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DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL

Porque hoje é dia de Notícias...

Na vanguarda do ensino

Terminou em junho e já está a começar. Acabaram as férias, chegou a hora de
trabalhar. No Néos 34 podes relembrar ou ficar a saber, se fores do 5º ano, as
várias atividade que se realizaram no terceiro período do passado ano letivo: o
adeus aos finalistas, a entrevista a Ricardo Araújo Pereira, os nossos premiados,
os muitos clubes do Colégio... não te esqueças de o ler de fio a pavio. E não te
esqueças, também, de começar o ano a estudar, a fazer os trabalhos de casa...
começa cedo para depois não andares aflito.
Durante o próximo ano, irão surgir muitos desafios, na sala de aula, nos exames,
na área desportiva, na área artística, no recreio, nas relações de amizade, na tua
família, no teu país, no mundo... e tu tens de estar preparado. Sempre atento e
aplicado, ser um aluno responsável é fundamental. No quinto ano, começas uma
importante caminhada e no décimo segundo, terminas uma etapa para dar início a
um caminho bem diferente. Estes são os tempos da tua adolescência. As escolhas
que fizeres condicionarão o teu futuro de jovem e de adulto. Podes enganar-te,
mas tens de saber corrigir-te. Com a ajuda dos pais, dos professores e de todos
os que te querem bem, cria o teu caminho. Com trabalho poderá parecer o mais
penoso, mas será, com certeza, o que mais facilmente te levará a alcançar os
objetivos delineados. Um bom ano para ti!

We love sports...

O Colégio Didálvi - Associado da AEEP,
entidade com protocolo com a UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE, criou, no ano letivo 2012/2013,
o Instituto de Inglês - DIDÁLVI
ENGLISH
SCHOOL.

GOLF

DIDÁLVI FANFARE
Hi, my name is Francisca.
My favourite sport is golf. I play it at Didalvi
School and my teacher is Fernando Pereira.
I have been playing golf since 2006. I started
playing it because my dad and my brother already
played. I played in the Estela Golf Club, my first
trainer was Patricia Brito e Cunha.
I won some trophies and my brother won the
National School Sports Championships in 2010.
To play golf you need to use clubs, to wear a
polo, shorts or trousers but you can´t wear jeans,
you also need to use special shoes.
The golf course has nine or eighteen holes, but
sometimes it can have more.
I like playing golf, it is a funny and relaxing sport.
Francisca Abreu,
7º6

Golf is one
of the most
well-known
sports in the
world. We can
see
people
between the
ages of 3 and
80
playing
golf. The main
goal is to get
the ball into
a hole with
the minimum
possible
strokes
but
like
other
sports
golf
has a few rules, too. Usually a golf course has
18 holes. But to get to these 18 holes we have to
go through some obstacles, such as a lake or a
sand bunker among others. In what concerns the
equipment golf players use one set of clubs that
can hold 1 drive, 2 woods and some irons, a pitch
and a putter. My colleague and I practice golf in
the school club. This sport is so much fun, quiet
and takes a lot of concentration.
Luís and Nuno,
7º6

Hello!
We are students from Didálvi School. Our names
are Carlos Sousa and Miguel Martins. We are in
the 7th form.
We joined the Didálvi Fanfare and we really love
to play on it!
We attend Didálvi Fanfare on Mondays,
Wednesdays and Fridays every week.
To play Fanfare in our school is amazing and it is
something that really gives us lot of pleasure and
energy too!...
When we are playing on Didálvi Fanfare with the
help of our teacher called Nunes, we help each
other and prepare ourselves to play on our school
activities.
Every year we participate in the last party called
`Families Party´ where Didálvi Fanfare play to all
the guests and members of our school. It´s really
wonderful!!
Carlos Sousa and Miguel Martins,
7º6

TENNIS

Hi!
We are Abel and Carmo. We play tennis at our
school . This sport is played with a racket and
a ball. Our tennis teacher is António Lamela.
When one plays tennis it is necessary to be
focused on one´s oponente. We practice tennis on
Tuesdays afternoon. Didálvi has got four tennis
court at Quinta D`Alvarenga.
Abel and Carmo,
7º6

O Didálvi English School surgiu no
ano letivo 2012/2013, concretizando-se, assim, um desejo antigo do Diretor
do Colégio, João Alvarenga.
Numa época em que se fala de
mercado global, ter uma certificação
é absolutamente indispensável
e
fator de diferenciação face a outros
candidatos que não a tenham. Hoje
em dia não se pode “desenrascar“ no
inglês; hoje em dia tem de se ser o
melhor. Com uma formação exigente
e adequada, os nosso jovens terão
instrumentos fortes que os ajudarão a
agarrar oportunidades de trabalho em
qualquer parte do mundo.
O Didálvi English School oferece
cursos de consolidação e de
aperfeiçoamento do inglês curricular
com vista à 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.
Durante este ano letivo,
o Didálvi English School
contou com 90 alunos
e tem inscritos, no ano
letivo 2013/2014, 133
alunos.
Em julho, foram a
exame
35
alunos,
um número superior
ao habitual, o que
deixou surpreendidos
os responsáveis pelo
projeto. Segundo a
professora responsável,
os resultados foram
excelentes.

Quadro Europeu de referência
para as línguas

SPRINGBOARD
This is a sport which I speak about with pleasure.
I practice and I´m very fond of it. In my school I have
springboard classes on Mondays, Thursdays and
Saturdays. I have been practicing this sport since
fifth form. This year our teacher decided to create
a group that joined the best ones in this sport,
it is called the “ACROTEAM” and it is divided in
two parts: acrobatic and springboard. I joined the
springboard with four other students. Springboard
practice is very cool and I have a lot of fun
jumping. It is especially good for concentration. In
springboard there are two types of springboards
where you can jump: the mini springboard where
we run and jump and the double mini springboard.
This one is bigger and we can jump on it as often
as we want.
I adore this
sport! I tell you
that you should
try and ENJOY
it!
Ivo Vilas Boas,
7º6

