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REUNIÃO

Porque hoje é dia de Notícias...

Numa altura em que é cada vez mais importante dar liberdade aos pais para
escolherem a escola dos seus filhos, surge a Confederação Nacional de Educação
e Formação. Uma voz ativa pela autonomia das escolas e pela promoção da
qualidade do ensino. A presidir a CNEF está o diretor do Colégio Didálvi, atual
presidente da AEEP (Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e
Cooperativo), Dr. João Alvarenga.
Para além do artigo que te dá todas as informações sobre a Tomada de Posse,
tens outros artigos importantes que falam do teu Clube e de outros Clubes do
Colégio que se encontram a trabalhar arduamente para conquistar a excelência
nos resultados.
Neste Néos explicamos-te o que é a ACROTEAM e quem faz parte desta equipa
destemida.
Podes, ainda, viajar até Mafra e ao mundo do escritor Saramago ou ir ao Teatro
ver “Os Maias”.
Há muito mais para ficar a saber. Boa leitura!

GOLFE

5 MEDALHAS...2 DE OURO
No passado dia 8 de março, o campo
de golfe da Quinta da Barca recebeu o
1º torneio de golfe do desporto escolar.
Com muito orgulho, podemos afirmar
que os resultados obtidos não poderiam
ser melhores, pois os alunos do Colégio
Didálvi, entre 25 participantes das
diversas escolas do norte do País,
conquistaram os 4 primeiros lugares
masculinos e o primeiro lugar feminino,
na modalidade NET.
No início do 3º período, vai decorrer, no
campo de golfe de Ponte de Lima, o 2º
torneio de nível avançado, sendo que,
16 alunos do Clube foram selecionados

para jogar. Os alunos mais novos
vão competir num torneio de nível
intermédio com o objetivo de adquirem
conhecimentos e experiência para nos
próximos anos passarem para o nível
avançado.
É ainda de salientar que o Clube de
Golfe tem cerca de 40 alunos inscritos.
Grande parte destes alunos, fruto do
esforço e do excelente desempenho
na modalidade, já adquiriram handicap
permitindo-lhes assim o acesso a
qualquer campo de golfe.

ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO
No dia 5 de janeiro, mais de 1200
Encarregados de Educação, percentagem

superior a 80%, estiveram presentes na
reunião de fim do primeiro período para
assistir a uma retrospetiva das atividades
realizadas pelos alunos no primeiro trimestre,
tomarem conhecimento dos objetivos para o
segundo período e receberem as avaliações
dos seus filhos.
Pelas quinze horas e trinta minutos, iniciou-se o encontro no Pavilhão de Desportos.
Após a apresentação de um vídeo que
deu a conhecer aos pais os 50 presépios
do Concurso de Presépios 2012/2013 e
respetivos vencedores, subiram ao palco
principal do Didálvi as belíssimas vozes
dos coros SemiDidalsonoros e Allegrus e a
Orquestra Didálvi que tocou várias músicas
tradicionais de Natal.
Antes de se juntarem aos Diretores de
Turma, para saberem informações sobre os
seus educandos, os Encarregados de Educação ouviram o Diretor do Colégio, Dr. João
Alvarenga.
O Diretor começou por dar os parabéns aos pais pela excelente colaboração com o
Colégio e pela saudável participação de todos. Frisou a importância que o Colégio dá à
educação e à transmissão de valores. Referiu, ainda, que o conhecimento do Ideário do
Didálvi é fundamental para que os alunos consigam alcançar resultados de excelência.
“Os alunos devem dar, sempre, o seu melhor.”, foi assim que o Diretor apelou ao trabalho
e ao empenho dos discentes.
Por fim, informou os Encarregados de Educação que haverá durante o segundo e
terceiro períodos aulas de reforço para alunos com dificuldades e para os alunos que
terão exame no final do ano letivo (6º, 9º ano e secundário).
Aos Encarregados de Educação foi entregue o número 32 do jornal do Colégio, Néos
Didálvi, onde se destacam, entre o conjunto de atividades desenvolvidas, a Orquestra
Sinfónica do Colégio Didálvi, a Companhia de Dança e os clubes de Esgrima e Patinagem
Artística.

Prof. Elisiário Cunha

Classificação do torneio:

O Diretor do Didálvi, Dr. João Alvarenga, com a orquestra do Colégio que atuou para os
Encarregados de Educação.

Francisca, a grande vencedora.

O Clube de Golfe do Didálvi treina na Quinta Pedagógica D’Alvarenga que apresenta excelentes
condições para a prática da modalidade.

Na primeira reunião de Encarregados de Educação estiveram presentes 80% dos pais.
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Nova confederação pretende unir esforços para a promoção da autonomia das escolas

DIRETOR DO DIDÁLVI ELEITO PRESIDENTE DA CNEF

O diretor do Colégio Didálvi, Dr. João
Alvarenga, atual presidente da AEEP,
Associação de Estabelecimentos de
Ensino Particular e Cooperativo, foi
eleito presidente da CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO.
Cerca de 700 estabelecimentos de
ensino particular social e cooperativo,
de educação e formação, uniram-se na nova confederação (CNEF)
para congregar esforços e rentabilizar
recursos para a promoção da qualidade
e inovação e para, a uma só voz,
defender a autonomia das escolas e
a liberdade de opção educativa para
as famílias. A CNEF lidera um setor
com cerca de 400 mil alunos e 50 mil

professores e auxiliares de educação,
representando mais de 20% do sistema
educativo nacional.

Alvarenga, que a confederação visa
uma maior cooperação do setor não
estatal, na defesa do princípio da
liberdade de ensinar e de aprender e da

O Diretor do Didálvi toma posse como Presidente
da CNEF.

