai ensinar, como conseguir massa muscular suficiente para podermos manejar a enxada e coisas afins... Já tive-

mos a visita do Mestre Dinis, guarda floresta que já é presença habitual cá na escola, que muito gentilmente ace-

deu a vir presentear-nos com algumas informações que nos serão certamente da maior utilidade. 

Se não se quiserem juntar a nós, desejem-nos, ao menos, boas colheitas! 

Sem mais de momento, 

Yours truly,  

 

O Clube da Alface  

 

*nome provisório sugerido por uma docente - que deseja, por motivos óbvios, permanecer no anonimato... 

 

**haverá, depois do Verão, concurso para um baptismo condigno do Clube da Alface! 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://freevectorfinder.com/images/thums/iceberg_lettuce_clip_art_12032.jpg&imgrefurl=http://freevectorfinder.com/iceberg-lettuce-clip-art.html&usg=__4RW0nECnTta-ruXZZfyYOQAcEcU=&h=64&w=86&sz=9&hl=pt-PT&start=97&zoom=1&tbnid
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CSI 

Rastreios 

 

Durante o mês de Maio, a Equipa 

de Saúde escolar realizou, na nossa 

escola, diversas actividades. Os alu-

nos participaram em rastreios da 

tensão, da visão, da glicémia capilar 

(açúcar no sangue) e ainda no ras-

treio audiológico (aos ouvidos). Outro 

rastreio foi realizado, desta vez para 

averiguar sobre a ingestão de iodo.  

O iodo é um elemento que existe 

em pouca quantidade na natureza e 

de que o organismo necessita para 

fabricar as hormonas da tiróide. Es-

sas hormonas são necessárias para o 

desenvolvimento das crianças e a 

ingestão insuficiente deste elemento 

no período de desenvolvimento antes 

e após o nascimento, pode levar a 

dificuldades na aprendizagem esco-

lar. 

Em Portugal não há dados sufici-

entes sobre a ingestão de iodo e, para 

superar esta lacuna, a Sociedade Por-

tuguesa de Endocrinologia realizou 

um estudo baseado na avaliação de 

eliminação do iodo pela urina em cri-

anças de idade escolar. Este estudo, 

sendo anónimo, consistia na recolha 

de uma pequena quantidade de urina 

de cada criança, que posteriormente 

seria analisada.  

 

Prémios 

 

O aluno Vítor Cabral, da turma 

OP III, foi o vencedor do desafio 

“Quantos alunos existem no total de 

escolas das Flores?”, acertando cor-

rectamente na resposta ao indicar 

553 alunos. 

O aluno Pedro Almeida, da turma 

7º A, foi o vencedor do desafio “No 

total de escolas das Flores, quantos 

meninos e meninas existem?”, acer-

tando correcta-

mente na resposta ao indicar 295 

meninos e 234 meninas. 

 

 

Leite 

 

Ao abrigo do Regime Europeu de 

Distribuição de Leite às Escolas, du-

rante os meses de Maio e Junho, es-

teve exposto um cartaz nos corredo-

res da escola com o objectivo de dar a 

conhecer os benefícios do leite.  

Destinado principalmente aos 

alunos do 1º ciclo, pretendia-se que 

conhecessem as vantagens da inges-

tão diária de leite: 

- o leite contém vitaminas e mine-

rais essenciais; 

- é o alimento natural com a maior 

concentração de cálcio; 

- contribui para a formação e ma-

nutenção dos ossos e dentes.  

 

Alimentação 

 

Sob a responsabilidade da Dra. 

Susana Ferreira, nutricionista do 

Centro de Saúde das Flores, decorre-

ram nos dias 14 e 15 de Junho duas 

sessões de esclarecimento subordina-

das ao tema Alimentação para Pais e 

Filhos. As referidas sessões tiveram 

lugar na EB 1,2/JI Lajes das Flores e 

na Escola Padre Maurício de Freitas, 

respectivamente.  

A idade escolar é uma etapa mui-

to importante no desenvolvimento da 

criança, pelo que é fundamental que 

não ocorram carências e desequilí-

brios nutricionais. Nesse sentido, 

foram abordadas várias perspectivas: 

a importância da alimentação nas 

crianças, a Roda dos Alimentos como 

guia para a escolha alimentar diária 

e a importância das várias refeições 

ao longo do dia. 

A Dra. Susana Ferreira abordou 

ainda a importância da leitura de 

rótulos, identificou as causas e conse-

quências da obesidade, explicando 

como a prevenir e indicou algumas 

regras de alimentação saudável, dei-

xando alguns conselhos e dicas.  



Pés na terra ou cabeça no ar? 
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Rómulo de Carvalho (poeta conhecido pelo 

pseudónimo António Gedeão), no texto “O 

Astronauta e o Homem dos Descobrimentos”, 

não tem dúvidas de que se “fosse possível dar 

a escolher a um homem ou entrar na caravela 

para navegar no oceano desconhecido, ou en-

trar no fo-

guetão pa-

ra dar tantas voltas à Terra e regressar, o natural seria 

desejar ser posto em órbita”.  

