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DESTAQUES

VIVER EM AZEITÃO

A escola está cada vez mais
bonita. Desta vez pais,
alunos e professores
juntaram-se para embelezar
alguns locais. Um exemplo a
seguir ... Página 6

O Baile de Finalistas foi um
sucesso. Descobre como
correu na página 8.

Viver em Azeitão é o tema desta edição do Nosso Mundo.
Deixamos-te alguns testemunhos sobre como é viver
nesta terra maravilhosa de Sol e Sabores, à beira do
Parque Natural da Serra da Arrábida. Também queremos
que conheças melhor a região e por isso contamos-te um
pouco sobre o seu património urbano.
E porque as férias estão a chegar desejamos-te um
óptimo Verão com muita praia, muito Sol e brincadeiras.

A equipa do Nosso Mundo
deseja-te umas óptimas Férias !
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TEMA DE CAPA

Editorial
Cá estamos nós, para o último número do
jornal escolar, no ano lectivo de 2005/2005.
Conseguimos o objectivo de apresentar três edições.
Tal não teria sido possível, como é óbvio sem o
empenho dos membros da equipa de redacção, tanto
professores, como alunos, já para não falar nas
contribuições do exterior.
Esta publicação assinala também uma grande
iniciativa de todo o Agrupamento Vertical de Escolas
de Azeitão, mais conhecida por «Agrupamento em
Festa». Esta actividade, que já começa a tornar-se uma
tradição de Azeitão, é a prova de que o esforço
colectivo faz com que consigamos organizar esta festa,
de modo a mostrar as boas práticas que ocorrem nos
estabelecimentos de ensino da região.
Estamos, pois, no final de mais um ano lectivo
que, como de costume, decorreu com imensas
iniciativas dos diversos sectores da escola. Esperamos
ter conseguido retratar a realidade deste espaço com
fidelidade. Nunca é demais sublinhar a participação
dos alunos do Ensino Nocturno, bastante mais
numerosa, nas três últimas edições, do que em
momentos anteriores. Se já contávamos com a
participação dos alunos mais novos, passámos
também a receber a contribuição dos mais «crescidos»,
mostrando a escola na sua totalidade.
Obrigada a todos e BOAS FÉRIAS! Cá
estaremos para o ano e contamos com todos vós!

A propósito de Azeitão alguns alunos desta
escola deram o seu testemunho sobre como é
viver nesta terra. Mais à frente damos-te a
conhecer algum património da região.

Azeitão, a minha terra de adopção
Da janela do meu quarto contemplo uma maravilhosa
paisagem. Ao fundo vejo a Serra da Arrábida, majestosa e
verde enquadrada no azul celeste. Mais perto, distingo o
casario de Azeitão, branco a cintilar ao sol. Baixo os olhos e
detenho-me no meu jardim. Que bonito. É um jardim ao
meu gosto: sebes, plantas várias, muitas flores, uma grande
piscina, uma agradável cascata __ a água corre em lágrimas
pelas pedras __ e um laguinho com peixinhos de várias
cores.
Todos os dias de manhã, assim que me levanto, abro as
janelas do meu quarto e ali permaneço alguns instantes a
admirar aquela paisagem que me deixa bastante tranquila.
Sinto-me como uma flor quando está a florescer! Depois,
desço para nadar cerca de vinte minutos. Saio da piscina,
tomo um duche e preparo o meu pequeno-almoço.

O NOSSO MUNDO número XVII

Habitualmente, vou para a beira da piscina saborear o meu
delicioso pequeno-almoço para poder usufruir daquela
deslumbrante paisagem.
A minha casa é o meu paraíso terrestre. E, o meu paraíso
situa-se em Azeitão. Garanto que não seria o mesmo se
ficasse noutro sítio.
Azeitão é uma terra bastante bonita, cheia de encanto e
beleza, onde nós ainda respiramos ar puro e sentimos
tranquilidade.
Sinto por esta terra uma afeição muito profunda, como se
fosse a minha terra natal.Estou feliz por viver nesta vila.
Não poderia escolher melhor sítio para viver.
Jesuína, UCB
Gostaria de poder falar de Azeitão, mas o meu
conhecimento desta vila é muito vago. As poucas vezes que
vim a Azeitão foi à feira que, por sinal, é muito engraçada,
enorme e com muita vida.
Contacto com Azeitão por outro motivo e posso
acrescentar que me surpreendeu por isso. Proporciona-me
estudar à noite. Na sua escola há ensino nocturno, o que me
permite continuar a avançar no meu percurso escolar.
Pouco mais posso dizer sobre Azeitão, além daquilo que
vejo e me vão divulgando. Sei que é uma terra cheia de
tradições, que tem um importante historial e que a sua gente
é simpática e acolhedora. Parece-me assim uma terra muito
interessante que, de certeza, com o tempo, vou poder
conhecer melhor.
Fernanda Almeida, UCB

Azeitão é uma terra maravilhosa!
Já vivo nesta zona há muito tempo, nem sei bem há
quanto! …
È uma terra muito agradável. O ar fresco e puro que vem
da serra é fantástico. Não temos este ambiente em muitos
lugares.
Há nesta zona uma grande variedade de árvores e plantas,
algumas delas bastante aromáticas. As árvores mais velhas
são as oliveiras, algumas milenares, que podemos encontrar
junto à estrada nacional, ao lado da Quinta das Torres.
Mais tarde, quando comecei a frequentar a escola de
Azeitão, fiquei a saber ainda mais sobre esta terra e a sua
região. Conheci os monumentos que recordam outras
épocas históricas e atribuem à zona grande importância.
Quando ia à serra, numa visita de estudo, reparava na
paisagem e havia certas vistas que me agradavam
muitíssimo. Só me desgostou uma coisa: a serra está a ser
“comida” por máquinas que retiram daí matéria para fazer
cimento. Parece que não se pode fazer nada por isso. Tenho
pena, mas mesmo assim não deixo de achar esta região
muito bonita e de gostar dela. Espero que, no futuro, não
deixem que estas situações se compliquem e não destruam
o mais belo que temos. Gostava de viver aqui o resto da
minha vida!
Cristiano, UCB

