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Porque hoje é dia de Notícias...

Durante o segundo período, realizaram-se muitas atividades no Colégio. O
Departamento de Línguas e Ciências Sociais e Humanas criou um dia dedicado às
palavras: portuguesas, francesas, inglesas, à poesia, à geografia, à história... um
dia para “letras&talentos”. Mas também a Química levou alunos até a Universidade
do Porto e a música continuou invadindo todos os espaços do Didálvi. Recebemos
os Encarregados de Educação, rezámos todos juntos, viajámos a Mafra,
recolhemos pilhas, caminhámos na Quinta Pedagógica, dançámos, jogámos
golfe, ganhámos medalhas na esgrima... um período repleto de aventuras...
mas... também... e... sobretudo... aprendemos, trabalhámos e preparámo-nos
para sermos os melhores.
O final do ano avizinha-se e o trabalho e a dedicação serão as palavras de ordem.
Preparem-se para os exames e vivam as próximas atividades com muito
entusiasmo: Festa das Flores; Escola, Arte e Vida e Didalvigímnica.
BOM ESTUDO!

OLIMPÍADAS DE QUÍMICA
Foi no dia 3 de março que os alunos Ana Cremilda Gonçalves Durães, Ana
Margarida Arantes Silva e Renato Samuel Anjo Rocha, da turma 1 do 11º ano,
acompanhados pelo Professor Vítor Garim, se deslocaram à Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto para participar nas Olimpíadas de Química +.
Recebidos pelo departamento de Química e Bioquímica, realizaram na parte da
manhã as provas. Já de tarde, os participantes visitaram alguns dos laboratórios da
faculdade, realizando algumas experiências, e assistiram a uma breve apresentação
do departamento. Com um misto de desilusão, por não terem passado esta fase, e
agrado, por se envolverem nesta iniciativa, os alunos regressaram ao Colégio com
esperança de que para o ano novos alunos se envolvam neste projeto.

A Ana Margarida, a Cremilda e o Renato no jardim da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto.

DE VISITA
A MAFRA
in www.google.com

O Palácio Nacional de Mafra é o mais importante
monumento do barroco em Portugal.

No dia 21 de janeiro, os alunos do 12º
ano do Colégio Didálvi foram a Mafra
no âmbito do tema da disciplina de
Português, Saramago.
Em Mafra, pela manhã, os alunos

viram a peça de teatro “Memorial
do Convento” que retrata a obra de
Saramago com o mesmo nome.
Já de tarde, houve visita guiada ao
Palácio Nacional de Mafra. Nesta parte
do dia, os alunos e os professores
ficaram fascinados com a exuberância
ornamental, a riqueza dos reis, alguns
aspetos quotidianos dos nossos
antepassados reais e plebeus, as formas
artísticas do tempo, a grande dimensão
da religião e da literatura presentes no
palácio, e demais referências dignas de
se aqui expor, embora só possam ser
verdadeiramente apreciadas em Mafra.
Terminada a visita, os alunos estavam
felicíssimos com o que aprenderam
e prometeram voltar para apreciar a
beleza do mais rico palácio de Portugal.
Pedro Silva,
12º4

PRÉMIO
INFANTE
D. HENRIQUE

COISAS DE INFANTES...
“Nós sabemos, nós sabemos que
gostais da vossa escola, mas...,
estão mesmo dispostos a prestar
um serviço tão especial como o
de melhorar o funcionamento das
divisões do colégio?” - as respostas
não se fizeram esperar, e era à
procura de desafios que estes
jovens estavam. Cada um dos alunos
é único, mas nestes concorrem
as características de espírito de
aventura, vontade de servir o outro,
desejo de procurar as suas limitações
e, principalmente, o querer sentir-se
úteis.
Novamente quatro secções
(Serviço à Comunidade, Aventura,
Talento, e Recreação Física) para
três níveis (Bronze, Prata e Ouro).
Para começar pelo “serviço à
comunidade”, já se veem coletes
laranja pela escola, não é verdade?
Os jovens distribuem-se pelas cinco
zonas do colégio: Norte, Centro,
Sul, Poente e Cantina, e ajudam
os professores e os funcionários a
manter a ordem e o cumprimento
das regras de acesso às salas,
bem como dos espaços de uso
comum. Encontraram dificuldades,
sim, por parte de alguns colegas
que desconheciam a função dos
“laranjinhas” e não obedeciam
aos simpáticos pedidos das novas
autoridades cor de fogo. Tudo se
resolveu sempre com paciência e
compreensão, sob o olhar atento
dum professor supervisor. Era bom
que todos reconhecessem o esforço
e a postura destes infantes valerosos,
bem como as suas sugestões, como
algo que acrescenta valor ao colégio.
De seguida os “talentos”: procura-se
que cada um desenvolva um trabalho
manual que possa ser transformado
em produto transacionável. Desta
forma, criam o gosto pelo trabalho
e valor e adotam uma postura
ativa perante adversidades. O
reembolso ajuda-os a poder suportar
os pequenos custos das atividades
que se avizinham.
A “recreação física” e a “aventura”
contam com um forte aliado. O