 

A mesma questão foi lançada aos alunos do 

OPIII na aula de Português, no âmbito do es-

tudo da obra Auto da  Índia, do dramaturgo Gil 

Vicente. Querem saber o que alguns deles es-

colheriam? Então, leiam os textos por eles re-

digidos e reescritos com a ajuda da professora Ana Figueiredo.  

 

 Se tivesse a possibilidade de escolher entre embarcar numa caravela quinhentista rumo ao desco-

nhecido ou entrar num foguetão rumo ao espaço, eu escolheria a aventura marítima. 

  Apesar dos riscos que eu teria pela frente, gostava de descobrir novas terras, ser o primeiro a pôr 

os pés em espaços desconhecidos, ficar cheio de adrenalina devido às tempestades, estar no meio do na-

da sozinho, sobreviver à força da natureza e confiar no meu instinto. 

Concluindo, acho que seria interessante sobreviver às leis da natureza, usando os recursos que ela nos 

dá.    

Moisés Cabral 
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Neste pequeno texto irei falar 

de como seria uma viagem feita 

ao espaço, a bordo de um fogue-

tão, se me dessem oportunidade 

de partir nesta aventura. 

Penso que seria interessante 

viajar pelo espaço, ver os plane-

tas, sair da nave e poder tocar 

neles. Seria tão bom se não ne-

cessitássemos de muitos equipa-

mentos para respirar, pois pode-

ríamos sentir como era estar 

num meio diferente.  

Mas não gostaria de fazer es-

ta viagem sozinha, por isso leva-

ria o meu companheiro. Também 

para ele haveria de ser um desa-

fio atravessar o espaço. Sei que 

aquela viagem seria arriscada, 

que poderíamos apanhar uma 

chuva de meteoritos, e não sei 

até se escaparíamos! 

Se fizéssemos esta viagem, 

apesar dos perigos e das compli-

cações que certamente teríamos 

de enfrentar, acredito que a ex-

periência seria maravilhosa, 

uma vez que veríamos os plane-

tas, as estrelas e o espaço imen-

so!  

Bianca Costa 

 

 

Imaginemos que me foram 

dadas duas oportunidades: sen-

tir a falta da gravidade ou pôr-

me à prova com a força da natu-

reza, o mar e as tempestades. 

É claro que escolhia a ausên-

cia da gravidade a bordo de um 

foguetão, porque navegar numa 

caravela pode ser aborrecido, 

pois já andei de barco várias ve-

zes. Apesar de nunca ter partido 

em busca de novos territórios, 

gostaria de ausentar-me deste 

nosso planeta num vaivém pelo 

espaço. Para mim, é algo novo, 

que nunca fiz e que desejava fa-

zer. 

Provaria a todas as pessoas 

que o espaço é algo real. Poderia 

estar no meio dos oito planetas, 

ver os astros, ou até parar em 

planetas que nunca sequer fo-

ram visitados por nenhum terrá-

queo. 

Enfim, ao voar pelo espaço 

graças às novas tecnologias, po-

deria partilhar esta experiência 

via rádio com os habitantes do 

nosso planeta. Enfim, ficaria 

muito orgulhoso da minha via-

gem inesquecível! 

Vítor Cabral 

 

 

Se eu tivesse a possibilidade 

de escolher entre viajar num fo-

guetão ou numa caravela, esco-

lheria um foguetão. 

A minha opção certamente 

seria a correcta, porque nos sécu-

los XV e XVI a técnica de nave-

gação não era tão sofisticada, 

pois não havia meios de comuni-

cação como os de hoje, rádios, 

GPS, entre outros. No vaivém 

teria meios de comunicação com 

a Terra, que me permitiriam ul-

trapassar prováveis dificuldades. 

Sei que não enfrentaria tem-

pestades marítimas nem gran-

des trovoadas, mas não escapa-

ria certamente às tempestades 

magnéticas. Pisar a lua e sentir 

a gravidade zero, pôr os pés em 

Marte e encontrar água, ver as 

sondas das bases espaciais lá 

destruídas devido aos grandes 

impactos no solo, tudo isso iria 

ser de mais.  

Sei que teria algum medo, 

porque a tecnologia nem sempre 

é perfeita; tanto poderia explodir 

como o vaivém Challenger, como 

poderia entrar em perfeita segu-

rança como aconteceu com o 

Apollo 11. 

Enfim, esta iria ser, sem dúvi-

da, uma boa aventura! 

 

Filipe Cunha 

 

 

Se tivesse a possibilidade de 

escolher entre embarcar numa 

caravela ou num foguetão, esco-

lheria entrar numa nave espaci-

al. 

Numa caravela quinhentista, 

nunca poderia ter contacto com a 

Terra, ao passo que, no foguetão, 

poderia manter-me em comuni-

cação com o nosso planeta.  