CYCLING
We study in Didálvi
where we are preparing
our future trying to learn
more and more to get
a good job. During our
free time we went into
cycling which is a very
hard but appreciated
sport. Some time ago
we joined
a club AFF Barcelos Cyclism
Center. When we talk
about cyclism we have
to consider a certain
number
of
steps,
Benjamins, Beginners,
Kids, Youth, Cadets,
Juniors, U21, elite,
and veterans. We are
juveniles and our dorsal numbers are 458, 681
and 682. Nowadays we’ve been testing several
places between 10 º and 30 º. Talking a little bit
about our club, our coach, who is an excellent
trainer, he has been training for 31 years and has
already launched many professional cyclists such
as Tiago Machado, Rui Sousa, Sérgio Ribeiro,
Nuno Ribeiro and many more.
Our club has first started with 5 children, 6
juveniles and 5 junior cadets. We have excellent
cyclists, with great quality but little financial
supports.
Fábio, José Pedro and Diogo,
7º6
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Um dia repleto de atividade, dança e ritmo, na Didalvigímnica, e natureza e convívio, na Festa das Flores
A full day of activities, dance and rhythm at Didalvigímnica as well as nature and socializing at the Flower Festival.

8 DE ABRIL - DIA DO COLÉGIO

FESTA DAS FLORES

O Colégio Didálvi conta com a colaboração de 90 docentes e 23 funcionários.

Durante a Festa das Famílias, os alunos
passearam pela Quinta D’Alvarenga.

Didálvi School has the support of 90 teachers and 23 staff members.

A comunidade Educativa do Didálvi
festejou, no dia 8 de abril, o dia do
Colégio. Durante a manhã, os 1400
alunos reuniram-se no Pavilhão de
Desportos onde decorreu a XVI edição
da Didalvigímnica, organizada pelo
Departamento de Expressões do
Colégio.
Após algumas palavras do Diretor, João
Alvarenga, os alunos do 5º e 6º anos,
frequentadores do Clube “Coreografia,
Ritmo e Dança” e orientados pelo
professor António Nunes, desfilaram
e apresentaram uma coreografia
desenhando as letras da palavra Didálvi.
Sucederam-se várias apresentações
gímnicas e de dança: primeiro, o
Bloco de Dança 7º e 8º anos intitulado
“Cartoons”, depois, os Clubes de
Patinagem, Aeróbica, Danças Urbanas,

DIDALVIGÍMNICA

Funk, Neoclássico e Acrobática.
Durante a tarde, os alunos do 2º ciclo
voltaram ao pavilhão e participaram em
várias provas de ginástica. Os aplausos
foram esclarecedores da animação que
se viveu no Colégio.
Realizada a atividade desportiva, os
alunos compraram, em turma, uma
planta que colocaram nos canteiros do
Colégio e deliciaram-se com o Lanche
Biológico: broa com mel e chá de
vários sabores. Alguns alunos ainda
compraram plantas, na Feira de Plantas
que se encontrava a funcionar desde
o dia 5 de abril, integrada na atividade
“Festa das Flores”.
No final do dia, professores e
funcionários do Colégio reuniram-se
num jantar convívio para celebrar o Dia
do Colégio e o dia de aniversário do seu

Diretor.
No dia 5, já os alunos do 3º ciclo
e secundário tinham saboreado o
Lanche biológico na Quinta Pedagógica
D’Alvarenga.

O Diretor do Colégio, João Alvarenga, com o
fantástico artista e professor do Didálvi, Eduardo
Bompastor, autor da escultura oferecida ao Diretor
pelos professores e funcionários do Colégio.

O lanche biológico, broa, mel (produção da Quinta
D’Alvarenga), e chá, é sempre um sucesso.

The Director of the school, João Alvarenga, with
the author of the sculpture offered to the Director
by teachers and staff.

Os alunos de Coreografia, Ritmo e Dança (6º ano) desenharam no chão do Pavilhão de Desportos a palavra DIDÁLVI.
Rhythm and Dance choreography students (6th form) drew the word DIDÁLVI on the Sports Pavilion floor.

Patinagem Artística, Acrobática, Aeróbica e Danças Urbanas foram alguns dos Clubes que participaram nesta grande festa do desporto.
Skating, Acrobatics, Aerobics and Urban Dances were some of the Clubs that participated in this great Sports Festival.

Os sabonetes e sais de banho produzidos pelos
alunos do Multiatividades, na vertente Talentos
(Prémio Infante D. Henrique) venderam-se todos,
no primeiro dia.
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Alunos do DIDÁLVI entrevistam

RICARDO ARAÚJO PEREIRA
DIDÁLVI students interview RICARDO ARAÚJO PEREIRA
O Colégio Didálvi recebeu, no dia 18 de
abril, o comentador e humorista, Ricardo
Araújo Pereira.
O encontro realizou-se no Auditório do
Colégio e durou cerca de uma hora.
Na plateia, 400 alunos; no palco,
os entrevistadores, o Diretor do
Colégio, João Alvarenga, a professora
de Português que tornou possível o
encontro, Paula Brito, e um ícone da
comunicação do nosso país, Ricardo
Araújo Pereira.
O humorista foi recebido com fortes
aplausos que se repetiram sempre no
fim de cada intervenção. Falando a sério
e muitas vezes a brincar, o comentador,
jornalista, humorista e professor cativou

e arrancou gargalhadas a todos os que
o puderam ouvir. Falou de comédia, de
liberdade de expressão, de literatura,
falou de si e contou histórias, histórias
de um homem inteligente e culto que
gosta de fazer rir.
Foram dez as perguntas colocadas
pelos jovens do Didálvi, alunos do 8º,
10 e 11º anos.
Esta entrevista surge no âmbito do
tema “A importância e o poder da
comunicação” lecionado nas aulas de
Português e permitiu que estes jovens
alunos pudessem estar, ouvir e aprender
com um excelente comunicador.
Uma manhã inesquecível.

DANÇA SURPRESA

INVADE PRAÇA DOS FINALISTAS
SURPRISE DANCE INVADES FINALISTS SQUARE

A professora Paula Brito dá as boas-vindas ao humorista e inicia a
entrevista.

Ricardo Araújo Pereira com os jovens entrevistadores do Didálvi, a professora Paula Brito e o Diretor
do Colégio, João Alvarenga.