professor Bastiana, alguém que
vos diz muito, é quem lidera, qual
Infante D. Henrique, os desejos
de se lançarem à aventura (quem
sabe se «por mares nunca dantes
navegados»). Com mestria, é a
pessoa mais credenciada para dotar
os bronze e os prata de boas noções
importantes de sobrevivência,
orientação, segurança e espírito de
equipa, durante as sessões do clube
Multiatividades ao Ar Livre.
Os professores: Cecília, Tânia, Tozé
e Vítor, são os professores monitores
a quem já se habituaram e com
quem podem contar se precisarem
de ajuda.
Porque juntos fazemos a força,
cada um destes indivíduos integra
uma força que dá frutos, e esperem
só para ver o que estes rostos
brilhantes de alegres olhos abertos
são capazes de fazer!
Ah,Valentes!!!!
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... sons da Páscoa

AUDIÇÃO DA ACADEMIA DE MÚSICA DO COLÉGIO DIDÁLVI

Uma pianista, a Beatriz, duas clarinetistas, a Carolina e a Maria,
e uma flautista, a Rafaela.

Os pianistas Leonardo e Hugo.

Os alunos do Didálvi que frequentam o Conservatório de Música deram um espetáculo no passado dia
31 de março, no Auditório do Colégio.
Às 16h, subiu ao palco a música... a música dos violinos, dos clarinetes, dos saxofones, das violas de
arco, dos pianos..., meninas e meninos encantados que, fazendo um afinado uso dos seus instrumentos,
trouxeram magníficas melodias a um público feliz, composto de pais, avós, irmãos e professores.
O Colégio Didálvi e o Conservatório de Música de Barcelos têm-se revelado ótimos parceiros na
formação integral destes jovens.
Esta foi uma tarde em que o talento esteve em cima do palco. Talento que resulta de vocação, dedicação
e muito, muito trabalho.
Estão todos de parabéns, alunos, professores e pais.

Alunos e músicos das turmas oito e nove do sétimo ano.

O professor André Amaro com a Mariana e o
Lucas.

O André no saxofone, a Rafaela na flauta, o Gonçalo e o Válter (em cima) e a Beatriz e a Inês no clarinete.
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MAIS DE 1500 PAIS
aplaudiram a Orquestra da Academia de Música do Didálvi
No dia 7 de janeiro, a Orquestra de
Cordas e Sopros e o Coro da Academia
de Música do Colégio Didálvi receberam
Pais e Encarregados de Educação num
bonito espetáculo musical.
Mais de 1500 pais e familiares
encheram o Pavilhão de Desportos, ou
seja, cerca de 85% dos Encarregados
de Educação dos alunos do Didálvi
participaram na primeira Reunião de
Pais do ano letivo 2011/2012.
O Coro e a Orquestra com participação
de 115 alunos e dirigido pelo maestro
Carlos Martinho, fez a sua apresentação
pública executando temas de Natal.
Depois da atuação da Orquestra,
foram divulgados os vencedores do
Concurso de Presépios 2011/2012.
Antes de se dirigirem às salas dos
seus educandos, onde receberam os
registos de avaliação e o Néos Didálvi,
nº 29, ouviram do Diretor do Colégio,

Dr. João Alvarenga, os parabéns pela
caminhada que os seus filhos têm vindo
a fazer. Agradeceu a participação ativa
e a colaboração dos Encarregados
de Educação e o empenho do grupo
docente, que muito têm contribuído,
para que o Didálvi se encontre entre as
45 escolas com melhores resultados
em exames Nacionais do Ensino
Secundário.
Lembrou que 94% dos alunos do
Colégio Didálvi transitaram de ano e
que vários conseguiram vinte valores
nos exames nacionais. Facto que
deve motivar os alunos a acreditar que
é possível ter sucesso desde que o
construam no dia a dia.
O Diretor apelou, ainda, à excelência
no comportamento e informou os pais
sobre as várias atividades a realizar
durante o segundo período.