Direção da AEEP e da ANESPO, associações que constituíram a Confederação Nacional de Educação
e Formação - CNEF.

Presidiu a tomada de posse, no passado
dia 7 de março, o Secretário de Estado
do Ensino e da Administração escolar,
João Casanova de Almeida.
Testemunharam o ato na mesa de
honra: o Presidente da Comissão de
Educação e Cultura da Assembleia
da República - José Ribeiro e Castro,
os ex-ministros da educação – Eng.º
Roberto Carneiro e prof. Maria do Carmo
Seabra, o secretário geral da Federação
Nacional da Educação, FNE, João Dias
da Silva, prof. Mário Pinto, ex-presidente
do Conselho Nacional de Educação e o
presidente da CONFAP - Albino Almeida,
entre muitas outras individualidades.
Disse o presidente da CNEF, Dr. João

igualdade de oportunidades no acesso
e sucesso para todos os alunos que
pretendam optar pelo ensino privado ou
profissional.

João Alvarenga, Presidente da Confederação Nacional de Educação e Formação apresenta o programa
de ação.

THE EUROPEAN YOUTH PARLIAMENTParlamento Europeu dos Jovens

After months of preparation, we were finally ready to attend the IV EYP.

It all began on Friday, 11th January.
We arrived at Externato Delfim
Ferreira enthusiastic and anxious to
meet all the other teams and to give
the finishing touches to the defense
of our motion. The highlight of this
day were the teambuilding activities,
which enabled us to meet all the
people involved in this amazing project,
particularly the members of the board,
in a quite fun and quirky way.
Saturday was the big day and
everyone could feel the tension in the
air. Fortunately, we had all our friends
by our side.
The day began with a very interesting
play performed by the students of
the organizing school, which was
then followed by the hard work, the
assembly. The first motion discussed
was the motion from INA (Instituto
Nun’Alvres). They did a really good job.
At first we were a bit nervous and
reluctant; however, as time went
by we became more confident and
capable of doing sharper and cleverer
interventions.
After an amazing lunch (with chocolate
cake) it was time to defend our motion!

We fought intensely to make our point
but they didn’t fully understand it. When
the assembly was over, by the time all
the five motions had been debated,
we had the Euroconcert, where we
saw the delightful performances of our
fellow delegates. When it was our time
to perform, we were really relaxed and
we just rocked and tried to sing along
the “Bohemian Rhapsody”.
At the end, the winners were
announced: INA had the best motion.
Nevertheless, two delegates from our
school, Cristiana Carpinteiro and Jorge
Barbosa, were chosen to go on a trip
to Brussels.
Even though our motion wasn’t
chosen, we still think we did a great job
and the outcome verifies that. It was an
empowering and enriching experience
that we would gladly repeat.

The team with the teachers Madalena Tavares e Maria José Gomes.

Cristiana Carpinteiro e
Mariana Martins, 11º1

The supporting team.
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VISITAS DE ESTUDO, TEATRO E OUTRAS COISAS...
MAFRA E SARAMAGO

No início da visita com a guia.

No passado dia 2 de março, o colégio
Didálvi proporcionou aos alunos do 12º
ano uma visita de estudo ao palácioconvento de Mafra, no âmbito da
disciplina de Português.
Esta visita consistiu não só na visita
ao monumento, mas também na
visualização da peça de teatro baseada
na obra “Memorial do Convento” de
José Saramago, que se realizou numa
das salas do Convento.
A primeira parte da visita teve como
principal objetivo conhecer o palácioconvento, mandado construir por D.
João V. Este rei, à semelhança de Luís
XIV, foi um excêntrico. A obra central
do seu reinado foi a construção deste
Convento em Mafra. A sua fachada
nobre com 232 metros, os seus 29
pátios e 880 salas e quartos, as suas
4500 portas e janelas ou ainda as 217
toneladas que pesam os 110 sinos

do seu famoso carrilhão traduzem,
claramente, a sua magnitude. Para
este rei, tudo o que fosse estrangeiro
era melhor do que aquilo que era
português. Neste sentido, o Convento
é caracterizado como um monumento
barroco à moda italiana.
Pode
constatar-se isso pelo facto de a igreja
do convento ter sido feita à imagem
da Basílica de S. Pedro, no Vaticano.
É importante referir que a fundação
deste mosteiro de frades se deveu a
uma promessa feita por D. João V,
caso a rainha fosse bem sucedida na
conceção de um filho. O projeto inicial
estava dimensionado para acolher
13 frades, mas no final da construção
albergou mais de 300!
De tarde, a visita centrou-se na parte
fictícia da obra “Memorial do Convento”.
Os alunos tiveram a oportunidade
de assistir à encenação da obra de
Saramago. O lado ficcional da obra teve
como principais personagens Blimunda
Sete-Luas e Baltasar Sete-Sóis que
representam a simplicidade, o amor e
a felicidade do povo, por oposição à
riqueza, que se traduzia em tristeza dos
poderosos.
O que poderia ter sido apenas mais
uma visita de estudo transformou-se numa viagem de conhecimento e
reconhecimento ao que de melhor há
e se faz em Portugal, monumentos
graciosos e escritores de renome.