DIDÁLVI

em Barcelos

ESPETÁCULO ARTÍSTICO DE ENCERRAMENTO 2012/2013

DIDÁLVI

in Barcelos

ARTISTIC CLOSING SHOW 2012/2013
A Companhia de Dança do Didálvi e o clube de Danças Urbanas estiveram
presentes, a convite da Câmara Municipal de Barcelos e em colaboração com
o Instituto da Juventude, no espetáculo artístico de encerramento do ano letivo
2012/2013, a exibir o trabalho de excelência que se desenvolve no Colégio
Didálvi. A Companhia e o Clube receberam enormes elogios dos espetadores
que ali se encontravam bem como da organização do evento que todos os anos
requer a participação dos clubes de dança do Colégio Didálvi.
Esta foi a última demonstração do ano para estes alunos que, depois de um
ano repleto de espetáculos e muito trabalho, fazem uma merecida paragem para
repousar e repor energias para o próximo ano que aí vem com muitas surpresas!
Nicolau Santos,
Prof. de Dança
Os alunos do Didálvi foram surpreendidos, durante o intervalo, pelos alunos de Danças Urbanas que
começaram a dançar sem qualquer aviso.

FLASH MOB DANCE
No dia 13 de maio de 2013, o clube
de Danças Urbanas do Colégio
Didálvi esteve envolvido num projeto
de luta contra o cancro que decorreu
no átrio do colégio, concretamente,
na “Praça dos Finalistas”, no intervalo
da manhã, pelas 9h55m.
O clube foi convidado por um aluno
em final de curso do IPCA (Instituto
Politécnico do Cávado e Ave) a
participar nesta iniciativa. Estiveram
envolvidos cerca de 50 alunos, que
realizaram um Flash Mob surpresa
para o restante colégio.
Esta apresentação só foi possível
graças ao trabalho árduo dos
professores Filipe Guedes e Nicolau
Santos, tal como dos alunos do clube
de Danças Urbanas e da equipa de
alunos multimédia do IPCA.
Este momento de dança teve o
intuito de transmitir uma mensagem
de luta contra a doença que afeta
milhares de pessoas em Portugal,
tendo como palavras-chave para
atingir o coração dos espetadores
“Unir, lutar e Vencer”.
O Colégio repetiu a proeza no IPCA
uma semana mais tarde para levar a
mensagem mais longe e atingir um

maior número de pessoas, cumprindo,
assim, o seu papel solidário para com
esta iniciativa.
O Colégio Didálvi está e estará
sempre predisposto a apoiar estas
iniciativas, pois unidos e lutando
venceremos todos os nossos medos.
Nicolau Santos,
Prof. de Dança

A Companhia de Dança do Didálvi apresenta uma coreografia.

No final da atuação, os dançarinos agradecem os muitos aplausos.

Desenhando um coração.

O clube de Danças Urbanas do Didálvi.

NéosDidálvi
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ESCOLA, ARTE E VIDA
SUBIU AO PALCO A ALEGRIA

ART AND LIFE SCHOOL WENT ON STAGE TO JOY

A Orquestra Sinfónica do Didálvi abriu uma grande noite de espetáculo.
The Didálvi Symphony Orchestra opened a great night’s show.

O Colégio Didálvi produziu e realizou
a 10ª Edição da Mostra Pedagógica
Escola, Arte e Vida, no dia 26 de abril.
O espetáculo decorreu no Pavilhão de
Desportos do Colégio das 21h30m às
23h30m.
No palco, estiveram cerca de 600
alunos que, apresentaram a familiares
e amigos um espetáculo de qualidade:
música, cor, ritmo e dança.
A Orquestra Sinfónica e Coros do
Colégio abriram a Mostra Pedagógica
com o Hino do Didálvi. De seguida, o
Diretor do Colégio, Dr. João Alvarenga,
deu as boas-vindas a um pavilhão com
lotação esgotada. Sucederam-se várias
apresentações dos clubes de Funk,
Danças Urbanas, Aeróbica, Acrobática,
Escola de Ballet Clássico, Companhia de

Dança do Didálvi e dos nonos anos da
disciplina curricular de Dança.
O tema da Mostra foi “Artistas de
sempre”: coreografaram-se músicas de
Michael Jackson, James Brown, David
Bowie, Prince, Ray Charles, Elvis, Aretha
Franklin, Queen e Madonna.
A Academia Gimnoarte da Póvoa de
Varzim, convidada da noite, apresentou
“Saudade” e “Para ti” (ballet clássico) e
“AfroJazz”.
A noite terminou com a atuação da
Companhia de Dança do Colégio
Didálvi apresentando a coreografia
“Momentos”. Terminava assim mais uma
noite inesquecível para os que estiveram
em palco e para as 2000 pessoas que
assistiram ao espetáculo.

Escola de Ballet Clássico/ Classical Ballet School

Academia Gimnoarte

Clube de Acrobática / Acrobatic Club

Clube de Danças Urbanas / Urban Dance Club

Uma coreografia para os Queen.
Choreography for Queen
Escola de Ballet Clássico / Classical Ballet School

ESTRELAS DO
DIDÁLVI
Durante o espetáculo “Escola, Arte e
Vida”, a dança foi interrompida três vezes
para que a voz brilhasse no concurso
“Estrelas do Didálvi”. A Carolina Barbosa,
do décimo ano, a Diana Reis e o Rafael
Fortes, do décimo primeiro, foram os
três finalistas que disputaram o primeiro
lugar. O vencedor do “Estrelas do Didálvi
2013” foi o Rafael com a música “Anel
de Rubi” de Rui Veloso. O Rafael foi
acompanhado ao piano pelo Manuel
Barreto.