20 de janeiro de 2012

III GINCANA LITERÁRIA “ler faz bem!”
2º ciclo
Realizou-se no dia 20 de janeiro, a III
GINCANA LITERÁRIA no Didálvi.
Participaram cerca de 130 alunos do
2º ciclo.
Durante a manhã, os alunos,
em grupos de quatro elementos,
passaram por vários postos, colocados
em lugares estratégicos do Colégio
(sala de estudo, biblioteca...), onde
responderam a várias perguntas sobre
literatura nacional e internacional.
António Mota, Alice Vieira, Maria
Alberta Menéres, Charles Perrault, J.K.
Rowling, foram alguns dos nomes que
se leram e ouviram.
Pretendeu-se com esta atividade
aferir os conhecimentos literários
dos alunos, despertar vontades para
a leitura e incentivar o trabalho de
equipa.
Como habitualmente, o entusiasmo
dos participantes foi contagioso. Há
dias que os grupos se preparavam,
ansiosos pela chegada dos intervalos
preenchidos por desafios literários. Os
corredores e pátios encheram-se de
vibração.
As “Fifi” foram as vencedoras, uma

equipa formada por alunas do 6º ano:
Francisca Abreu e Filipa Martins, da
turma seis, e Íris Anjo e Inês Carvalho,
da turma oito.
Esta atividade foi organizada pelo
Departamento de Línguas e Ciências
Sociais e Humanas.
No terceiro período, será a vez dos
alunos do 3º ciclo fazerem a sua
gincana.

A Íris, a Filipa, a Francisca e a Inês são as “Fifi”, a equipa vencedora da III Gincana Literária.
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“A maior turma do país, a maior turma
do mundo vai ter uma aula...” foi assim
que o Diretor do Colégio Didálvi, Dr.
João Alvarenga, deu início à 1ª edição
de “LETRAS & TALENTOS”.
Durante o dia 17 de fevereiro, os
alunos do Didálvi viajaram pelo mundo
das letras, das línguas, da história, da
geografia e da filosofia. Descobriram
palavras, questionaram, responderam
a desafios e cantaram o Hino “A
Portuguesa” com forte emoção...
De manhã, os 1400 alunos
concentraram-se no pavilhão de
desportos do Colégio e JOGARAM.
Duas equipas: o Norte e o Sul. Quatro
grupos de trinta e dois alunos cada, ou
seja, cento e vinte e oito alunos inscritos,
e ainda os da bancada, selecionados
aleatoriamente pelo computador e,
depois, muitas perguntas, muitos jogos
de palavras, jogos de conhecimentos
e as novas tecnologias que permitiram
uma envolvência total dos mais de mil
alunos. Cedo, a equipa das freguesias
localizadas a Sul do Didálvi começou a
acumular pontos. O Sul foi o grande e
claro vencedor.
Durante a tarde, os alunos reuniram-se no auditório do Colégio para a
entrega dos prémios do Concurso
Literário 2011/2012 e para dois
grandes momentos em que o talento
foi o mestre de cerimónias: o Concurso
de Declamação e o Estrelas do Didálvi.
Os vencedores da Declamação
foram a Matilde Abreu do 2º Ciclo,
a Susana Chaves do 3º ciclo e a
Catarina Gonçalves do secundário.
No “Estrelas...” selecionaram-se os
três alunos que participarão na final, a
decorrer no terceiro período na Mostra
Pedagógica “Escola, Arte e Vida”. As
finalistas são Diana Reis e Sara Araújo

do décimo ano e Filipa Brochado do
nono ano.
Neste dia, os aplausos foram a música,
a energia foi a roda, os alunos e os
professores fizeram história, mais uma
história para nunca mais esquecer...
LETRAS & TALENTOS foi uma
atividade organizada pelo Departamento
de Línguas e Ciências Humanas do
Didálvi que teve como grande objetivo
envolver toda a comunidade num
momento de aprendizagem global.
APRENDER é, realmente, DIVERTIDO!