Nesta viagem, poderia ver o 

espaço e, quem sabe, sentir a 

gravidade zero. Ia ser uma aven-

tura diferente de todas as outras 

que já tive, porque iria conhecer 

todos os planetas, algo inesquecí-

vel! Porém, sei que poderia ocor-

rer também algum perigo como, 

por exemplo, alguma falha técni-

ca no vaivém, mas iria tentar 

superar esse problema. 

Enfim, ia ser uma aventura 

com algum perigo, mas sobretu-

do com muita emoção! 

 

Carolina Soares 



CAMPEONATO AÇORES “5 MINUTOS DE CÁLCULO MENTAL” 
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 Os alunos do 5.º e do 7.º ano da EBS das Flores participaram no Campeonato Açores “5 Minutos de Cálculo 

Mental”, organizado pela Comissão Regional responsável pela implementação do Programa de Matemática do Ensino 

Básico nos Açores. 

 Este campeonato, cujos principais objectivos foram estimular o desenvolvimento do cálculo mental; incenti-

var a vertente lúdica na aprendizagem da matemática e, também, promover o intercâmbio entre a comunidade edu-

cativa da região Açores, desenvolveu-se em três fases: a fase turma, a fase escola e a final Açores. Assim, na fase tur-

ma, participaram todos os alunos das turmas do 5.º e do 7.º ano de escolaridade, dos quais foram apurados 4 alunos 

de cada turma para a fase escola. Nesta, que decorreu no dia 6 de Abril, fez-se o apuramento dos três alunos do 5.º 

ano e dos três do 7.º que iriam representar a EBS das Flores na final Açores. Foram eles: André Rodrigues, Luís Mi-

guel Correia e Nina Cecília Silveira, do 5º A, e, Ânia Viveiros, André Serpa e Leandra Ambrósio, do 7ºB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na final Açores, que decorreu no dia 4 de Maio, os nossos alunos tiveram um óptimo desempenho!  

 Ao nível do 5.º ano, o aluno Luís Miguel Correia, classificou-se num honroso 3.º lugar, junto com outros qua-

tros colegas da região, pelo que se teve de proceder a um desempate para o apuramento do 3.º lugar regional e, neste, 

o aluno ocupou a 4.ª posição. 

 

 

 

 

 

 

 Os outros colegas, André Rodrigues e Nina Silveira, posicionaram-se, a nível regional, num orgulhoso 8.º e 

20.º lugar, respectivamente. 

 Ao nível do 7.º ano, os alunos Ânia Viveiros,  André Serpa e  Leandra Ambrósio também ficaram bastante 

bem posicionados, no 10.º, 14.º e 17.º lugares, respectivamente. 

  

 A todos eles muitos parabéns e continuação de bons cálculos! 

 



 À semelhança do ano passa-

do, o Departamento de Matemática 

e Físico-Química, em conjunto com 

o Departamento do 1.º ciclo, organi-

zaram o concurso “Canguru Mate-

mático Sem Fronteiras”, que pela 

primeira vez contou com a catego-

ria MINI-ESCOLAR, destinada aos 

alunos do 4.º ano de escolaridade. O 

evento teve lugar no dia 17 de Mar-

ço e contou com a participação de 

73 alunos em diferentes categorias: 

na Mini-escolar (4.º ano), 25 alunos; 

na Escolar (5.º e 6.º anos), 38 alu-

nos; na Benjamim (7.º e 8.º anos), 7 

alunos; na Cadete (9.º ano), 1 alu-

no; e na Estudante (12.º ano), 2 alunos. Quanto 

aos resultados, na categoria Mini-escolar desta-

cam-se os alunos Francisco Freitas, do 4.ºA de 

Santa Cruz (1.º lugar), Susana Silva, do 4º ano 

das Lajes (2.º lugar) e Jânia Vieira, do 4.º B de 

Santa Cruz (3.º lugar). Na categoria Escolar des-

tacam-se os alunos Henrique Freitas, do 6.º ano 

de Santa Cruz (1.º lugar), Catarina Branco, do 6.º 

ano das Lajes (2.º lugar) e Leonor Martins, do 6.º 

ano das Lajes (3.º lugar). Na categoria Benjamim 

destacam-se os alunos Alexandre Sousa, do 8.ºA 

(1.º lugar), Leandra Ambrósio, do 

7.º B (2.º lugar) e Rui Costa, do 

8.ºA (3.º lugar). Na categoria Cade-

te destaca-se o aluno Bernardo 

Martins, do 9.º A (1.º lugar) e na 

Estudante os alunos do 12.ºA, 

Emília Valadão (1.º lugar) e Ale-

xandre Câmara (2.º lugar). De re-

alçar que a nível nacional, o aluno 

Francisco Freitas ficou na 24.ª po-

sição em 10873 participantes e o 

aluno Henrique Freitas na 12.ª po-

sição em 33913. Parabéns!  

 Contamos com a vossa par-

ticipação no próximo ano! 
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Canguru Matemático 
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A partir da reciclagem de garrafinhas, garrafas e garrafões de plástico com o objectivo de reduzir os resíduos 

sólidos para o aterro/lixeira, foram construídos bonecos com e sem articulações nas turmas A e B do 8º ano e A, B e 

C do 9º ano de escolaridade. 