Clube de Funk / Funk Club

Clube de Danças Urbanas / Urban Dance Club
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DIDAL
VÍADAS

didalvíadas 2012/2013

Nos dias 6, 7, e 9 de junho, os alunos do Colégio Didálvi despediram-se de mais um ano letivo.
Há vinte e nove anos que se comemoram as Didalvíadas. Vinte e nove anos de Colégio, vinte e nove anos de comemorações,
despedidas e reencontros.
Didálvi students bade farewell to another school year.
PIQUENIQUE

Para o primeiro dia de atividades
planeou-se e concretizou-se um
piquenique na Quinta Pedagógica
D’Alvarenga. Depois de uma caminhada
de 3 km, os 1400 alunos partilharam
o seu lanche e desfrutaram de um
momento de convívio entre a natureza
magnífica da Quinta D’Alvarenga.

SESSÃO SOLENE

No dia 7, o ponto alto das Didalvíadas,
comemorou-se o aniversário do
Colégio, vinte e nove anos, e os
Finalistas disseram adeus a uma fase
marcante das suas existências.
A Sessão começou com o Hino
do Didálvi interpretado pelo Coro e
acompanhado pela Orquestra da
Academia de Música do Colégio Didálvi.
Seguiu-se a entrega dos prémios
aos alunos excelentes do Quadro
de Excelência, a entrega de Troféus
a Professores e Funcionários pelos
quinze, vinte e vinte e cinco anos de
serviço ao Colégio; a entrega da faixa
aos alunos finalistas; e a passagem
de testemunho pelos alunos do 12º
ano aos alunos do 11º. Para finalizar
a sessão, o Diretor do Colégio, João
Alvarenga, e o Presidente da Câmara
de Barcelos, Miguel Costa Gomes,
fizeram breves intervenções. O Diretor
do Colégio referiu-se ao Didálvi como
uma escola do futuro, orientada para
o progresso e inovação, lembrando
sempre que o maior objetivo é “educar
os alunos de forma a que sejam felizes”.

Reforçou, ainda, a importância de um
ensino livre, em que os pais tenham
o direito de escolher a escola para os
seus filhos. Por sua vez, o Presidente
da Câmara lembrou a importância que
o Colégio teve ao longo dos anos, uma
vez que proporcionou oportunidades
àqueles que, por estarem fora da
cidade, abandonavam cedo os estudos.
Finalizou garantindo que o Colégio
Didálvi terá sempre um lugar de relevo
na comunidade educativa de Barcelos.
O dia terminou com um jantar para os
finalistas, familiares e professores e,
já noite dentro, realizou-se o Baile de
Gala.

FESTA DAS FAMÍLIAS

O último dia de comemorações, 9 de
junho, decorreu na Quinta Pedagógica
D’Alvarenga que se encheu de pais e
familiares dos alunos que quiseram
estar presentes e assistir a muitas
atuações dos clubes do Colégio: funk,
danças urbanas, aeróbica, patinagem
artística, companhia de dança e
hipismo. A tarde iniciou-se com a
Fanfarra Estudantil do Colégio Didálvi,
seguida por um desfile de todos os
clubes do Colégio: ao de hipismo e
aos de dança juntaram-se acrobática,
patinagem artística, esgrima, golfe, ténis
e multiatividades. Uma tarde de muitos
aplausos que terminou com o professor
Miguel Oliveira a cantar o Genérico do
Didálvi rodeado de todos os alunos que
dançavam entusiasticamente.

As várias entidades convidadas, finalistas e familiares assistem à apresentação da Fanfarra Estudantil
do Colégio Didálvi.
Didálvi School Fanfare Student presentation.

Os convidados tiveram a oportunidade de conhecer o Projeto Educativo do Colégio.
The guests had the opportunity to learn about the educational project at Didálvi School.

Alunos da Escola de Arte Equestre apresentam-se ao público que se encontra na Quinta D’Alvarenga.
Students from the School of Equestrian Art exhibit to the public at Quinta D’Alvarenga.

EU ESTIVE LÁ!
Miguel Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, dá os parabéns ao Colégio Didálvi.
Miguel Gomes, the Mayor of Barcelos, congratulates Didálvi School.

Os Finalistas dão início ao jantar.
Senior Students at the start of their Senior Prom.

No dia 7 de junho de 2013 realizou-se o baile de finalistas.
Eu também estava lá, mas marquei presença para servir. Tenho a certeza de que posso falar
por todos os meus colegas do 11º ano: foi maravilhoso!
Chegamos e aguardamos as indicações da professora Alexandra Braga, uma das
professoras organizadoras do baile. Começamos, então, a preparar as coisas, muito animados
e trabalhando em conjunto para que tudo corresse da melhor maneira possível. De seguida,
fomos escolher as mesas onde iríamos servir durante o jantar.
Depois de muito trabalho, chegou a tão esperada hora de servir. Finalistas, professores,
encarregados de educação e outros convidados, deslocaram-se para a Praça dos Finalistas, e,
nesse momento, abandonamos a cantina e movimentamo-nos entre os convidados, de forma
a cumprir a nossa tarefa.
Chegada a hora de todos irem jantar, são recebidos na cantina com um forte aplauso todos os
finalistas, expressando, nas suas faces, o orgulho pela superação de mais uma etapa.
No fim do jantar, foi servido o bolo dos finalistas como comemoração de todo o esforço
realizado durante o secundário!
Para fechar esta esplendida noite, os finalistas uniram-se e dançaram a valsa, com toda a
solenidade que esta merece.
Ficamos todos boquiabertos, porque no ar respirava-se magia e sofisticação. O nosso maior
desejo, naquele momento, era que chegasse a nossa vez de podermos brilhar também. Mas
para o próximo ano, aqui estaremos todos e, certamente, será um dia muito especial!
								

Vânia Lima, 11º1
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Os finalistas do ano letivo 2012/2013. No ano letivo anterior, entraram na universidade 94% dos finalistas do Didálvi.
Here is our Senior Class of 2012/2013. Last year 94% of our Senior Class, at Didálvi, entered university.

Parabéns, Didálvi! Parabéns, Finalistas!
Congratulations Didálvi! Congratulations Seniors!

O Diretor do Colégio agradece o presente que os alunos finalistas lhe ofereceram.
The Director of the College is grateful for the gift that was offered by Senior students.

Na Quinta Pedagógica D’Alvarenga, reuniram-se cerca de 2000 pessoas para o espetáculo de
despedida.
About 2,000 people gathered for the end of year show at the Educational Farm D’Alvarenga.

