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Porque hoje é dia de Notícias...

THE EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
Parlamento Europeu dos Jovens

MISSION: BRUSSELS
Missão: Bruxelas

O Colégio prepara-se para comemorar 30 anos, há projetos a fervilhar e uma
comunidade educativa empenhada em alcançar resultados de excelência.
Neste número, o Néos relembra-te alguns dos melhores momentos do ano
2012/2013: os novos clubes, as atividades, os prémios... um ano cheio!
Para que este ano seja igualmente fantástico, marcante e inesquecível, terás de
te concentrar, de trabalhar, de imaginar e de contribuir com o teu melhor. Juntos
somos fortes e , claro, melhores.
A todos, o Didálvi deseja

		

um extraordinário 2014!

GOLFE
Elisiário Castro Cunha, Professor do Clube de Golfe do Didálvi,
integra equipa que se revelou Campeã da zona norte.
Em novembro, realizou-se a fase
regional do torneio Expresso BPI no
campo de golfe da Estela, tendo os quatro
primeiros seguido para os Açores, para
lutar pelo título nacional de Empresas.
O Professor Elisiário foi convidado
para integrar a equipa Formstampa que
se consagrou campeã da zona norte,
seguindo para a fase nacional na Ilha
Terceira, Açores, onde alcançou o 5º
lugar.
É de salientar que participaram, neste
torneio de grande prestígio em Portugal,
mais de 300 equipas.
Prof. Elisiário Cunha
Elisiário Cunha e Paulo Pereira, o capitão de
equipa.

A trip to Brussels
On the 12th of January 2013, my friend
Jorge Barbosa and I were chosen from
our team to go on a trip to Brussels and
therefore visit the European Parliament
and the city. Unfortunately, Jorge could
not go but the teachers Maria José
Gomes and Madalena Tavares, along with
the rest of the chosen delegates and the
teachers who accompanied them, were a
great company.
The trip started on the 16th December
2013 and lasted until the 18th. The first
day was very exhausting as we spent it
travelling and we only arrived in the hotel
at 9 p.m. That night, we walked around
the city and visited the “Grand Place”.
We were very surprised with the wealth
and beauty of the buildings, particularly
in the “Grand Place”. However, there
were not much people on the streets,
which disappointed us, and so we had
the feeling that at night the city was not
welcoming.
The next day, we had the opportunity to
visit some of the iconic places of the city,
namely the St. Michael and St. Gudula
Cathedral, the Brussels Stock Exchange,
the National Theatre, the “Galeries
Royales Saint-Hubert” and the well-known
Manneken Pis. After a short stop to buy
souvenirs, we went to the European
Parliament where we attended a small
presentation about the European People’s
Party and we had the pleasure of knowing
Nuno Melo, a member of the European
Parliament. After that, we still had time to
visit the Royal Palace of Brussels and, at
night, the Hard Rock Café. The last day
was spent travelling, like the first one, and
it was equally tiring.
To sum up, I was very happy with the
trip as I had the opportunity to experience
something unique and fun that I would
definitely repeat.

No passado dia 12 de janeiro de
2013, eu e o meu antigo colega Jorge
Barbosa fomos os escolhidos da nossa
delegação para realizar uma viagem a
Bruxelas e, assim, conhecer o Parlamento
Europeu e a cidade. Infelizmente,
o Jorge não pôde comparecer mas
as professoras Maria José Gomes e
Madalena Tavares, em conjunto com
os restantes delegados escolhidos e as
professoras acompanhantes, foram uma
ótima companhia.
A viagem começou no dia 16 de
dezembro de 2013 e prolongou-se até
ao dia 18. O primeiro dia foi bastante
extenuante pois passámo-lo a viajar
e só chegámos ao hotel por volta das
21 horas. Nessa noite, aproveitámos
ainda para dar um passeio pela cidade e
visitar a Grand Place. Ficámos bastante
surpreendidos com a ostentação e beleza
dos edifícios da cidade e, em particular,
da Grand Place. No entanto, dececionou-nos o facto de haver pouquíssima gente
nas ruas e ficámos com a sensação de
que a cidade, à noite, tinha um ambiente
pesado e pouco acolhedor.
No dia seguinte, tivemos oportunidade
de visitar alguns dos lugares icónicos da
cidade, nomeadamente, a Catedral de
Santa Gudula e Santo Michael, a Bolsa,
o Teatro Nacional, as Galeries Royales
Saint-Hubert e o tão conhecido Manneken
pis. Depois de uma curta paragem para
comprar lembranças, procedemos à visita
ao Parlamento Europeu, onde assistimos
a uma pequena apresentação relativa
ao Partido Popular Europeu e tivemos o
prazer de conhecer o eurodeputado Nuno
Melo. Posteriormente, ainda tivemos
tempo para visitar o Palácio Real e, à
noite, o Hard Rock Café. O último dia
foi passado a viajar e, à semelhança do
primeiro, foi igualmente cansativo.
Em suma, fiquei muito satisfeita com a
viagem, porque me proporcionou uma
experiência única e muito divertida que,
sem dúvida, repetiria.
Cristiana Carpinteiro,
12º3