OS “MAIAS” EM
VILA NOVA DE GAIA
No dia 1 de março, dirigimo-nos a
Vila Nova de Gaia com o intuito de
visualizarmos uma peça de teatro
relativa à obra “Os Maias” de Eça de
Queirós.
O Grupo de Teatro Experimental do
Porto conseguiu proporcionar-nos
uma tarde maravilhosa, dando-nos
uma aula encenada a partir da obra
queirosiana.
Conseguiram apresentar-nos uma
interpretação atual e chamar-nos à
atenção para pormenores que fazem
toda a diferença na compreensão
do romance. Ficamos boquiabertos
com a excelência dos atores e com a
genialidade da peça!
Esta foi, sem dúvida, uma das mais
inesperadas peças de teatro, pois
não foi uma mera representação da
obra, podemos dizer que foi uma
aula bastante esclarecedora que

abordou temas como os dois tipos
de educação presentes no romance:
a educação inglesa e a educação
tradicional portuguesa, demonstrando
a influência que cada uma delas tem no
desenvolvimento das personagens. Por
outro lado, ajudou-nos a compreender
melhor a personalidade de cada
personagem no decorrer da história.
No final da peça, os atores e o
realizador juntaram-se a nós e, num
ambiente muito descontraído, pudemos
tirar todas as dúvidas.
Consideramos que valeu a pena
e que, de facto, foi uma tarde muito
bem passada, pois aprendemos muito
de uma forma cativante e divertida!
Ficamos à espera que tardes como esta
se repitam muitas vezes!
Vânia Lima, 11º1

Ana Rita Pereira,
12º3
Os alunos do Didálvi posam no palco com o elenco da peça “Os Maias” de Eça de Queirós.

À DESCOBERTA DOS ROMANOS
POR RUAS DE BRACARA AUGUSTA

No dia 16 de março, a turma de Línguas e
humanidades do Colégio Didálvi realizou uma
visita de estudo a Braga, acompanhada pelas
professoras Paula Brito e Maria José Gomes.
Esta visita tinha como principal objetivo explorar
os vestígios deixados pelos romanos na famosa
cidade de Bracara Augusta.
Partimos do Colégio pelas 9 horas em direção
ao museu arqueológico D. Diogo de Sousa.
Este museu possui uma herança resultante
da exploração da região norte, com maior
incidência no concelho de Braga. O museu
contém peças que abrangem um vasto período
histórico e cultural compreendido entre o
Paleolítico e a Idade Média.
O almoço decorreu na “Frigideiras do
Cantinho”, um estabelecimento por si próprio
histórico, devido a ser uma das casas mais
antigas da cidade e pelo facto de serem visíveis
debaixo dos nossos pés ruinas de uma Domus
romana, visto que estas foram musealizadas

sob o piso da pastelaria.
Após o almoço, seguimos para a Sé de
Braga, cuja construção remonta ao século XI
tendo, contudo, sofrido várias alterações desde
o seu projeto inicial. Todavia, o essencial da
escultura românica da Sé sobreviveu até hoje,
estando concentrada nos portais e nos capitéis
do corpo do templo. A Sé constitui o ex libris
da cidade de Braga, pela sua grandiosidade e
riqueza histórica.
A paragem seguinte foi a Fonte do Ídolo,
possivelmente construída no século I, sendo
um santuário rupestre dedicado a um deus
chamado Tongoenabiagus, relacionado com os
cursos de água.
De seguida, fomos visitar as ruínas das
termas romanas do Alto da Cividade. As
termas foram construídas no início de século
II juntamente com um teatro, infelizmente, este
não se encontra visitável uma vez que ainda
está sob investigação.
Atualmente as termas romanas do Alto da
Cividade são classificadas como Monumento
Nacional e encontram-se abertas ao público.
Esta visita às termas foi fundamental para
conhecermos um pouco mais acerca do dia-adia dos romanos, dos seus hábitos e rotinas. As
termas eram locais onde os romanos podiam
relaxar, preparar os seus discursos políticos,
conversar e negociar.
Bruna Sousa,
10º4

FÍSICA

À PROCURA DA
PARTÍCULA DE
DEUS...
No dia 16 de março de 2013, dirigimo-nos
à Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, acompanhados pelo professor Vitor
Garim, para participarmos numa experiência
inovadora e deveras interessante, a 9ª
edição das “International Masterclasses hands on particle physics”.
As atividades começaram com uma
série de Palestras que tinham por objetivo
fomentar o nosso conhecimento e aludir aos
fundamentos de Física de Altas Energias e
às técnicas básicas usadas na análise de
colisões de partículas a aproximadamente
a velocidade da luz.
Numa segunda parte foi-nos fornecido um
conjunto de imagens de acontecimentos
reais adquiridos no LHC (Large Hadron
Collider) no CERN, para que pudéssemos
identificar as partículas originárias dessas
colisões e tentar encontrar o Bosão de Higgs
(mais famoso por “partícula de Deus”).
Sabemos que os bosões W+ decaem em
positrões ou muões positivos (dependendo
da sua massa) e em neutrinos da mesma
partícula e que os bosões W- decaem em
eletrões ou muões negativos (também
dependendo da sua massa) e antineutrinos

também da mesma partícula. Quando
encontramos dois bosões W, positivo
e negativo, com um ângulo por eles
formado de perto 180 graus é possível
ser um bosão de Higgs. A conjugação
destes conhecimentos permitiu
fazer uma classificação correta dos
acontecimentos.
Os dados resultantes da nossa
análise foram, posteriormente,
associados aos dos vários grupos
e discutidos em videoconferência
com dois investigadores do CERN
e mais três universidades também
participantes neste projeto. Durante esta
videoconferência pudemos esclarecer
dúvidas que surgiram e ficar mais
conscientes sobre o que os cientistas
do CERN realmente fazem.
Em suma, foi uma óptima experiência
que nos permitiu ser um cientista por um
dia e, assim, ficar mais perto de decifrar
os mistérios dos meros 4 % do Universo
que conhecemos.
Cristiana Carpinteiro e Mónica Sousa,
11º1
José Silva e Paulo Macedo 12º3A
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CONCERTO DE PÁSCOA
II Audição da Academia de música do Didálvi

A Orquestra Sinfónica do Didálvi acompanha o Grande Coro e encerra o “Concerto de Páscoa” com o Hino da Alegria de L. Van Beethoven.