A Ana Sofia, aluna do 12º ano, lê com emoção o discurso de despedida dos finalistas.
Ana Sofia, a 12th grade student, read with emotion the senior farewell speech.

O Diretor do Didálvi cumprimenta o professor de
Hipismo.
The Director of Didálvi greets the Equestrian
teacher.

A valsa dançou-se na “Praça dos Finalistas”.
The waltz was danced in “Seniors Square”.

No Baile de Gala, a Mariana Pereira interpretou,
divinalmente, “The Music of the Night” do musical
“Fantasma da Ópera“ de Andrew LLoyd Webber.
At the Gala, Mariana Pereira played “The Music
of the Night”.
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E S C O L A

Entre os dias 11 de junho e 27 de junho decorreu a Escola de Verão. O programa incluiu experiências laboratoriais, atividades radicais,
trabalho de campo, botânica, jardinagem, desenho, xadrez, informática, dança e desporto, caligrafia e declamação, inglês e culinária. A
frequência dos clubes de Hipismo, Golfe, Esgrima, Ténis e Multiatividades decorreu, também, durante este período.
No dia 27 de junho, o Colégio Didálvi entregou aos 212 alunos que frequentaram a Escola de Verão um Diploma de Participação e
presenteou-os com uma tarde diferente cheia de música e de animação.
Esta iniciativa realizou-se pelo quarto ano consecutivo e surge com o objetivo de consolidar conteúdos e valores e de permitir que os pais
dos alunos do Colégio, que não se encontrem ainda de férias, tenham um lugar de aprendizagem e de convívio seguro e agradável para
os seus filhos.
Durante o período da Escola de Verão, decorreu a preparação para exames para os alunos do 6º, 9º, 11º e 12º anos, nas disciplinas de
exame.

Golfe

Culinária

Alunos do 1º ciclo
ESTÁGIO ACADÉMICO
Students from 1st cycle ACADEMIC TRAINING
Nos dias 11, 25 e 26 de junho, o
Colégio Didálvi abriu as portas a cerca
de 200 alunos, para conhecerem a sua
nova escola a partir de setembro, ano
letivo 2013/2014.
No dia 11 de junho, recebeu os alunos
que finalizaram o 1º ciclo em Alheira,
Alvito S. Pedro, Cossourado, Aborim,
Campo, Tamel S. Fins e Roriz. Nos
dias 25 e 26 de junho foi a vez dos
alunos que vêm de outras escolas.
Aguardava-os um programa de
atividades, que os pôs em contato com
os vários clubes do Colégio e com os
vários espaços.
Divididos em grupos, dançaram
na sala de Dança, assistiram a
experiências no Laboratório de
Química, observaram animais e
minerais no Laboratório de Biologia e o
Sistema Solar no Laboratório de Física,
saltaram trampolim e jogaram andebol,
futebol e basquetebol no Pavilhão de
Desportos.
Depois do almoço, partiram para
a Quinta Pedagógica D’Alvarenga e
continuaram a conhecer os clubes que
os esperam em setembro. Praticaram
esgrima, golfe, ténis e andaram a
cavalo.
Os alunos inscritos na Academia de
Música do Colégio realizaram provas
de aptidão.

Botânica

A Vitória, a Margarida e a Bárbara prontas para
cozinhar.
Victoria, Margaret and Barbara ready to cook.

É fantástico fazer arvorismo.

Caminhando pelo campo....
Walking through the countryside....

Primeiro, os ovos, depois, a manteiga...
First the eggs then the butter ...

À procura das folhas mais viçosas....
Looking for the most lushes leaves....

A untar a forma.
Greasing the pan.
Um descanso merecido.
A well-deserved rest.

A receber orientações do professor de Golfe.
Receiving guidance from the Golf teacher.

O Diploma
Recortar, desenhar, colar....
Cutting, drawing, pasting....

O professor de Ténis conversa com os alunos.
The Tennis teacher speaking to students.

O trabalho final: um herbário.
The final work: a herbarium.

O Diogo com o Diploma de participação na
Escola de Verão.
Diogo with the Summer School Diploma of
Participation.
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DE

VERÃO
Hipismo

Multiatividades
de Ar Livre

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
Perfectioning Courses

Do dia 1 de julho até ao dia 12 de julho, o Colégio realizou Cursos Intensivos
de Aperfeiçoamento em Artes Plásticas; Dança Expressiva; Ténis, Hipismo e
Patinagem Artística. O primeiro curso decorreu de 1 de julho a 5 de julho e contou
com 29 alunos; e o segundo de 8 a 12 de julho com 23 alunos
Os cursos de Artes Plásticas, Dança Expressiva e Patinagem Artística
realizaram-se nas instalações do Didálvi; os de Ténis e Hipismo tiveram lugar
na Quinta D’Alvarenga. Durante as manhãs, os alunos frequentaram aulas de
Inglês, informática, xadrez e esgrima.
O professor João Oliveira dá início a uma aula
de hipismo.
Professor João Oliveira starts a Equestrian lesson.

Esgrima

No início da caminhada.
At the start of the walk.

Ténis

Patinagem Artística

Artes Plásticas

Hipismo

“En garde!”

Embrenhados na mata.
Caught up in the woods.

A Bilingual Experience
A desfrutarem da Natureza.
Enjoying nature.

Um momento de confraternização.
A time of fellowship.

Preparação
EXAMES NACIONAIS
Durante as semanas que anteciparam os exames nacionais, todos os alunos
do 6º, 9º, 11º e 12º anos estiveram no Colégio a ter aulas de preparação às
disciplinas de exame.
Os resultados foram, na globalidade bons, ficando sempre acima das médias
nacionais.

Before anything else, hello! We are here to tell you about the mornings in
“Summer School”. During these mornings our headmaster wanted to introduce
a new type of education – a bilingual one – the students and the teachers had to
speak in English.
We had English classes, where we played games, spoke English and improved
our comprehension abilities with the help of movies subtitled in English.
We also had Art and Maths. Every class had two teachers, a Maths or Arts
teacher, and an English one.
All our exercises were done in English.
During these funny three weeks, we also had clubs in the afternoon, like Golf,
Tennis, Radical Sports, Fencing, Dance and many others.
We all had a great time!
Leonardo Domingues and Lucas Castro,
7th8

Leonardo and Lucas working.
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THE ROMANS

OS ROMANOS

VISITA A CONÍMBRIGA E COIMBRA

As professoras Maria José Rio e Paula Brito com os alunos na escadaria da Universidade de Coimbra.