João Pedro Almeida, Elisiário Cunha, Pedro Mansilha e Paulo Pereira, a equipa com o troféu.

O CLUBE DE GOLFE DO COLÉGIO DIDÁLVI...
...existe desde 2003 e conta com cerca de 40 atletas, no corrente ano letivo. As
aulas decorrem na Quinta D’Alvarenga, durante a semana e ao sábado e estão
a cargo dos professores Elisiário Cunha e Fernando Pereira.

A Cristiana e as professoras Madalena e Maria José com os outros delegados, professores e o
eurodeputado Nuno Melo.
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DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL

Colégio Didálvi proudly presents Didálvi English School 2013/2014
Didálvi English School commenced
in 2012/2013 with 90 students and has
begun this academic year with a total of
133 students. In July, 35 of our students
took either the Starts Cambridge Exam or
Movers Cambridge Exam and achieved
excellent results which lead to a prize
awarded by Knightsbridge Examination
and Training Centre. Knightsbridge
awarded Didálvi English School as Best
New Cambridge Exam Preparation
Centre in 2013.
Our English School gives students the
opportunity to develop their linguistic
skills through a variety of activities and
personalized communicative tasks.
Our main aim is to develop students’
confidence and fluency in written and
spoken English. We also aim give our
students’ essential skills required to
take and be successful in Cambridge
University ESOL Exams, exams that
are recognized by national education
authorities, universities and employers in
many countries as evidence that holders
meet their required standards in English.
by Cristina Ferreira

O Didálvi English School começou
em 2012/2013 com 90 alunos e conta,
no ano letivo 2013/2014, com um total
de 133 alunos.
Em julho, 35 dos nossos alunos
realizaram dois exames: “the Starts
Cambridge Exam” e “Movers Cambridge
Exam” e obtiveram excelentes resultados,
conquistando para o Colégio Didálvi o
prémio de “Best New Cambridge Exam
Preparation Centre in 2013”, entregue
pelo Knightsbridge Examination and
Training Centre.
O Didálvi English School oferece aos
alunos a oportunidade de desenvolverem
a sua capacidade linguística através
de várias atividades e de tarefas
comunicativas personalizadas.
O nosso maior objetivo é desenvolver
a confiança do aluno e a sua fluência
no inglês escrito e falado. Procuramos,
também, desenvolver nos nossos alunos
capacidades essenciais para terem
sucesso nos exames do Cambridge
University ESOL. Estes exames são
reconhecidos pelas autoridades nacionais
ligadas à educação, universidades e
empregadores de muitos países.

O Diretor do Colégio, Dr. João Alvarenga, com a representante de Cambridge em Portugal, Dra. Ângela
Pereira, e as alunas Ana Margarida Silva e Ana Margarida Fernandes, na Sessão Solene da entrega
de diplomas.

No dia 8 de novembro, os alunos do Didálvi English School, que fizeram exame, subiram ao palco para tirarem uma fotografia com o Troféu do Melhor Centro Novo de Preparação para exames de Cambridge
entregue ao Diretor do Colégio, Dr. João Alvarenga, pela Drª. Ângela Pereira, representante da Universidade de Cambridge em Portugal.