No dia 16 de março, pelas 15h30, o
Didálvi encheu-se de música, sons de
violinos, clarinetes, trompas, pianos,
flautas, violoncelos... e, uma vez mais,
ficaram encantados pais e familiares,
professores e funcionários por trechos
tão bem executados.
Para terminar o período, a Academia
de Música do Colégio apresentou à
comunidade educativa o trabalho que
vem sendo desenvolvido ao longo
do ano e dos anos. Alguns alunos
apresentaram-se individualmente no
Auditório, na Biblioteca e na Galeria
do Colégio, e, após as apresentações
individuais, os coros e a Orquestra
Sinfónica subiram ao Palco Principal,
terminando a erudita tarde com o Hino
da Alegria de L. Van Beethoven.
O Maestro Carlos Martinho dirigiu a Orquestra
Sinfónica do Didálvi.
O Sérgio no piano.

A Diana na Flauta Transversal e o Diogo na
Guitarra.
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PRÉMIO
INFANTE
D. HENRIQUE

DIDÁLVI LANÇA MARCA DE SABONETES ARTESANAIS
“talentos d’ aroma”
Como já tivemos conhecimento na edição
anterior, o clube de Multiatividades engloba
mais duas vertentes, para além do desporto
e da aventura já existentes: o talento e a
ação social. É precisamente sobre estas
que vamos falar.
Sabonetes TALENTOS D’AROMA
Durante o primeiro período, de forma a
desenvolvermos o nosso talento, fizemos sais
de banho e, posso garantir, que foi realmente
muito interessante pois nunca imaginamos
que era tão simples e tão divertido! Mas não
paramos por aqui, já no segundo período
mergulhamos na produção de sabonetes
artesanais e estamos completamente
fascinados com os magníficos resultados que
obtivemos.
Para que os nossos sabonetes fossem
verdadeiramente
originais,
incluímos
algumas
plantas
com
propriedades
medicinais,
provenientes
da
Quinta
Pedagógica D’Alvarenga. As plantas mais
usadas foram a alfazema que contém
inúmeros benefícios para a nossa pele devido
às suas propriedades anti-inflamatórias
e antisséticas, para além da fantástica
sensação de frescura que nos proporciona
e o alecrim que, tal como a alfazema, tem
propriedades antisséticas, antibacterianas e
ajuda a cicatrização de feridas e um aroma
incrivelmente deslumbrante.
Para além das plantas, decidimos apelar aos
sentidos e dar asas à imaginação, utilizando
ingredientes como o chocolate, o mel e o
café. Têm um aroma delicioso e deixam
a pele muito hidratada e suave, pois uma
das maiores queixas que as pessoas fazem
acerca dos sabonetes é o facto de secarem a
pele, mas nós conseguimos ultrapassar essa
barreira.
Além de todos estes benefícios, os nossos
sabonetes têm formas originais, cores vivas
e apelativas e fragrâncias absolutamente
sublimes!
Com o intuito de comercializarmos os sais
de banho, os sabonetes e todos os projetos
futuros, estamos a desenvolver uma marca
própria, a Talentos d’ Aroma, que apesar do
seu estádio embrionário já está a causar
muita curiosidade na comunidade educativa.

HORTA COMUNITÁRIA

Sais de banho coloridos.

Sabonetes de rosas...

... de sementes de alfazema,

RUMO
AO FACHO
Como é habitual, todos os anos o colégio
oferece aos alunos a oportunidade de
participarem no prémio infante D. Henrique
e este ano não foi exceção. Desde janeiro
que se têm realizado reuniões ao sábado,
pelo menos uma vez por mês, de forma a
complementar a formação feita durante a
semana em Multiatividades.
No mês de janeiro reunimo-nos e, em
grupo, preparamos uma caminhada ao
monte do Facho, com o intuito de obtermos
mais capacidades tanto a nível físico, como
a nível de organização, para a derradeira
prova final.
No dia 9 do mês de fevereiro pusemos,
então, em prática o que tínhamos preparado
e realizamos a nossa caminhada.
Antes de partimos à aventura, tivemos
formação teórica o que, também, constitui
uma parte muito importante. Depois de
nos apresentarmos aos novos monitores,
fizemos um pequeno jogo de maneira a
fortalecer a confiança entre o grupo, que

foi muito bem sucedido. Posteriormente,
dividimo-nos em pequenos grupos e foi-nos
fornecida informação acerca do “Prémio
Infante D. Henrique”. Tivemos então que
fazer breves apresentações dos conteúdos
mais relevantes da informação dada.
Contamos com o apoio dos professores/
coordenadores: António José Silva, Cecília
Reis, Tânia Quintas e Vitor Garim.
Acabada a reunião, saímos da escola
com a mochila às costas e com vontade de
caminhar rumo ao monte do Facho.
É sempre muito entusiasmante quando
nos fazemos ao caminho, porque quer seja
a primeira ou a centésima caminhada é
sempre especial. É quase inexplicável, só
conseguimos mesmo sentir a liberdade, a
conexão com a natureza e a entreajuda no
grupo.
Tivemos que seguir o mapa que
havíamos feito, utilizando a bússola e as
competências que adquirimos nas aulas
de orientação. Contamos com a ajuda e
colaboração do professor Alberto Bastiana,
na qualidade de coordenador do prémio na
vertente do desporto e aventura.
Depois de 6 km de caminhada, chegamos
ao monte do Facho e deparamo-nos com
uma vista deslumbrante e com um ambiente
muito calmo. Como não podia deixar de ser,
depois de almoço fomos explorar a área
e encontramos algumas rochas que nos
permitiram, por exemplo, fazer um pouco
de escalada. Depois de tanto divertimento
voltamos para o colégio, felizes por mais
um dia passado a caminhar.
Vânia Lima,
11º1