VISITA DE ESTUDO

O NOSSO LITORAL
Class Trip OUR COAST

Os alunos do Curso de Ciências e Tecnologias com a professora Isabel Cadilhe e o professor Jaime
Dantas, na Apúlia.

No dia 1 de junho, estava uma linda
manhã primaveril que combinava com a
jornada que nos esperava - uma visita de
estudo ao Litoral de Esposende/Apúlia.
A iniciativa, prevista no Plano Anual
de Atividades do Colégio, inseria-se
plenamente no programa curricular dos
alunos. Visto tratar-se de turmas do Curso
de Ciências e Tecnologias, a atividade
constituiu uma excelente oportunidade
para o enriquecimento e complemento
das aprendizagens de caráter técnico-específico sobretudo da componente
de Geologia. Além disso, permitiu o
alcance de outros propósitos: promover
o gosto pelas ciências experimentais;
planificar e participar numa atividade de
campo com o intuito de analisar in loco
uma determinada situação-problema;
incutir nos alunos o gosto pela Natureza,
suscitando a curiosidade e interesse
pelos fenómenos naturais; conhecer
zonas de potencial risco geológico;
tomar contacto efetivo com situações
de ocupação antrópica e problemas de
ordenamento; reconhecer o contributo
da Geologia nas áreas de prevenção
de risco geológico, ordenamento do
território, gestão de recursos naturais
e educação ambiental; conhecer
zonas do litoral com acentuada erosão

costeira; reconhecer a necessidade do
Homem intervir de forma equilibrada
nas zonas costeiras; realizar trabalho
de projeto; enfatizar a aprendizagem
pela descoberta; promover a educação
científica, tecnológica e para a cidadania
contribuindo, desse modo, para a
formação integral dos alunos; despertar
nos mais novos uma consciência
ambiental empreendedora e interventiva
e reforçar a cooperação e empatia entre
alunos e professores.

VISIT TO CONIMBRIGA AND COIMBRA
No dia 11 de maio, a nós, alunos do
10º4, turma de Línguas e Humanidades
foi-nos proporcionada uma visita de
estudo a Conímbriga e à cidade de
Coimbra, no âmbito das disciplinas de
Latim, Literatura Portuguesa e História.
Acompanhados pelas senhoras
professoras Paula Brito e Maria José
Rio, partimos do colégio, de autocarro
pelas 8 horas.
De manhã, visitamos Conímbriga
vendo e observando as suas ruínas,
acompanhados pela guia Maria José que
nos elucidou, abordando vários temas
acerca da constituição das diferentes
“domus” romanas, dependendo da
riqueza do senhor. Observamos também
a “domus” de um governador e os
vários compartimentos da mesma. Foi
interessante aprender como é que os
romanos viviam e se organizavam tão
bem já nesses tempos.
De seguida, e já no parque das
Merendas, realizamos um piquenique
com a comida que nós, alunos e

professores, levamos de casa.
De tarde, já na cidade de Coimbra,
visitamos a Universidade de Coimbra,
Património Mundial da Humanidade,
mais especificamente a Biblioteca
Joanina, a sala dos Capelos, a sala das
Armas, a sala do Exame Final e antigas
prisões.
Depois visitamos a Sé Velha de
Coimbra, cenário da tão célebre Serenata
da Queima das Fitas. Prosseguimos a
nossa visita pelas Escadas do Quebra
Costas (onde decorria o mercado com
o mesmo nome, Mercado Quebra
Costas). Por fim, fizemos escala no
parque nas margens do rio Mondego
onde aproveitamos para fazer um breve
lanche e passearmos sobre a ponte
Pedro & Inês.
Terminado este grande dia cultural,
regressamos ao colégio na esperança
de que para o ano haja mais!

A Natureza parecia ter-se vestido de
gala para este evento, tornando o mar
ainda mais azul e a viagem luminosa.
Sob a orientação dos professores Isabel
Cadilhe e Jaime Dantas, dirigimo-nos ao
primeiro posto de observação: a foz do
rio Neiva, em Castelo do Neiva. É um rio
português com 40 km de extensão que
nasce na serra de Oural, em Vila Verde.
Assim, caminhando areia fora e tendo
como paisagem o mar, fomos explorando
vários assuntos, tratados previamente
nas aulas, como por exemplo a formação
de rochas sedimentares, a ação do
mar e a origem de novas espécies
Foi precisamente este último tema
que nos despertou maior interesse, já
que pudemos observar duas espécies
diferentes de gaivotas que, apesar de
co-habitarem no mesmo espaço, não se
cruzam entre si. Outra constatação que
nos intrigou bastante foi a existência de
construções sob os cordões dunares,
que contribuem para a degradação
destas barreiras naturais que impedem o
avanço do mar e, assim, a destruição dos
bens humanos. Deste modo, é um dever
de todos nós preservá-las e promover a
sua manutenção.
Depois de termos o privilégio de poder
contemplar toda a beleza natural da foz
do Neiva partimos, muito entusiasmados,
para o segundo posto de observação: foz
do Cávado em Esposende. O rio Cávado,
também este um curso fluvial português,