Esta actividade foi desen-

volvida na disciplina de Edu-

cação Tecnológica, através do 

estudo do corpo humano, re-

sultando na construção de 

pessoas, robôs, animais com 

formas esteticamente interes-

santes, decoradas através da 

visão criativa de cada aluno. 

Este trabalho foi feito com a 

supervisão do docente Flo-

rimundo Soares. A exposição 

esteve patente na Biblioteca 

da Escola de 14 a 17 de Junho 

de 2011. 

 



  

 Esta actividade foi desenvolvida na 

disciplina de Educação Tecnológica com as 

Turmas A e B do 8º ano, com a supervisão 

do docente Florimundo Soares. O objectivo 

desta actividade foi o de construir um ob-

jecto que tivesse um carácter utilitário e 

estético e que funcionasse combinando os 

diversos materiais reciclados numa unida-

de espantosa, como puderam presenciar na 

exposição que esteve patente na Biblioteca 

da Escola de 1 a 10 de Junho de 2011. 

 

Construção e Exposição de Espanta Espíritos 

5.ª Edição  Página 17 

Montagem da exposição com a turma do 8º A, na disciplina de Cidadania. 



FLORES ilha, flores naturais… e, nes-

te caso, flores de plástico. Esta ideia  

nasceu dos trabalhos que foram reali-

zados no Natal. Desde esse momento, 

criaram-se várias formas de flores, 

através da manipulação e decoração de 

garrafas de plástico, entre outros ma-

teriais. 

Esta exposição, da autoria de 

Florimundo Soares, docente da EBS 

das Flores, esteve patente no Centro 

de Interpretação do Boqueirão de 27 de 

Maio a 15 de Junho de 2011. O docente 

agradece a visita de todos aqueles que 

visitaram a exposição e àqueles que 

adquiriram uma flor, mas que não tiveram possibilidade de ver a apresentação, uma vez que o CIAB esteve fechado 

ao público nos dias 2 a 8 de Junho. É possível que a apresentação venha a estar exposta na escola, brevemente. 

FLORES de PLÁSTICO 
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MOSAICOS, COLAGENS, ESCULTURAS DE CARTÃO e RECICLAGEM DE PAPEL 
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As Turmas OP-II e OP-III, em Área 

de Projecto Formativo, e as Turmas A e B 

do 8º ano, em Educação Tecnológica, desen-

volveram ao longo do ano actividades relaci-

onadas com mosaicos, colagens, esculturas 

de cartão e reciclagem de papel. Em Educa-

ção Tecnológica, foram explorados os mosai-

cos com a utilização de tecelas de azulejos e, 

noutros casos, com materiais secos, como 

macarrão e sementes, entre outros. No Pro-

grama Oportunidade, os docentes Flo-

rimundo Soares e Maura Barreto apoiaram 

os discentes ao longo das actividades, resul-

tando na construção de mosaicos originais 

com a utilização de vários materiais, em 

colagens, através da manipulação de imagens de revistas, compondo-as em novas imagens, umas pelo exagero ou pela 

simples combinação de formas. As esculturas de cartão tinham como objectivo a construção de encaixes e a realização 

de texturas através da decoração com vários materiais. A reci-

clagem de papel foi um dos pontos importantes, uma vez que 

os alunos de Oportunidade poderiam fazer folhas de papel 

com várias formas e cores, com a aplicação de decalques ou de 

outros materiais como flores, sisal ou decoupage com guarda-

napos. A exposição dos trabalhos esteve patente na Biblioteca 

da Escola de 16 a 25 de Maio de 2011. 

Visita à exposição com a turma do 8º A, na disciplina de Cidadania. 
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Pistas de Leitura 
DOS MEUS PRIMEIROS PASSOS NA LITERATURA A SARAMAGO 

Desde que me entendo que gosto de ler, mesmo quando 

ainda não o sabia fazer. Por um lado, na nossa casa, os 

livros sempre fizeram parte das prendas; por outro, a in-

fluência dos meus irmãos mais velhos foi determinante no 

despoletar do gosto pela leitura (isto de ter irmãos mais 

velhos é o máximo – são eles que abrem as portas de par 

em par aos mais novos, pelo menos foi esta a realidade na 

minha família!). Vê-los ler livros a fio despertava uma 

curiosidade imensa. Eu queria saber que raio é que os 

prendia àqueles objectos, muitas vezes escondidos nos 

sítios mais recônditos (escondidos não só porque suspeita-

vam que minha mãe não aprovaria a sua leitura, dado o 

cariz educativo e/ou religioso daqueles que ela nos com-

prava, mas, principalmente, para os poupar a prováveis 

desenhos, riscos e rabiscos inocentes). 

O meu irmão mais velho, sempre amoroso e zeloso dos 

gostos literários do clã, regressava dos seus estudos 

(Ponta Delgada, Strasbourg, Coimbra) munido não só de 

guloseimas (muitas, muitas, reproduzindo os gestos do 

nosso pai!), brinquedos, músicas, mas sobretudo de livros. 