CONCURSO LITERÁRIO 2012
Tema
(...)

Qual é o tema certo
Para eu explicar
Sinto-me tão perto
Mas vamos devagar.

Gostava de descobrir
Coisas até mais não
Será que encontramos mais vida
a voar num foguetão?
(...)

Primeiro o tema,
Mas qual será?
Voltamos ao mesmo
Que se passará?
(...)

Ricardo Costa, 8º2
1º prémio POESIA 3º ciclo

O que haverá
para além do céu?
A galáxia é infinita
Lá o que haverá?
Planetas, estrelas,
extraterrestres será que há?

Marta Mariz, 5º7
1º prémio POESIA 2º ciclo

Grito!
Gosto de ti, não sei porquê, mas sinto que
gosto de ti.
Sinto que já fazes parte da minha vida,
de mim e me conheces, pois consegues
dizer tudo o que quero ouvir porque quando
te pedi ajuda soubeste dizer o que estava a
precisar de ouvir, fizeste o que queria sentir,
não me largaste, seguraste na minha mão e
apanhaste-me quando ia cair nesta grande
rasteira da vida.
(...)

Diana Mota, 8º6
1º prémio NARRATIVA 3º ciclo

Ser adolescente?
Sabem, eu começo a achar que gosto de
ter conflitos na minha vida. Começo a achar
que gosto de chorar à noite, que gosto de
dormir num mar de lágrimas e tristeza.
Começo a achar que gosto de discutir.
Começo a achar que gosto de exagerar os
maus momentos para parecerem os piores
da minha vida. Começo a achar que não
amo as raparigas que digo amar, que os
poemas e textos e músicas que lhes escrevo
não são verdadeiros. Começo a achar que

me faço dramático só para parecer muito
sensível.

(...)

Lucas de Castro, 6º8
1º prémio NARRATIVA 2º ciclo

Se quiseres ler os textos integrais dos
teus colegas vencedores do Concurso
Literário 2011/2012, consulta a página do
Colégio

www.didalvi.pt
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28 ANOS... 100 PROFESSORES...

1400 AL

No dia 5 de abril, os professores e funcionários do Didálvi concentraram-se no Didálvi
para festejar o Dia do Colégio e o aniversário do seu Diretor, Dr. João Alvarenga.
No Auditório, o Diretor do Didálvi agradeceu o empenho e a dedicação de todos na
construção de uma instituição de ensino de qualidade e de reconhecido valor. Referiu,
ainda, que o Colégio, apesar de já ser uma marca de excelência, deverá continuar a
diversificar propostas de ensino, caminhando em direcção à modernidade e ao rigor
Durante o almoço de convívio, os presentes foram surpreendidos com uma sessão
de fados que levou ao Colégio nomes como Amália, Alfredo Marceneiro... na voz dos
professores do Didálvi, Miguel Oliveira, Eduardo Guedes e Hugo Manso, acompanhados
por professores da Academia de Música de Barcelos, Guilherme Bogas no saxofone,
Carlos Martinho no piano, Tiago Correia no bandolim e Rui Figueiras no contrabaixo.
O Diretor foi presenteado com um belíssimo retrato da autoria de Damião Porto, artista
plástico e professor de Artes no Colégio Didálvi.

O Diretor do Didálvi, Dr. João Alvarenga, recebeu no Colégio, no dia 5 de abril, a equipa que todos os dias recebe os 1400 alunos. Uma equipa formada por mais de cem especialistas: professores e funcionário

ALUNOS... 30 FUNCIONÁRIOS....

onários.

NéosDidálvi

DIDÁLVI
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XI Meeting Colégio Didálvi...
Decorreu no passado dia 22 de março
a XI edição do Meeting de Atletismo do
Colégio Didálvi. As expetativas eram
muito altas devido aos excelentes
resultados dos alunos nas provas de
apuramento, realizadas durante as
aulas de Educação Física. Desta forma,
a comunidade educativa do Colégio
teve o privilégio de assistir a uma das

melhores edições desta atividade, uma
vez que caíram 3 recordes absolutos,
alguns deles com muitos anos, como o
caso da corrida de velocidade em que
foram batidos os recordes masculinos
e femininos com 5,32 seg. (Francisco
Silva 11º2) e 6,28 seg. (Vera Machado
11º2) respetivamente e este último com
10 anos. De salientar ainda o fantástico

salto do Francisco Silva do 11º2, que
além de bater o recorde absoluto do
salto em comprimento, por duas vezes,
ainda ultrapassou a barreira dos 6
metros, com um salto fantástico de
6,01 metros.