Multiatividades
de Ar Livre
No dia 9 de março realizou-se mais um
Encontro de Multiatividades na EB 2,
3 Rosa Ramalho. Para além da nossa
escola participou, também, a escola
Alcaides de Faria.
Pudemos praticar diversas atividades
como escalada, rappel e slide.
Em relação à escalada tínhamos à
disposição uma parede com duas vias,
uma mais fácil e a outra um pouco mais
complicada. É claro que depois de todos
termos passado a via mais fácil, tentamos
a mais difícil tantas vezes quantas
conseguimos, porque o que realmente
sabe bem é sentirmos que ultrapassamos
os nossos limites e estabelecemos

novas barreiras sempre mais altas.
É a verdadeira sensação de missão
cumprida.
De seguida, a partir de um pilar
do ginásio fizemos slide, um pouco
diferente do que estamos habituados, já
que foi feito dentro do ginásio.
No geral, correu muito bem e mais
uma vez tivemos uma manhã em cheio,
preenchida com todas as atividades de
que gostamos.
Vânia Lima,
11º1

... de café.

Tendo em conta a vertente da ação social,
como também já foi referido na edição
anterior, o clube desenvolveu uma horta
comunitária onde cultivamos coração de boi
e alface.
Nesta horta todos ajudamos e, o que
aparentemente seria um trabalho custoso e
aborrecido, torna-se algo divertido e ajuda-nos a descontrair. Os produtos serão doados
ao GASC (grupo de ação social crista) em
Barcelos.
Vânia Lima
11º1

A Catarina a voar.

Os “fazedores” de sabonetes.

A Carolina trepando a parede artificial.

Com as mãos na terra e nas enxadas, os alunos do Didálvi dedicam-se à sua horta comunitária.

O grupo Multiatividades do Didálvi que se
deslocou à EB 2, 3 Rosa Ramalho.

NéosDidálvi
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CELEBRANDO A PÁSCOA
Com a Páscoa, queremos ser uma Comunidade Educativa renovada, humanamente e cristamente.
Queremos ser porta aberta uns para com os outros e nunca janela fechada. Queremos abrir a porta da
nossa razão, da nossa inteligência, para construirmos uma sociedade e um Colégio mais unido, mais
amigo, mais alegre.

Nos dias 14 e 15 de março celebrou-se a Páscoa no Didálvi.
A mensagem orientadora foi “Jesus
Cristo, Porta para a vida”.
No dia 14, os 1400 alunos reuniram-se com os Diretores de Turma e
fizeram a preparação para o dia 15, dia
da Celebração da Páscoa. Durante a
manhã, deslocaram-se ao Auditório para
um momento de reflexão, ensaiaram
cânticos e foram à Igreja Paroquial de
Alvito S. Pedro para o Sacramento da
Reconciliação. Foi ainda altura das
turmas tirarem a fotografia que integrará
o Anuário 2012/2013 do Colégio.
Durante a tarde decorreu a “Páscoa
Desportiva” com o XII Meeting de
Atletismo do Colégio Didálvi.
No dia 15, pela manhã, alunos,
professores e funcionários, participaram
na Celebração Pascal. 1400 vozes
numa só voz celebraram a ressurreição
de Jesus Cristo. Uma emocionante
manhã, vivida intensamente pela
comunidade escolar do Didálvi.

1400 alunos em oração, no Pavilhão de Desportos do Colégio.

A Luz, a Oração e o Barco que nos levará ao mesmo porto: a felicidade, o êxito educacional, a verdadeira Verdade que é Jesus de Nazaré. A comunidade do Didálvi celebrou a Fé neste dia de Páscoa.

XII Meeting de Atletismo do Colégio Didálvi
Decorreu no dia 14 de março a XII
edição do Meeting de Atletismo do
Colégio Didálvi. Depois de nas últimas
duas edições terem caído 5 recordes em
seis provas possíveis, as expetativas
mantinham-se elevadas, uma vez que
dois dos recordistas ainda competiam
neste ano letivo. No entanto, este foi um
ano em que não se bateram recordes,
mas o nível das provas foi elevadíssimo,
sendo mesmo necessário recorrer
muitas vezes às novas tecnologias para
declarar o vencedor. Tivemos provas
muito renhidas e disputadas e houve
muita emoção.
Esperamos que esta prova mantenha
o interesse demonstrado pelos alunos
durante as aulas de Educação Física,
durante as provas de seleção e no
decorrer da mesma. Pelos resultados
obtidos temos esperança de que caiam
mais recordes para o próximo ano. Até
lá continuem a treinar e ENERGIA!
Prof. Fernando Pereira

Para saberes os resultados, consulta a
página do Colégio www.didalvi.pt
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... OS NOSSOS DECLAMADORE

Os oito finalistas do Concurso de Declamação: Cátia, Matilde, Luís, Gonçalo, Clara, Rute, Rita e
Vânia.