Pela mão dele descobri dois dos meus escritores preferi-

dos: Eça de Queirós e José Saramago. Aos onze anos já 

havia lido As Cidades e as Serras. Aos quinze, perdi-me 

no Memorial do Convento. Porém, apesar de perdida, não 

desisti (sempre fui muito persistente), tendo valido a pena 

o esforço: impressionou-me uma história de amor muito 

intensa e verdadeira entre um homem e uma mulher dife-

rentes dos demais e cujos nomes eram estranhos – Bli-

munda Sete-Luas e Baltasar Sete-Sóis, assim como a con-

cretização de um sonho ainda impensável para o século 

XVIII – a construção de um engenho voador.  

O muito mais que esta obra tinha para oferecer e com-

preender só o descortinei em 2010, quando tive a sorte de 

leccionar o 12º ano, o que me levou a estudar e a aprofun-

dar os meus conhecimentos sobre o romance e o autor. Por 

feliz coincidência (pois nunca mais esquecerei a data!), 

quando morreu Saramago aos 87 anos, a 18 de Julho des-

se ano, já eu me havia rendido à genialidade da sua obra 

e da sua pessoa, tendo já lido Cadernos de Lanzarote – 

Diário I, As Intermitências da Morte, O Ensaio sobre a 

Cegueira e Caim.  

Ora, muitas são as pessoas que o detestam, que o criti-

cam, que o acusam até de não saber pontuar. Resta saber 

se esta gente CONHECE a obra e o carácter daquele que 

arrecadou para Portugal o Prémio Nobel da Literatura em 

1998. Eu, de seguro, posso dizer que quanto mais leio os 

seus escritos mais o admiro!  

Enfim, não se pode amar o que não se conhece. Leiam, 

por exemplo, José Saramago nas suas próprias Palavras e 

depois, então, falem com conhecimento de causa! É o mí-

nimo que um Português que se preze pode fazer por um 

nome que é reconhecido mundialmente. 

Ana Figueiredo 
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A Papisa Joana 

Este ano tive o prazer de ler vários livros 

que adorei, tais como Anjos e Demónios, de 

Dan Brown, I’m in Love With a Pop Star, de 

Margarida Rebelo Pinto, Na Sombra de Peca-

do, de J. R. Ward, A Melodia do Adeus, de Ni-

cholas Sparks, A Papisa Joana, de Donna Wo-

olfolk Cross e, por últi-

mo, Amante de Sonho, 

de Sherrilyn Kenyon.  

Creio que qualquer 

leitor tem que se identi-

ficar com a obra que lê 

e, sem dúvida, que, de 

alguma forma, se deve 

rever nas suas persona-

gens. Por esta razão, 

tenho A Papisa Joana 

como livro de referên-

cia, devido à minha pai-

xão por personagens 

femininas fortes, luta-

doras e carismáticas. 

Chamem-me femininis-

ta! 

O romance fala da 

história de uma mu-

lher, Joana, que não 

aceita as limitações que 

a sua época (século IX) 

e a sua religião lhe im-

põem. Ora, por ironia 

do destino, ela conquis-

ta o mais elevado grau 

da hierarquia da Igreja 

Católica. Penso que a 

história narrada nos 

faz dar graças pelo 

avanço dos tempos e 

pela mudança de men-

talidades na nossa soci-

edade, pois mostra-nos 

que foram pessoas co-

mo Joana que torna-

ram tal transformação 

possível. 

Desafio-vos a descobrir por vós próprios es-

ta incrível personagem histórica! 

 

Bárbara Avelar, 10º B 
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A robótica e o Homem 

Robótica não é um tema que me 

desperte particular interesse nem 

sobre o qual tenha vasto conhecimen-

to. 

Pessoalmente, acho que os robôs 

deviam limitar-se a fins laboratoriais 

ou industriais, por exemplo, esquecen-

do as relações com humanos, já que 

apenas nós somos dotados de raciona-

lidade. 

As pesquisas robóticas focam-se na 

possível interacção entre homens e 

robôs, aperfeiçoando-se a convivência 

entre eles. Contudo, creio que isto não 

resultará, pois os robôs só conseguirão 

decifrar sentimentos e emoções expli-

citamente demonstrados. Os cientis-

tas argumentam que a convivência 

trará essa perspicácia aos andróides. 

Mesmo assim, quando nós próprios, 

anciãos da convivência, não consegui-

mos captar certas intenções, como a 

ironia, como o conseguirão os robôs? 

Há ainda a possibilidade de, alcan-

çada a sensibilidade, os autómatos se 

revoltarem contra os seus criadores, 

mas defendem estes últimos que o 

respeito se sobreporá a esta acção. 

Todavia, não duvido que, se até os 

humanos se revoltam, os robôs, explo-

rados, certamente irão fazê-lo. 