MEDALHAS
PARA A
ESGRIMA
O Clube de Esgrima participou em
várias competições ao longo do 2º
período.

BRONZE na prova do circuito
regional - Colégio D. Diogo –
Braga

Dia 17 de março, realizou-se no
Colégio D. Diogo em Braga, mais uma
prova do circuito regional. O Didálvi
teve em prova os infantis Hugo Brito,
Lucas Castro e Gonçalo Martins. No
final da volta de poules, o Gonçalo
Martins estava em primeiro e o Lucas
Castro em segundo. Conseguindo
ambos, depois, nas eliminatórias, o
terceiro lugar.

Se quiseres saber todos os resultados deste grupo de desportistas, visita o site do Colégio

www.didalvi.pt

PRATA e BRONZE em Viana do
Castelo

No dia 28 de janeiro de 2011, realizou-se a “IV Prova do Regional de Esgrima
Norte” em Viana do Castelo.
O Colégio foi representado pelos
atletas Ricardo Silva, Hugo Brito e
Lucas Castro, todos infantis.
O Lucas Castro conseguiu um
fantástico 3º lugar da geral e 2º dos
masculinos. Uma excelente prestação
dos esgrimistas do Didálvi.

O Lucas à esquerda com a medalha de bronze.

NéosDidálvi
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... e a multidão ouviu!!
Nos dias 22 e 23 de março, festejou-se a Páscoa no Colégio Didálvi e deu-se por terminado o segundo período
letivo.
Mais uma vez, toda a comunidade
educativa se envolveu na preparação
da Celebração da Ressurreição de
Jesus Cristo, guiados, este ano, pelo
tema: “Cristo, prova de amor”.

No dia 22, durante a manhã, os alunos,
reunidos com os Diretores de Turma,
ensaiaram os cânticos da Celebração,
refletiram sobre os momentos de
dúvida que surgem na adolescência e
na aproximação a Deus, celebraram o
Sacramento da Reconciliação e tiraram
a fotografia de turma que constará no
Anuário 2011/2012.
Da parte de tarde do dia 22, teve lugar
a Páscoa Desportiva com o XI Meeting
de Atletismo do Colégio Didálvi. Toda
a tarde foi preenchida com provas
de atletismo: salto em comprimento,
lançamento do peso e corrida de
velocidade e de resistência. Os alunos,
como já é habitual, aderiram em massa.
Na manhã do dia 23, no Pavilhão de
Desportos do Colégio, reuniram-se
alunos, professores e funcionários.
Aguardava-os uma cerimónia de
emoções.
O “Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo Segundo S. Lucas”, conhecido
por contar a história do filho pródigo, foi
belamente encenado por um grupo de
alunos.
Presidiu à Celebração da Eucaristia
o Padre José Araújo, Arcipreste de
Barcelos e ex-docente e amigo do
Colégio. Foram várias as canções

que entoaram por todo o Pavilhão e,
de braços abertos, os 1400 alunos
receberam a Ressurreição de Jesus
Cristo. Este foi um extraordinário
momento de oração coletiva em que o
silêncio foi reflexão.
O grupo de Educação Moral e
Religiosa Católica que orientou estas
duas manhãs referiu que através destas
atividades concretas, se procurou
motivar os jovens para colocarem em
prática os valores morais no interior de
cada um.

Encenação da Parábola do Filho Pródigo pelos alunos da turma um do décimo segundo ano.

Um dos momentos da Celebração.

O Presidente da assembleia profere a homilia.

No momento da entronização da Bíblia.
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EM INGLÊS...