DIDÁLVI OFFICIAL CAMBRIDGE ESOL
Exam Preparation Centre

O Colégio Didálvi - Associado da AEEP, entidade
com protocolo com a UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,
criou no presente ano letivo o Instituto de Inglês
- DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL, que oferece cursos de
consolidação e aperfeiçoamento do inglês curricular
com vista a certificação com os diplomas reconhecidos internacionalmente. Estes cursos preparam os
alunos para os exames que lhes conferem
os diplomas previstos no Quadro Europeu de
Referência para as Línguas.
Na conjuntura atual, já não é suficiente ter
conhecimento de línguas. É preciso comprová-lo.
Em Portugal, como no resto do mundo, ter
qualificações é determinante para ser competitivo no mercado global. A mais-valia da
certificação é um fator distintivo.
Com a mobilidade atual, querendo agarrar
uma oportunidade de trabalho ou apostar no
desenvolvimento académico além fronteiras,
com a expansão do Turismo, intercâmbio
de estudantes, ingresso em Universidades,
pedidos de equivalência, evolução tecnológica, internet, ter competências de Inglês
comprovadas através de Certificação é
absolutamente indispensável e fator de diferenciação face a outros candidatos que não
a tenham.

No passado dia 22 de março, o Didálvi English
School reuniu com os encarregados de educação dos
seus alunos, contando com a presença da representante de Cambridge em Portugal - Dr.ª Ângela Pereira
e da diretora do Knightsbridge - Lucy Bravo. Foi feita
a apresentação dos exames de Cambridge que se vão
realizar no Colégio Didálvi, já no presente ano letivo.

Quadro Europeu de referência para as línguas

Matilde Abreu

Rita Quintela

Vânia Reis

2º ciclo

3º ciclo

secundário

S

Declamar é tradição no Colégio Didálvi. Há muitos anos que os alunos do Colégio revelam
grande aptidão para a declamação. Por essa razão, existe o Concurso de Declamação que,
todos os anos, se repete, sempre com muitos concorrentes de todos os anos letivos.
Neste ano, os vencedores, ou melhor, as vencedoras foram a Matilde Abreu do 2º ciclo, a
Rita Quintela do 3º ciclo e a Vânia Reis do secundário.
Parabéns, meninas, por tão bem representar a arte de saber dizer poesia!
Estão de parabéns, também, os outros finalistas, pois foram todos fantásticos em palco.

CLUBE DE XADREZ DIDÁLVI

O MAIOR CLUBE NACIONAL
O mais novo Clube do Colégio
Didálvi, o Clube de Xadrez, é o maior a
nível Nacional relativamente ao número
de inscritos. O Xadrez tornou-se num
jogo semanalmente jogado por mais de
mil alunos. Integrado na disciplina de
Educação Física, o Clube foi fundado
com o principal propósito de promover
as capacidades de concentração,
estratégia e raciocínio dos alunos,
promovendo o seu crescimento integral
e harmonioso.
Realizou-se no passado dia 14
de março o I Torneio de Xadrez,
destinado aos alunos do 3º ciclo e
contou com a participação de 50
jogadores. O Gonçalo, ao ganhar todos os jogos,
venceu o torneio, seguido do Diogo em segundo,
e do Lucas que fechou o pódio.
O Colégio promoverá, futuramente, o crescimento desta atividade, estando prevista a organização de torneios e a participação de equipas do
Colégio em competições nacionais.

O Gonçalo no 1º lugar do pódio; o Diogo,
medalha de prata, e o Lucas, medalha de
Bronze - I Torneio de Xadrez Didálvi

Prof. António Ferraz

COMPANHIA DE DANÇA DIDÁLVI ATUA NA CASA DA MÚSICA
em espetáculo de solidariedade

A Companhia de Dança Didálvi
esteve presente num espetáculo de
solidariedade que decorreu na Casa
da Música da cidade do Porto, onde
se encontra um dos palcos mais
prestigiados do país e da Europa.
Participaram vários bailarinos, grupos
e companhias de dança, reconhecidos
a nível internacional
A companhia foi convidada pela
associação de solidariedade
“Acreditar”, sob a direção artística
de um dos professores do colégio,
Nicolau Santos, que organizou e
dirigiu todo o espetáculo. Estiveram
presentes neste evento mais de
80 bailarinos e, a assistir, mais de
quatro centenas de espetadores que
vibraram durante cerca de duas horas
com as apresentações que se foram
sucedendo ao longo da noite.
Um dos intuitos da organização deste
espetáculo era a angariação de fundos
com vista à construção de uma casa
de acolhimento para crianças com
cancro, assim sendo e pela pertinência
de tão nobre ação, o Colégio Didálvi
apadrinhou esta causa com a
apresentação de uma coreografia
elaborada pelos professores Joana
Rios e Nicolau Santos.
Prof. Nicolau Santos

Os bailarinos da Companhia de Dança Didálvi
com o professor Nicolau Santos, no fim do
espetáculo.

NéosDidálvi
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A equipa do sul manifesta a sua felicidade por mais uma vitória.