Como referi, não apoio as interac-

ções entre humanos e robôs, mas acho 

que a robótica devia alargar-se a ou-

tros campos, como o bélico ou o agríco-

la, facilitando o futuro do Homem. 

 

Mariana Reis, 10ºA 

 

 

 

 

 

 

 

Mãos robóticas 

Será que o futuro do nosso planeta 

passa por “mãos robóticas”? Penso 

que sim. O Homem não é perfeito, 

pelo que, ao longo da vida, vai preci-

sar de algo que o ajude e isto poderá 

ser um robô. 

Um andróide bem dotado de reco-

nhecimento facial, de voz ou dos ges-

tos corporais das pessoas (como, por 

exemplo, um simples encolher de om-

bros) poderá vir a ser muito importan-

te para, no dia em que precisarmos de 

mais algum apoio, eles possam ajudar

-nos.  

Esta máquina poderá ser útil na 

realização de algumas tarefas domés-

ticas, contribuindo para que as pesso-

as tenham mais tempo para se dedi-

car a outras actividades, à família ou 

até para descansar. No geral, criaria 

uma sociedade menos stressada, ten-

do como consequências um melhor 

desempenho nos trabalhos, maior con-

vivência familiar e até menos aciden-

tes nas estradas. 

Finalizando, com esta ajuda preci-

osa, a nossa sociedade estaria menos 

sujeita ao stress; as condições de vida 

seriam muito mais favoráveis para 

todos; ninguém se sentiria abandona-

do com uma mão robótica amiga que 

estivesse sempre lá quando precisás-

semos.  

João Vítor Almeida, 10º A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robôs Humanóides 

Ao longo dos anos temos assistido 

a imensas inovações no campo da ci-

ência (algumas impensáveis, até), 

pelo que diria que a concepção de um 

robô humanóide, dotado de força, 

consciência, sentimentos e de todas as 

nossas qualidades (porém, nenhum 

dos nossos defeitos!) não seria um 

grande choque. 

Ora, a discussão recai sobre as 

seguintes questões: Estes seres auxili-

ar-nos-iam ou tentariam controlar-             

-nos? 

Sem dúvida que as suas capacida-

des físicas e intelectuais ajudariam 

em diversas tarefas, não apenas do-

mésticas como fabris, comerciais ou 

medicinais, por exemplo. Todavia, 

usadas contra um humano, poderiam 

ser letais. 

Ao pensarem por si mesmos, ao 

serem capazes de se autocorrigirem, 

de compreenderem e de adquirirem 

conhecimentos, provavelmente sentir-          

-se-iam como seres descartáveis usa-

dos pelos humanos, de modo que não 

me admiraria que se revoltassem pa-

ra obterem a liberdade total. 

Enfim, a sua criação seria provei-

tosa para nós; contudo, continuo reti-

cente – se nós, seres imperfeitos, so-

mos, por vezes, incontroláveis, como 

controlaríamos um “ser perfeito”?  

Bárbara Avelar, 10º B 
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Alice Vieira 

Alice Vieira é hoje uma das mai-

ores escritoras portuguesas. Licen-

ciou-se em Filologia Germânica 

(ciência que estuda a cultura dos 

povos que falam línguas germâni-

cas) pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, mas 

dedicou-se desde cedo ao jornalis-

mo, tendo trabalhado nos jornais 

"Diário de Lisboa" (onde, em 1958, 

juntamente com o jornalista Mário 

Castrim, dirigiu o suplemento 

"Juvenil"), Diário Popular", 

"Diário de Notícias". A partir de 

1969 dedicou-se ao jornalismo pro-

fissional. Actualmente trabalha pa-

ra o "Jornal de Notícias" e para as 

revistas "Activa" e "Audácia". Tam-

bém trabalhou em vários programas 

de televisão para crianças e é consi-

derada uma das mais importantes 

autoras portuguesas de literatura 

infanto-juvenil. Desde 1979 tem 

vindo a publicar regularmente 

livros tendo, actualmente edita-

dos na Caminho, cerca de três 

dezenas de títulos. As suas obras 

foram traduzidas para várias lín-

guas, como o alemão, o búlgaro, o 

basco, o castelhano, o galego, o cata-

lão, o francês, o húngaro, o holan-

dês, o russo, o italiano, o chinês, o 

servo-croata, entre outros. Foi casa-

da com o anteriormente referido, 

também jornalista e escritor, Mário 

Castrim. 

 No mesmo ano (1979), recebeu o 

“Prémio de Literatura Infantil 

Ano Internacional da Criança” 

com o livro “Rosa, Minha Irmã 

Rosa”. Em 1983, com a obra 

“Este Rei que Eu Escolhi”, rece-

beu o Prémio Calouste Gulben-

kian de Literatura Infantil e em 

1994 o Grande Prémio Gulben-

kian, pelo conjunto da sua obra. 

Foi recentemente indicada pela 

IBBY (International Board on 

Books for Young people) como 

candidata ao “Prémio Hans 

Christian Andersen”. Trata-se 

do mais importante prémio in-

ternacional no campo da litera-

tura para crianças e jovens, 

atribuído a um autor vivo pelo 

conjunto da sua obra. 