A professora Cristina Ferreira com todos os alunos do Didálvi English School.
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Colégio Didálvi recebe 44 países

AWARD CEREMONY IPSC EHC2013
No dia 14 de setembro, o Colégio
Didálvi hasteou as 44 bandeiras das
nações dos 1100 participantes no IPSC
EHC 2013 - International Practical
Shooting Confederation European
Handgun Championship - prova que
decorreu no Clube de Tiro de Fervença
| Barcelos.
Concorrentes de 34 países do espaço
europeu participaram nesta prova que
ocorre a cada três anos; da Austrália ao
Uruguai, África do Sul, concorrentes de
mais 10 países de todo o mundo também
participaram no EHC 2013.
Ao longo da noite, e durante o Jantar
de Gala que reuniu 1200 pessoas,
ouviram-se os discursos dos dirigentes
internacionais do IPSC e cantou-se
o Hino Nacional de cada vencedor
premiado no pódio construído para o
efeito no Palco Principal do Colégio
Didálvi. O entusiasmo dos atletas
franceses contagiou a grande sala com

o canto de “La Marseillaise”!
Durante a AWARD CEREMONY IPSC
EHC2013, Nick Alexakos, Presidente
do IPSC, reconheceu publicamente
o trabalho do Presidente Regional do
IPSC PORTUGAL José Rebelo: pela
organização e pelas condições que
reuniu para que o evento fosse um
grande sucesso desportivo internacional.
O IPSC reconheceu a afetividade
dos anfitriões e do Povo Português e
o esforço para que os 1100 atletas,
árbitros e comitivas se sentissem “em
casa”; e mostrou o desejo de voltar a
Barcelos para outros campeonatos.
Para o IPSC PORTUGAL, o EHC 2013
foi um assinalável êxito organizativo
e desportivo, constituindo um marco
indelével na história desportiva da
Federação Portuguesa de Tiro.
Prof. Filipe Guedes

PILHÃO VAI À ESCOLA
DIDÁLVI RECEBE MATERIAL ESCOLAR
No ano letivo 2012/2013, no âmbito da
campanha “Pilhão vai à Escola”, os alunos
do Colégio Didálvi participaram, como
habitualmente, na recolha de pilhas.
As pilhas, uma fonte de energia portátil,
podem trazer malefícios para a saúde.
Estes simples objetos que usamos no
quotidiano podem contaminar a água,
solos, ar e, consequentemente, seres
vivos.
“Manter o planeta limpo é um dever que
assiste a todos nós e viver num planeta
limpo é um direito que a todos nós assiste”,
este foi o nosso lema.
Os alunos empenharam-se bastante,
sensibilizando toda a comunidade escolar
para esta causa e, como recompensa,
receberam variado material escolar.
Este ano voltaremos a empenhar-nos para
assegurar um futuro melhor e merecido às
gerações futuras.
Alberta Sousa,
8º3

Os alunos da turma 3 do 8º ano vibraram com o seu material escolar novo.

NéosDidálvi
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e os grandes vencedores foram... OS RAPAZES, outra vez!
técnicas adquiridas
nas aulas.
Uma tarde que
levou ao rubro um
público entusiasta e
que foi organizada
pelo Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais do Colégio
Didálvi.
No dia 8 de novembro, o Didálvi
apresentou a III edição do concurso
“Desafios da Ciência”.
Duas equipas, uma feminina e outra
masculina, prestaram provas sobre
os seus conhecimentos a Matemática,
Ciências Naturais e Físico-química.
Cada equipa, formada por quatro
elementos de cada nível do 5º ao 7º
ano de escolaridade, subiu ao palco
e carregou no botão, uma vez, duas
vezes, muitas vezes...
Este ano, foi, novamente, o ano dos
rapazes, os grandes vencedores da
tarde.
O início da atividade deu-se com um
momento de dança da responsabilidade
do Clube de Danças Urbanas e encerrou
com o Clube de Aeróbica.
Entre a primeira parte, o jogo, e a
segunda, entrega dos diplomas aos
vencedores, os alunos ainda tiveram
de responder a cinco questões sobre
cientistas.
Com atividades como os “Desafios da
Ciência”, o Didálvi pretende incentivar
o gosto pela ciência e contribuir para
a consolidação dos conhecimentos e
O auditório encheu-se para aplaudir os nossos génios da Matemática, da Química e da Biologia.