tem 135 km de extensão, nasce na Serra
do Larouco, em Montalegre e banha
várias localidades como é o caso da
nossa cidade de Barcelos.
Após uma breve palestra sobre o local,
e porque o estômago já dava sinais de
algum desconforto, deslocámo-nos à
pastelaria “ Rita Fangueira”, em Fão,
para desfrutar e degustar dos tão
famigerados e gostosos folhadinhos de
Fão.
De seguida, já saciados, dirigimo-nos
à restinga de Ofir, tendo sido neste local
que abordamos um dos temas centrais
da visita: as obras de engenharia pesada
- os esporões. Nesse segmento costeiro
são bem visíveis as marcas da forte
dinâmica do litoral e erosão costeira,
bem como o ciclo de transgressões
marinhas que assistimos atualmente.
Foram construídos três esporões, cujo
objetivo é impedir o avanço do mar e a
consequente erosão costeira. Apesar
de resolverem o problema localmente,
projetam-no mais para diante, agravando
os efeitos da erosão a jusante.
Chegámos, então, ao último posto de
observação: Apúlia. Neste belo local,
soprava uma brisa marinha deliciosa
que nos convidava a estender a toalha
na areia e a apanhar sol mas a ordem
de trabalhos impedia-nos de parar. Aí,
conseguimos ver enrocamentos e um
paredão. Tal como os esporões, são
obras bastante onerosas que visam
proteger a costa do forte ímpeto das
ondas naquelas paragens. O paredão foi
muito bem conseguido porque permitiu
a requalificação de uma área outrora
muito degradada, tendo obedecido a
um plano de ordenamento do território.
Mais uma vez pudemos observar alguns
dos graves problemas que afetam o
litoral português e as remediações
encontradas para os resolver.
Esta estância balnear serviu de cenário
para a nossa foto final, a chave que
permitiu fechar esta refrescante e
interessante visita ao litoral Esposende/
Apúlia.

Marta,
10º4

Os alunos
Explorando e observando a paisagem costeira.
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PATINAGEM ARTÍSTICA
Estágio Internacional
International Training

Os atletas do Clube de Patinagem Didálvi
participaram num Estágio Internacional, que teve
lugar em Braga, nos dias 28, 29 e 30 de junho.
Ao longo de três dias, estes alunos tiveram a
oportunidade de treinar com Tanja Romano, atleta e
treinadora italiana com 15 títulos de campeã mundial.
Treinar com uma figura de elite como Tanja é um privilégio e uma oportunidade para
estes alunos com grande vontade de evoluir.
Além do treino em patins, tiveram acesso a treinos de preparação física e, ainda, a
uma palestra motivacional e uma outra sobre alimentação do atleta.
Ao longo do estágio, puderam comprovar que um bom atleta tem de treinar
dez mil horas…e mais algumas. Com a experiência deste estágio, estes alunos
compreenderam que tem de se trabalhar bem cada pormenor para se alcançar um
bom grau de execução técnico.
Apesar de terem trabalhado muito, também houve lugar para travarem conhecimentos
e partilharem experiências com atletas de outros clubes (pertencentes à Associação
de Patinagem do Minho) e também de outros países (uma vez que estiveram
presentes duas atletas espanholas e uma atleta italiana).
Não posso deixar de frisar o apoio que os pais destes alunos têm dado ao
disponibilizarem-se para os acompanhar para provas, competições e, mais uma vez,
neste estágio.
Foi uma experiência muito positiva e para repetir.
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por Olga Pereira*

na
DIDALVIGÍMNICA

Posição final do esquema de grupo.

O clube de Patinagem participou na DidálviGímnica com o esquema de grupo “It`s
a Kind of magic”. Todos os alunos corresponderam positivamente, mesmo os mais
pequenos, que só agora começam a dar os seus primeiros “passos” na modalidade.
Nesta atividade pudemos também contar com as exibições individuais da aluna Carla
Alves, atleta do nosso clube, e do aluno Pedro Ribeiro, atleta convidado do Clube
Cávado Patinagem Artística.

TORNEIO DE VERÃO

Os alunos do Didálvi com a professora Olga e a treinadora Tanja Romano, no final do estágio.

No fim de semana de 6 e 7 de julho, o Clube participou no Torneio de Verão que
teve lugar em Riba d’Ave. A aluna Carla Alves foi a nossa representante neste torneio,
onde obteve uma boa classificação e, mais uma vez, demonstrou ser uma atleta
exemplar. Parabéns, Carla!

Aprendizagem do salto toe loop com Tanja Romano.

*Professora

de Educação Física do Didálvi e responsável pelo clube de Patinagem Artística

Produtos da Horta Comunitária doados ao GASC

Prémio Infante D. Henrique

Goods from the Community Garden donated to GASC

Prize Prince Henrique

O Colégio Didálvi apoia instituição de caráter
social do Concelho de Barcelos (GASC).

Considero que, este ano letivo de
2012/2013, o Prémio Infante D. Henrique
e o clube de Multiatividades de Ar Livre
nos ensinaram a interligar áreas como a
natureza, a solidariedade e o laboratório,
áreas estas que, à primeira vista, não
teriam qualquer elo de ligação. Isto serve-nos de exemplo para nunca pararmos
de usar a nossa criatividade e, quem
sabe, criarmos alguma coisa realmente
inovadora.

SABONETES
Relativamente aos produtos resultantes
da vertente do Talento, no primeiro
período, produzimos sais de banho, no
segundo período, sabonetes artesanais e
terminamos o ano com a elaboração de
sabonete líquido.
De forma a escoarmos os produtos do
primeiro e segundo períodos, montamos
uma banca, no dia da “Festa das Flores”.
Surpreendentemente, no final do primeiro
dia, já tínhamos tudo vendido e um
feedback muito positivo por parte dos
compradores. Mais uma confirmação
de que, de facto, o Clube está no bom
caminho.
HORTA COMUNITÁRIA
Passando agora à nossa horta
comunitária: os produtos reverteram a
favor de uma instituição de solidariedade
barcelense e, apenas com algum esforço,
pudemos mudar as refeições de muitas
pessoas.
Os produtos foram entregues ao GASC,

A Carla na execução do seu esquema individual.