No Néos 29 dissemos-te que
o Colégio Didálvi tinha aderido
à ação “Pilhão vai à escola”,
participando num concurso de
recolha de pilhas.
No final do 1º período, o
Colégio enviou para a Ecopilhas
- Sociedade Gestora de Resíduos
de Pilhas e Acumuladores, Lda
(empresa promotora da ação
de
sensibilização
ambiental)
30 pilhões e em troca recebeu
material escolar, muito bem
recebido,
sobretudo
pelos
alunos das turmas que mais se
empenharam a encher pilhões.
No Final do 2º período,
entregaram-se mais 15 pilhões...
agora, fazemos-te um apelo:
procura, pergunta, pede e coloca
as pilhas nos pilhões!! Não te
esqueças que o nosso planeta
azul, deverá ser azul saudável. O

The team of Didálvi College accompanied by the teachers Madalena Tavares and Maria José Gomes.

THE EUROPEAN
YOUTH
PARLIAMENT
Parlamento Europeu dos Jovens

A group of students from Colégio Didálvi
participated for the third time in the
European Youth Parliament which took
place on the 13th and 14th of January in
Instituto Nun’Alvres (INA) in Santo Tirso.
The motion was defended by some
students from the 12th grade, Adriana
Amorim and Kyle Sousa, and some from the
11th, Ana Cremilda Durães, Ana Margarida
Silva, André Pereira, Katie Maciel,
Josmary Pereira and Nuno Gião, under
the guidance of the teachers Madalena
Tavares and Maria José Gomes. Their
main objective was to debate measures
to solve or minimize the discrimination
against women in workplaces.
On the first day, the students had
the opportunity to meet the members
of the other teams and participate in
some teambuilding activities, aimed at
connecting with the members of the other
teams.
The next day the representatives of
Didálvi as well as the students from the
other schools had to defend their motions,
and topics such as the promotion of

MY HOLYDAYS
IN LONDON

Hello everyone!
I´d like to tell you how pleasant is to
spend holidays in London!
It may not be the sunshine that most of
you are looking for, but it is a very cultural
and beautiful place to visit.
You may have already heard about
famous places like BIG BEN, a big clock
tower very close to LONDON EYE, a giant
wheel. If you haven´t still seen pictures
of this one, then I can assure you, it is
much bigger than it looks. When you go to
the top of it, you will be able to see all of
London at its glory.

João Pedro, the Big Ben and a typical red bus.

tourism in Portugal, the development of
sports with less visibility, the excessive
use of new technologies and employment
opportunities for newly graduates have
also been discussed.
Although the motion was well structured
and well defended, Colégio Didálvi
failed to emerge victorious in this third
participation in the European Youth
Parliament; however, the experience
was very positive and rewarding, due to
the effort and dedication of the students’
work.
We want to congratulate the winning
team, from Externato Delfim Ferreira, for
defending their motion and theme, the
promotion of tourism in Portugal, very
effectively. We advise all students to
participate in this type of activities, whose
main contribution is our personal growth
and enrichment.
One of the participants, Kyle Sousa,
from the 12th grade, class 1, reported
the experience as enriching, rewarding
and exhausting yet unforgettable. The
friendships he made and every moment
of the preparation until the day of the
defence of the motion were the ideal
setting for a challenge no participant will
forget.
Adriana Amorim,
12º1

Then we have BUCKINGHAM PALACE,
a royal place where the Queen and her
family live. Its gates are simply marvelous
and you can also see a statue, which is
beautifull and majestic, in front of them.
There are many things to see and visit.
You should try yourself!
Ask your parents to visit London and if
they are able and are going to take you
there during the holidays, lucky you!
It will be a great opportunity and it may
even be one of the best holidays you ever
had!
It was an honour and a pleasure to write
to you about this! And my teacher loved,
of course!
João Pedro Matos
7º6

As pilhas foram trocadas por cadernos e réguas.

PLANETA conta contigo!!

No laboratório com a professora Sandra Pinto, a promotora deste projeto no Colégio.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO EM

“PRIMEIROS SOCORROS”

O professor Paulo
Cruz e a professora
Olga Pereira voluntariaram-se para uma
simulação.

de primeiros socorros e
Suporte básico de vida.
Os professores
participaram em várias
simulações, podendo,
assim, aplicar os
conhecimentos
adquiridos.
Numa
escola
com 1400 alunos,
100 professores e
30 funcionários, é
fundamental que
numa situação de
emergência, alguém
mantenha a calma para
que se faça a prestação de primeiros
socorros, evitando complicações e até
mesmo salvando vidas.