Recebeu, também, recen-

temente, em 2007, o 

“Prémio Maria Amélia Vaz 

de Carvalho”, com o livro de 

poemas "Dois Corpos Tom-

bando na Água". 

Aqui tens alguns exem-

plos de obras de Alice Vieira. 

Se estiveres interessado em 

algum destes livros, podes 

sempre adquiri-lo em alguma 

livraria (quer online ou não), 

na Feira do Livro da nossa 

escola (agora a decorrer), fa-

zer o seu download, ou então 

requisitá-lo na Biblioteca 

Municipal ou na biblioteca da 

nossa escola. 

 

 Algumas Obras da Es-

critora Alice Vieira: 

 

O Filho do Demónio; A 

Adivinha do Rei, ilustr. 

Daniel Silvestre da Silva, 

Lisboa, Caminho, 2007 (1ª edição).  

Rosa, Minha Irmã Rosa, 

ilustr. Henrique Cayatte, Lisboa, 

Caminho, 2006 (19ª edição).  

Lote 12, 2º Frente, ilustr. Hen-

rique Cayatte, Lisboa, Caminho, 

2006 (15ª edição).  

Chocolate à Chuva, ilustr. 

Henrique Cayatte, Lisboa, Cami-

nho, 2007 (15ª edição).  

A Espada do Rei Afonso, 

ilustr. Teresa Dias Coelho, Lisboa, 

Caminho, 2001 (11ª edição).  

Este Rei que Eu Escolhi, 

ilustr. Teresa Dias Coelho, Lisboa, 

Caminho, 1991 (8ª edição). 

Graças e Desgraças da Corte 

de El-Rei Tadinho, ilustr. Teresa 

Dias Coelho, Lisboa, Caminho, 2007 

(15ª edição). 

Flor de Mel, ilustr. Ivone Ralha, 

Lisboa, Caminho, 2004 (8ª edição).  

Viagem à Roda do Meu Nome, 

ilustr. Levina Valentim, Lisboa, 

Caminho, 2006 (10ª edição).  

A Lua não Está à Venda, 

ilustr. Constança Lucas, Lisboa, 

Caminho, 2006 (9ª edição)  

O que Sabem os Pássaros, 

ilustr. Evelyn Poon, Macau, Institu-

to Cultural de Macau, 1988 (1ª edi-

ção). 

 

Para mais informações sobre 

Alice Vieira, podes visitar os seguin-

tes sites: 

 

http://www.casadaleitura.org/por

talbeta/bo/documentos/bibloAliceVie

ira.pdf 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alice

_Vieira 

http://alicevieira.net/biografia/bi

ografia.htm 

http://blogue.sitiodolivro.pt/2011/

03/20/alice-vieira/ 

http://bibfam.no.sapo.pt/espaco%

20crianca/escritores.htm  

 

 

 

Teresa Raquel Moreiras, Nº: 23                      

Ano/Turma: 6ºA  

IDENTIDADE: 

 

Nome: Alice Vieira 

Local/Data de Nascimento: 

Lisboa, 20 de Março de 1943 

Profissão: Escrito-

ra/Jornalista Portuguesa 

E-mail: alicevmail@gmail.com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Letras_da_Universidade_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Castrim
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Castrim
http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/bibloAliceVieira.pdf
http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/bibloAliceVieira.pdf
http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/bibloAliceVieira.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_Vieira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_Vieira
http://alicevieira.net/biografia/biografia.htm
http://alicevieira.net/biografia/biografia.htm
http://blogue.sitiodolivro.pt/2011/03/20/alice-vieira/
http://blogue.sitiodolivro.pt/2011/03/20/alice-vieira/
http://bibfam.no.sapo.pt/espaco%20crianca/escritores.htm
http://bibfam.no.sapo.pt/espaco%20crianca/escritores.htm
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Área de Projecto 

Ao longo do ano lectivo 

2010/2011, na área curricular não 

disciplinar de Área de Projecto, a 

turma A do 12.º ano, orientada pela 

Prof.ª Rubina Ferreira, desenvolveu 

diversas actividades, nomeadamen-

te: “viagem ao futuro com as células 

estaminais”, “FisicUM 2011” e 

“Livro e Baile de Finalistas”.  

A Crioestaminal, em parceria 

com o CIB (centro de informação e 

biotecnologia) e a ordem dos biólo-

gos,  organizou o  concurso 

“crioestudante 2010/2011 - viagem 

ao futuro com as células estami-

nais”. Este concurso teve o objectivo 

de promover o estudo e a discussão 

da temática das células estaminais 

e desvendar o futuro terapêutico 

das mesmas. Um grupo de estudan-

tes da turma acima referida 

(Beatriz Peixoto, Christina Botelho, 

Gonçalo Martins, e Micael Tavares) 

elaborou uma apresentação em Po-

werPoint promovendo o conheci-

mento científico sobre as células 

estaminais. O mesmo grupo candi-

datou-se a uma viagem de ida e vol-

ta a Londres, com estadia e entrada 

num museu de História Natural 

incluídas. Os resultados do concurso 

foram divulgados no dia 16 de Ju-

nho. 