Grupo de Ação Social Crista de Barcelos, no
dia 5 de abril.
AVENTURA
Por fim, mas não menos importante,
temos o Desporto e a Aventura. Como já
é habitual, praticamos diversas atividades
que nos colocaram em contacto direto
com a natureza e que nos ensinam a
testar e a superar as nossas limitações.
Na minha opinião, não devemos encarar o
desporto e a aventura apenas fisicamente,

mas sobretudo psicologicamente, pois
desenvolvemos o espírito de entreajuda e
fomentamos as ideias de união no grupo!
Posso concluir, assim, que este ano
letivo teve um balanço bastante positivo e
que estamos todos muito ansiosos pelos
próximos desafios.
Fiquem atentos!
Vânia Lima,
11º1

O Colégio solidário através da vertente de organização social do Prémio Infante D. Henrique, que
está cotada na Bolsa de Valor Social de 2012.
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QUINTA PEDAGÓGICA D’ALVARENGA

VIOLINO

João Carvalho vence concurso nacional
VIOLIN João Carvalho wins national contest

Tatyana Raleva, professora de violino do João, refere-se a ele como um jovem muito talentoso.

João Oliveira Carvalho, aluno do 5º
ano do Colégio Didálvi, ganhou no dia
30 de junho o primeiro prémio no VII
Concurso Nacional Paços’ Premium
para Violino, Violoncelo e Piano, que
se realizou na Academia de Música em
Paços de Brandão. Participou no grupo
até 10 anos e atuou, no dia 13 de julho,
no “Concerto dos Laureados” que se
realizou, também, em Paços de Brandão.
Aluno da professora Tatyana Raleva,
na Academia de Música do Colégio
Didálvi, o João conquistou, ainda, o
2º lugar, no nível até 11 anos, no
15º Concurso Internacional de Sta.
Cecília. O concurso decorreu entre
os dias 6 e 10 de junho, no Porto e a
prova de violino realizou-se no Palacete
dos Viscondes de Balsemão. O jovem
violinista tocou “Tambourin” de F. J.
Gossec e Concerto em Mi Maior – 1º And.
De J.S. Bach e recebeu fortes elogios
do júri, composto por um elemento da
direção pedagógica do CMSM e por
individualidades do panorama musical
nacional e internacional. Esta foi a
primeira participação do João Oliveira
num concurso internacional.

O Projeto Educativo Didálvi, para além
das aulas, proporciona aos alunos um
conjunto de atividades integradoras de
valores, defendendo, como fundamental,
a educação integral e harmoniosa da
juventude. É nesse âmbito que surge
a Quinta D’Alvarenga, um espaço com
atividades que respondem à pluralidade
de interesses e opções dos alunos.
Mas as portas da Quinta também
estão abertas a grupos organizados
para atividades de âmbito pedagógico-ambiental.
Durante este ano letivo, planificou-se a
visita de 50 instituições.
Desde que a Quinta “abriu portões” ao
exterior já terão passado por lá cerca de
80 mil visitantes.
A visita à Quinta Pedagógica D’
Alvarenga tem início no auditório do
Colégio Didálvi, onde é apresentado o
Projeto Educativo e a Quinta D’ Alvarenga
em formato multimédia, mostrados
ovos de avestruz, hastes de gamos e

fornecidas todas as recomendações
para um dia no seio da natureza.
Ao longo dos percursos pedestres e
culturais, acompanhados por regatos
frescos e árvores frondosas, visitam-se
os animais criados na Quinta - animais
domésticos, espécies cinegéticas,
aves... - e aqueles que ali procuram
alimento. Podem ainda andar de
charrete, fazer uma aula de Dança
Expressiva no Salão de Eros e Psique,
visitar o museu de alfaias agrícolas,
praticar escalada, jumar, slide, rappel
e/ou percorrer 12 pontes suspensas
- Circuito de Arvorismo; praticar golfe
no driving ou no putt, jogar paintball,
iniciar- se na esgrima, fazer jogos de
água na piscina ou iniciar-se na arte de
“Bem Cavalgar Toda a Sela”, na Escola
de Arte Equestre.
Para satisfação de professores e
monitores, uma das frases mais ouvidas
no final das visitas é “Foi o melhor dia
da minha vida!”.

A bonita paisagem que se pode observar quando se faz a descida de slide, e uma despedida criativa
de quem muito se divertiu num dia na Quinta.

ESGRIMA

Lucas Castro, o 3º melhor a nível nacional
FENCING Lucas Castro, the 3rd best nationally
O João, na sua primeira participação num
concurso internacional, conquistou o 2º prémio.

ANTÓNIO FERRAZ professor do Didálvi
GANHA Torneio de Xadrez
ANTONIO FERRAZ teacher at Didálvi WINS Chess Tournament
Em maio, realizou-se na Casa da
Juventude de Barcelos, o Torneio de
Xadrez Festa das Cruzes.
O Colégio Didálvi foi a instituição
com mais representantes e o professor
António Ferraz, responsável pela
secção do Xadrez no Colégio, foi o
vencedor do Torneio.
As provas desenrolaram-se em
sistema suíço de seis jogadas com
o tempo de cinco minutos para cada
jogador.
Não nos podemos esquecer que o
Colégio Didálvi tem o maior Clube de
Xadrez do país e que não há dia em
que não se jogue Xadrez no Didálvi.

80 THOUSAND VISITORS
EDUCATIONAL FARM D’ALVARENGA

O professor Ferraz,
momento de reflexão.

à

A Comitiva do Didálvi que participou no Torneio de Xadrez Festa das Cruzes.

esquerda,

A Federação Portuguesa de Esgrima organizou nos dias 22 e
23 de junho, no pavilhão do estádio universitário de Lisboa, as
Finais Nacionais de Esgrima nos escalões de infantis e juvenis. A
competição contou com a participação de muitos jovens esgrimistas
de quase todas as partes do país.
O Clube de Esgrima do Colégio Didálvi levou os seus atletas e
trouxe a medalha de bronze no florete.
Lucas Castro, esgrimista do Clube de
Esgrima do Didálvi é o terceiro melhor
atirador da sua classe a nível nacional.
Nas últimas finais nacionais que
se realizaram em Lisboa, o Lucas
conquistou a medalha de bronze.
O nosso esgrimista usa o florete e
pertence ao escalão dos infantis. É
aluno do 7º ano e frequenta o Clube
desde o 5º.
Segundo o professor de esgrima,
Tiago Barbosa, o Lucas é Inteligente,
confiante, trabalhador, criativo e tem
um raciocínio rápido.
Bravo, Lucas!!!

num

O Lucas durante uma prova e com a medalha de bronze conquistada em junho, em Lisboa.