No dia 22 de fevereiro, os
docentes do Colégio Didálvi
reuniram-se no auditório do Colégio
para participarem numa Ação
de Formação de
Sensibilização em
Primeiros Socorros.
Com o objetivo de
facultar aos professores
alguns conhecimentos
simples e fundamentais
em situações de
emergência, a ação
dividiu-se em quatro
unidades didáticas:
Introdução aos primeiros
socorros; Acidente de
A formadora dá orientações à professora Júlia Martins e ao profestrabalho: dor súbita; Mala sor Tiago Marques.
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Os cinco magníficos, da equipa
“Quadrado + Vértice”, que participou no
concurso DN Escolas e passou para a
2ª fase, receberam, para entrevistar, o
Eng.º Lobo Gonçalves, representante
da EDP Renováveis.
A equipa foi orientada pela Professora
Ana Paula Gaspar e a entrevista
moderada pelo Diretor do Colégio, Dr.
João Alvarenga.
Agora, que a reportagem, que contou
com a colaboração de vários alunos
da turma um do décimo primeiro ano,
foi enviada, ficamos a aguardar que a
equipa dos nossos rapazes passe à
final.

in www.dn.pt

Independência energética... Quais as soluções…
No dia 7 de março o DN deslocou -se ao
Didálvi. Fruto da passagem à segunda
fase do projeto DNescolas, um grupo de
alunos entrevistou o engenheiro Lobo
Gonçalves, personalidade selecionada
pelo domínio do tema tratado, a
produção energética nacional e a
economia.
O entrevistado chegou ao recinto
escolar por volta das 10 horas, sendo
encaminhado pelo grupo “Quadrado
+ Vértice” ao espaço onde se realizou
o evento. Uma plateia entusiasta
esperava ansiosa e após uma breve
nota biográfica a entrevista começou.
Durante os 40 minutos de conversa,
o representante da EDP salientou a
notável aposta portuguesa em energias
renováveis, destacando inúmeras vezes
o contributo da energia eólica para a
redução da dependência de energia
oriunda de outros países. Porém,
quando abordado sobre a possibilidade
de construção de uma central nuclear
em solo português, revelou-se reticente
proferindo “Quando falo de nucleares,
falo de 100% importação!”.
No decurso do diálogo os alunos
procuraram ser esclarecidos acerca de
novas fontes de energia. O entrevistado
referiu que a EDP está ligada a vários
projetos no campo energético, contudo
quando o grupo incidiu na produção
de gás ou de petróleo a partir do xisto,
o entrevistado, por desconhecer a
temática, remeteu-se ao silêncio.
No final, após responder a algumas

questões do público, o entrevistado
realçou a pertinência das questões
que lhe foram levantadas, concluindo o
debate com a mensagem “Vale a pena
apostar nas energias renováveis!”.

Os “Quadrado +Vértice”: o Luís, o José, o Renato, o André e o Diogo, alunos do 11º ano.

O Diretor do Colégio, Dr. João Alvarenga, com o Engenheiro Lobo Gonçalves e a Professora Ana
Paula Gaspar.

O Engenheiro Lobo Gonçalves representante
da EDP Renováveis.

Renováveis
são o Futuro!
Mais do que debater, o engenheiro
Lobo Gonçalves esclareceu… o
administrador da EDP Renováveis é
da opinião que o panorama energético
português não é tão desfavorável como
o idealizam e está convencido que no
futuro a nossa energia para além do
vento será proveniente de duas outras
fontes, o sol e o mar. Destacou ainda
o elevado potencial que as energias
renováveis têm para a criação de
emprego.

QUESTIONA O TEU MUNDO... mais um desafio lançado pelo DN no âmbito do projeto

educação para os media nas escolas.

por Vânia Lima,
10º1

Nos dias que correm, é frequente
ouvirmos falar em crise. As palavras
austeridade, cortes salariais, redução
das despesas, aumento do horário
laboral, entre outras, são as mais
ouvidas nos últimos tempos. Os media
informam-nos diariamente sobre as
novas medidas tomadas para saldar
a dívida portuguesa, mas será que a
crise é vivida por todos, ou apenas
abrange uma parte da população?
Será esta sentida apenas nos grandes
centros populacionais ou também
atinge a minha zona? Será que os
pais, mesmo sentindo a crise, tentam
não a transparecer aos seus filhos e