Viajando pelo mundo

do pensamento, da poesia, da cultura
Não há Carnaval, mas há “Letras &
Talentos”, uma das atividades mais
esperadas pela Comunidade do Colégio
Didálvi.
No dia 8 de fevereiro realizou-se a
2ª edição de “LETRAS & TALENTOS”,
uma atividade que tem como objetivo
levar os 1400 alunos a viajar pelo
mundo das Línguas, da História, da
Geografia e da Filosofia.
Durante a manhã, os alunos
concentraram-se no Pavilhão de
Desportos do Colégio para assistirem à
disputa Norte/Sul. Um jogo com muitas
perguntas em que os alunos do Norte,
representados pela cor verde, e os
alunos do Sul, representados pela cor
vermelha, tentavam carregar primeiro
no botão, acertar e conquistar pontos.
Aos 96 alunos, que constituíram as duas
equipa, juntaram-se alguns alunos de
bancada selecionados aleatoriamente
pelo computador. A envolvência de
tantos alunos no jogo só foi possível
graças ao uso das novas tecnologias.
Para dar início à atividade da
manhã, os alunos de sexto ano, que
frequentam as aulas de Coreografia,
Ritmo e Dança, apresentaram uma
coreografia que introduziu o momento
da entronização da Bandeira Nacional e
o som de 1400 vozes a cantarem o Hino
“ A Portuguesa”, um momento a registar
pela emoção.
O grande vencedor foi, tal como na
edição anterior, o SUL.
Durante a tarde, os alunos reuniram-se no auditório do Colégio para dois
grandes momentos em que o talento foi
o mestre de cerimónias: o Concurso de
Declamação e o “Estrelas do Didálvi”.
No “Estrelas...” selecionaram-se os
três alunos que participarão na final, a
decorrer em abril na Mostra Pedagógica
“Escola, Arte e Vida”. Os finalistas são
Carolina Barbosa, do 10º ano, e Diana
Reis e Rafael Fortes do décimo primeiro
ano.
Um dia cultural cheio de vibrações e
aprendizagens.
O “LETRAS & TALENTOS” foi
organizado pelo Departamento de
Línguas e Ciências Humanas do
Colégio Didálvi.

O Rafael Fortes acompanhado ao piano pelo
Manuel Magalhães.....

O Clube de Danças Urbanas abrilhantou o grande jogo.

Antes do jogo, o professor António Nunes apresentou uma coreografia com os alunos de Coreografia, Ritmo e Dança (6º ano), entronizou-se a Bandeira
Nacional e cantou-se o Hino “A Portuguesa”.

A carregar no botão para a resposta certa.

Marta, Eduarda e Daniela (à frente), Rafael, Carolina e Diana (atrás), as seis vozes que subiram ao
palco na 1ª eliminatória do “Estrelas do Didálvi”.
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PATINAGEM ARTÍSTICA
Sempre a trabalhar

O Clube de Patinagem Didálvi tem vindo a aumentar progressivamente a sua
atividade sobre rodas. Nesse sentido, foi com todo o gosto que aceitamos o
simpático convite do clube nosso vizinho, Hóquei Clube de Fão, para participar
no seu Festival de Patinagem Artística, que teve lugar em Fão, concelho de
Esposende, no dia 26 de janeiro. O festival contou com a presença de todos os
clubes da Associação de Patinagem do Minho, incluindo o Clube de Patinagem
Didálvi. Os nossos atletas levaram a ringue um esquema intitulado “Angels”, um
esquema muito simples, mas muito bem conseguido. Como treinadora, posso
dizer que me senti orgulhosa pela prestação dos meus alunos, uma vez que
abrilhantaram a noite com a sua presença, fazendo tudo a que se tinham proposto
com muita perfeição, elegância e, acima de tudo, muita alma.

de concluir com êxito os designados Testes de Iniciação e os Testes de
Patinagem Livre, que é como quem diz uma certificação em como estão aptos
e cumprem os requisitos mínimos exigidos. Neste campo ainda há muito a fazer,
mas temos vindo a evoluir significativamente. De qualquer forma, rumo a esse
objetivo mais geral, participamos no passado dia 3 de fevereiro nos Testes de
Iniciação que tiveram lugar em Viana do Castelo. O balanço final foi bastante
positivo, uma vez que uma das alunas já concluiu a totalidade dos testes de
Iniciação, tendo passado à fase dos Testes de Patinagem Livre e as restantes
já se encontram em preparação para concluir este nível de Iniciação.
Entre fevereiro e março, o clube esteve a preparar mais um esquema de
grupo e, além disso, a preparar a participação nos próximos testes de Iniciação
e de Patinagem
Livre. Nestas
preparações,
uma nossa aluna,
lesionou-se e terá
de se ausentar por
uns tempos. Nadja,
desejamos-te as
rápidas melhoras,
pois estamos
todos com muitas
saudades tuas.

Testes de Iniciação, Viana do Castelo (Sónia, 10º1; Nadja, 7º8; Carla,
9º5; Ana, 8º3, e Maria José, 8º8).

Entretanto,
vamos continuar a
“rolar”…e, acima de
tudo, a sorrir.

				

Prof. Olga Pereira

A qualidade vai crescendo à medida que os atletas se esmeram e após muito trabalho e dedicação.

Apesar de o clube federado contar apenas com dez elementos efetivos, estes
têm vindo a trabalhar muito para se proporem a testes e evoluírem enquanto
patinadores. Só com este trabalho será possível avançarmos, efetivamente,
enquanto clube, e estes atletas têm noção da sua responsabilidade, assumindo
com muita dedicação o treino, com vista a atingir os objetivos individuais e,
simultaneamente, coletivos.
Para se proporem a participar em determinadas provas, os patinadores precisam

“Quando patinamos, parecemos o vento a deslizar por entre o arco-íris”, diz-nos a
Sónia enquanto desliza nos seus patins.

ESGRIMA

Encontro no DIDÁLVI

O professor Tiago Barbosa com os Benjamins.

A Vitória, o Lucas e o Luís bem dispostos!