Os restantes alunos da turma 

(Alexandre Câmara, Cátia Estácio, 

Emília Valadão e Énio Lopes) parti-

ciparam no concurso “FisicUM” or-

ganizado pela Escola de Ciências da 

Universidade do Minho, inserido na 

Festa da Ciência. O Departamento 

de Física desta universidade desafi-

ou os alunos do ensino básico e se-

cundário a lançar a partir do solo 

“naves espaciais” que construíram 

nas escolas, as quais tinham que se 

manter no ar o maior tempo possí-

vel e depois aterrar numa zona defi-

nida. Este concurso teve por objecti-

vo a celebração dos cinquenta anos 

do primeiro voo espa-

cial tripulado em que 

o soviético Yuri Gaga-

rin fez, na Vostok 1, 

uma orbita à Terra 

em 108 minutos. Os 

alunos participantes 

no concurso tiveram a 

oportunidade única 

de assistir a uma pa-

lestra com Isabel Pes-

soa-Lopes, uma mu-

lher portuguesa que 

se candidatou a astro-

nauta, tendo-o quase 

conseguido e que, actualmente, é 

consultora internacional, especialis-

ta em análise de riscos espaciais. É 

de realçar que esta função apenas é 

desempenhada por onze pessoas no 

mundo. Os materiais utilizados na 

construção das naves foram vários, 

desde elásticos a hélices e controla-

dores de direcção, com excepção de 

motores de combustão 

ou explosões. O grupo 

“Maurições – Missão 

Minho”, acompanhado 

pela Prof. Rubina Fer-

reira, deslocou-se à 

cidade de Braga entre 

os dias 12 e 15 de 

Maio, após uma anga-

riação de verbas e 

apoio de diversas enti-

dades da ilha das Flo-

res, nomeadamente a 

Câmara Municipal de 

Santa Cruz das Flores, a Câmara 

Municipal das Lajes das Flores, a 

Junta de Freguesia de Ponta Delga-

da, a Junta de Freguesia de Santa 

Cruz das Flores e a Santa Casa da 

Misericórdia de Santa Cruz das Flo-

res. 

A equipa conquistou o 9º lugar 

num total de 18 equipas, recebendo 

uma pen drive e um certificado de 

participação. 

Diversos jornais do Minho, no-

meadamente o Correio do Minho e o 

Diário do Minho, destacaram a pre-

sença da equipa da Ilha das Flores, 

sendo esta a única da Região Autó-

noma dos Açores a participar no 

projecto, lamentando a ausência de 

escolas do centro de Braga e arredo-

res. 

A turma, ao longo do ano lectivo, 

desenvolveu um terceiro projecto, 

intitulado “Livro e Baile de Finalis-

tas”, o qual consistiu na elaboração 

de um livro de finalistas com uma 

compilação de fotografias e depoi-

mentos alusivos ao percurso escolar 

dos alunos da turma desde o pré-

escolar até ao 12.º ano. Organizou-

se também um baile no pavilhão 

gimno-desportivo que decorrerá no 

dia 2 de Julho, onde será feita a 

apresentação do livro, bem como um 

jantar de convívio entre os finalis-

tas, familiares e amigos.   
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Estamos na Web! 

http://ebsflores.pt.vu 

Émille Nelligan –Nuit d’été 

Le violon, d’un chant très profond de tris-

tesse, 

Remplit la douce nuit, se mêle au son des 

cors ; 

Les Sylphes vont pleurant comme une 

âme en détresse  

Et les cœurs des grands ifs ont des 

plaintes de morts. 

 

Le souffle du Veillant anime chaque 

feuille, 

Le rameau se balance en un rythme câlin, 

Les oiseaux sont rêveurs, et sous l’œil 

opalin 

De la lune d’été, ma douleur se recueille. 

 

Au concert susurré que font sous la ra-

mure 

Les grillons, ces lutins en quête de sabbat, 

Soudain a résonné toute, en mon cœur 

qui bat, 

 

La grande majesté de la Nuit qui mur-

mure 

Dans les cieux alanguis un ramage loin-

tain, 

Prolongé jusqu’à l’aube humide du Matin. 
 

 

Citation  

 

Être dans l'avenir signifie 

être dans le passé contre le 

présent. 

 Michele Maril 

 

 

Connaissez-vous Titeuf ?  

Titeuf est  le personnage 

d’une série télévisée d'anima-

tion française en 200 épi-

sodes de huit minutes, créée 

d'après sa série de bande des-

sinée. Philippe Chappuis, son 

auteur, connu par Zed, nom 

artistique, est considéré un 

des plus grands dessinateurs.  

Il donne son pseudonyme 

"Zep" à l'hommage du groupe 

Led Zeppelin qui est son 

groupe préféré. 
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