continuam a proporcionar-lhes uma
vida como até então?
Com o intuito de responder a estas
dúvidas, resolvi questionar os meus
colegas da escola e também da minha
localidade (Ponte de Lima). Para isso,
coloquei- lhes duas questões: “ Sentes
a atual crise económica em tua casa?
Que medidas é que os teus pais
tomaram para a combater?”
Com as respostas, constatei que,
infelizmente, a crise chegou a todos,
até mesmo aos jovens. É notável
a sua preocupação com a questão
financeira da família, já que, tomam
determinadas medidas diárias para
pouparem dinheiro, nomeadamente a
redução dos custos em bens materiais
desnecessários, numa altura como esta
não há lugar para excessos!
Em alguns casos, as férias foram

anuladas, outros, porém, decidiram
escolher destinos menos dispendiosos.
Uma das grandes preocupações por
parte da família é a poupança no
combustível, para isso, nos pequenos
trajetos dispensam o carro e preferem
ir a pé. Foi, igualmente, referido o facto
de evitarem ir a restaurantes e, como
alternativa, fazerem convívios em casa.
Um dos testemunhos que mais me
impressionou veio da parte de uma
mãe. Esta afirmou que os seus filhos
não sentem a crise, pois nunca cedeu a
todos os seus pedidos e, portanto, estão
habituados a ouvir um “não”. Sendo
assim, agora que as finanças estão
piores, eles não dão pela diferença,
já que nunca estiveram habituados a
excessos, apenas ao necessário, ou
seja, continuam a ouvir o “não”, mas por
motivos diferentes!

Em conclusão, a crise bateu à porta
de todos, mas temos que aprender
a viver com ela. Talvez seja altura de
reajustarmos os nossos hábitos e
de passarmos a viver de uma forma
menos excessiva. Esperemos que este
“problema” nos ensine a olhar o dia a
dia de forma diferente e nos alerte para
o que realmente é importante, como os
valores morais e não os bens materiais!

in www.google.com

OS JOVENS E A CRISE

O desemprego em Portugal afeta 15% da população, gerando graves problemas sociais.
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PÁSCOA ACADÉMICA
Durante a pausa da Páscoa (26 de
março / 5 de abril), o Colégio Didálvi
manteve-se em atividade.
Durante a primeira semana
decorreram provas de Matemática e de
Língua Portuguesa para os alunos do
6º e 9º anos que, livremente, efetuaram
a sua inscrição.
Para além do reforço às disciplinas de
Língua Portuguesa e de Matemática,
os alunos puderam frequentar os vários
Clubes: hipismo, golfe, esgrima, ténis,

multiatividades de ar livre, funk, danças
urbanas...
O programa incluiu, também,
experiências laboratoriais, artes,
caligrafia,
leitura
expressiva,
jardinagem, xadrez, música, dança, e
culinária.
Para além dos alunos que terão exame
nacional, em junho, inscreveram-se
nestas atividades muitos alunos do 5º,
7º e 8º anos.

Esgrimistas em treino e o Diretor do Colégio, Dr. João ALvarenga, a entregar um Diploma pela participação na Páscoa Académica.

O Diogo, a Filipa e a Mariana na aula de hipismo.

Na Quinta D’Alvarenga a jogar golfe.

A equipa de esgrima do Didálvi que muitas alegrias tem dado ao Colégio.

A jogar ténis.
Alguns elementos do grupo de multiatividades aproveitaram o bom tempo para fazer uma caminhada.
Na aula de caligrafia.

AULAS DE CULINÁRIA
E DE CALIGRAFIA

Na aula de culinária, a queimar o leite creme.
Que delícia!

Durante a manhã, alguns alunos
concentraram-se na cozinha e, com a ajuda
de professores, confecionaram várias
iguarias: leite creme, biscoitos húngaros,
mousse de chocolate e de manga, filhós
e aletria. No entanto, não foram, apenas,
os doces que eles aprenderam a fazer,
também a sopa, que compõe uma refeição
saudável, esteve presente nestas aulas de
culinária.
Noutros espaços do Colégio, outros
alunos fizeram leitura expressiva e
desenharam a letra, melhorando, assim, a
entoação, a expressividade e a caligrafia.
Recortes, colagens, desenho e pintura
foram as atividades desenvolvidas nas
aulas de Arte e a estratégia e inteligência
no xadrez.

Na aula de caligrafia.

Durante o campeonato de xadrez.

A fazer recortes na aula de artes.