No dia 16 de fevereiro, foi a vez do
Didálvi organizar mais uma prova
do Campeonato Regional Norte. No
Pavilhão de Desportos do Didálvi
competiram os Benjamins e os
Infantis e estiveram presentes seis
equipas. Nos Benjamins, o Tiago
Pinto alcançou o 4º lugar e, nos
Infantis, O Lucas Castro subiu, uma
vez mais ao palco, conquistando a
medalha de bronze.

RESULTADOS BENJAMINS

RESULTADOS INFANTIS

1º Luísa Mendes NGD
2º Sebastião Santos NGD
3º João Ribeiro SCP
4º Tiago Pinto DIDÁLVI
5º João Cardoso NGD
6º Afonso Viana EDV
7º Francisco Sousa CLIP
8º Francisco Vieira SCP
9º Carolina Mansilha SCP
10º Duarte Viana EDV
11º Ivo Coelho DIDÁLVI
12º Afonso Silva CLIP
13º Ricardo Cristo DIDÁLVI

1º ROSA Miguel CLIP
2º AFONSO Helena EDV
3º CASTRO Lucas DIDÁLVI
4º MACHADO Luís CDDS
5º FERNANDES Hugo EDV
6º MENDES Luísa NGD
7º VIANA Duarte EDV
8º GUIMARÃES Duarte CLIP
9º SOUSA Francisco CLIP
10º MARTINS Luís DIDÁLVI
11º VIANA Afonso EDV
12º FAIA Inês Costa SCP
13º PEREIRA Guilherme CLIP

Em Espinho
No dia 26 de janeiro, os Cadetes e
Juniores do Didálvi participaram na
Prova Aberta do Regional Norte em
Espinho.
A Adriana São Bento conseguiu
colocar-se entre as sete melhores.
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O que é a ACROTEAM?
A Didálvi AcroTeam surgiu como
resposta à enorme evolução gímnica
registada no Colégio Didálvi. Apoiada
e alimentada pelo Clube de Ginástica
Acrobática/Trampolim, a AcroTeam
Didálvi reúne os melhores ginastas
apurados a partir de uma seleção a
que todos foram sujeitos, durante um
período inicial.
A AcroTeam foi criada com o
objetivo de proporcionar um apoio no
melhoramento da qualidade gímnica
dos ginastas a partir de um incremento
significativo na carga horária, bem
como na metodologia de treino.
Numa modalidade onde os resultados
desportivos dependem sempre de anos
de esforço e dedicação, os nossos
ginastas são submetidos a uma carga
de treino cada vez mais próxima
da exigida aos melhores ginastas
nacionais. Invariavelmente, treinam
cerca de oito horas semanais com o
intuito de atingirem o objetivo pedido:
a perfeição. Todos aspiram a atingir o
lugar mais alto do pódio ao serviço do
Colégio Didálvi.
As expectativas para o futuro
são enormes, com o pensamento
na participação de uma equipa de
Ginástica Acrobática em provas oficiais
da Federação de Ginástica de Portugal,
já no próximo ano. O caminho está
traçado, a orientação foi dada e os
resultados previstos.
Como todos eles sabem, só há três
regras para se ser melhor ginasta...
trabalhar, trabalhar e trabalhar.

DIDÁLVI

ACROTEAM

os 28 magníficos

Joana

Josué

Marta

Francisca

Joana

Mariana

Juliana

Cristiana

Valentina

Ana Roriz

Lúcia

André

Eduardo

Mariana

Daniela

Tiago

Tiago Senra

Inês

Gonçalo

Ana Sofia

Ivo

Cátia

Letícia

Rafael

Bruno

Clara

Maria Francisca

Luís

Prof. António Ferraz

Aluno do Didálvi
Juiz Nacional
de CAT IV
No passado mês de janeiro, o
aluno Tiago Senra, da turma 11º3
concluiu o Curso de Ajuizamento
administrado da Federação de
Ginástica de Portugal, ficando desta
forma apto para ajuizar provas
nacionais de Ginástica Acrobática.
Com este curso, o Tiago atingiu o
estatuto de Juiz Nacional de CAT
IV, tendo já exercido funções no
Campeonato Distrital em Vila do
Conde.
PARABÉNS, TIAGO!
bbbbbb

bbbbbb
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CLUBE DE TÉNIS

Didálvi

CLUBE DE HIPISMO

Didálvi

PÁSCOA ACADÉMICA

Durante a tarde, os alunos puderam desfrutar da Quinta Pedagógica D’Alvarenga fazendo slide, arvorismo, esgrima, hipismo, ténis...

Na Quinta D’Alvarenga a jogar golfe.

Durante a primeira semana da pausa
da Páscoa, o Colégio Didálvi pôs em
prática a Páscoa Académica, um período
de descanso, diversão, mas também de
estudo organizado.
Participaram na Páscoa Académica
todos os alunos que livremente
efectuaram a sua inscrição.

Os alunos do 6º, 9º, 11º e 12º anos
fizeram preparação para os exames com
os professores das várias disciplinas.
Os outros alunos frequentaram vários
desportos (equitação, golfe, esgrima,
dança e ténis), fizeram experiências em
“Laboratório”, deliciosas iguarias em
“Culinária” e melhoraram a leitura e a

escrita em “Declamação” e “Caligrafia”.
Esta é uma boa forma de manter os
alunos ocupados e satisfeitos, libertando
muitos pais que, não tendo férias de
Páscoa, necessitam de soluções para
dar o que fazer aos seus filhos.

O Diogo e a Inês do 5º ano aprenderam a fazer
mousse de chocolate e bolo de laranja.

Os alunos do 6º, 9º, 11º e 12º anos realizaram testes de preparação para os exames finais.