Ein
stein
por Marta Fonseca, 9º8

Albert Einstein nasceu no dia 14 de
março de 1879 em Ulm, Wurttemberg,
na Alemanha.
Em 1905 apresenta um artigo onde
disserta sobre o efeito fotoelétrico e onde apresenta a fórmula inicial da
teoria da relatividade.
Com o eclipse solar que ocorreu em 1919 comprova-se a sua teoria da
relatividade.
Em 1921 é galardoado com o Pémio Nobel da Física.
Com a chegada de Hitler ao cargo de chanceler, em 1933, e por ser
judeu, vê-se obrigado a renunciar à cidadania alemã e emigra para os
Estados Unidos da América.
Einstein faleceu no dia 18 de abril de 1955, em Princeton, Nova Jérsia.
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SEMANA DA LIBERDADE DE ESCOLHA DA ESCOLA
Liberdade de opção educativa
No âmbito da CNEF, Confederação
Nacional de Educação e Formação, o
Colégio Didálvi encontra-se a preparar
a Semana da Liberdade de Escolha
da Escola. Será a última semana
de janeiro (dias 27 a 31) e tem como
objetivos envolver as comunidades
educativas na discussão da temática
e sensibilizar a sociedade civil para
a liberdade de opção educativa. Esta
semana terminará com a 1ª Conferência
de Liberdade de Escolha da Escola, no
dia 31 de janeiro de 2014 - 1st School
Choice Conference.
Semana da Liberdade de Escolha da
Escola, originalmente, “School Choice
Week”, é um movimento internacional
com origem nos Estados Unidos
que promove a liberdade de opção
educativa. A Confederação Nacional de
Educação e Formação, a que preside o
Diretor do Colégio Didálvi e que integra
as duas maiores associações do país,

AEEP e ANESPO, aderiu à iniciativa e
lidera o movimento em Portugal.
No fim da Celebração de Natal, o

Pavilhão encheu-se de cachecóis
esvoaçantes nas mãos dos nossos
alunos.

Pela Liberdade de Opção Educativa!
Pelo direito dos pais poderem escolher a
escola que desejam para os seus filhos.

Presépios vencedores do Concurso 2013/2014014 6º4

12º3

NéosDidálvi
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FESTA DE NATAL...
... somos tantos!!!!

O Colégio Didálvi encerrou o
primeiro período letivo nos dias 16 e
17 de dezembro com o tão esperado
Concurso de Presépios e com a
Celebração de Natal.
Durante o dia 16, as turmas reuniram-se com os seus Diretores de Turma
para criarem o seu presépio e
realizarem a sua festa de turma.
Construíram-se 50 presépios com os
mais variados materiais, envolvidos em
mensagens solidárias e embrulhados
com muita imaginação. Os presépios
vencedores do Concurso 2013/2014
foram a turma 4 do sexto ano e a
turma 3 do décimo segundo ano.
No dia seguinte, 17 de dezembro,
o Pavilhão de Desportos do Colégio
encheu-se de jovens cheios de
entusiasmo com a magia do Natal.
Somos tantos a celebrar o nascimento
do Menino Jesus!
Muitas atividades preencheram esta
manhã maravilhosa: os Clubes de
Funk e Aeróbica atuaram assim como
o de Ballet e a Companhia de Dança;
viram-se vídeos natalícios e a festa
terminou com um belíssimo momento:
o Natal Bíblico.
O tema orientador da Celebração
de Natal foi Jesus?! Procurai-O no
Natal.
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OS MELHORES MOMEN
Criação do Clube de Ballet

Festa das Famílias

Orquestra Sinfónica do Colégio Didálvi
Festa das Flores

Prémios para o violinista

Entrevista a Ricardo Araújo Pereira
Criação da Companhia de Dança

Criação da ACROTEAM

NéosDidálvi

ENTOS DE... 2012/2013
Escola, Arte e Vida

Letras & Talentos

Didalvigímnica

Finalistas

Aniversário do Colégio Didálvi
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ESGRIMA
em Espinho

No dia 7 de dezembro o Clube de
Esgrima do Didálvi foi a Espinho para
participar no Torneio Carlos Baptista
2013.
Na parte da manhã, participaram
nas provas dos Benjamins e, logo a
seguir, dos iniciados. À tarde, houve
uma prova aberta a todos os escalões.
De manhã, os primeiros a entrar
em ação foram os Benjamins. Do
Didálvi foram 7 Benjamins. Todos eles
participaram pela primeira vez numa
prova de esgrima. Foi espetacular ver
as diversas reações deles ao longo da
prova. O mais importante, foi verificar
que ficaram todos muito felizes pela
sua participação.
Ao fim da primeira volta de poule, o
João e a Sara encontravam-se em 3º
e 4º lugar respetivamente.

Nos infantis, participaram 4 atletas
do Didálvi. O Duarte Sousa também
teve a sua estreia nesta prova.
À
tarde,
na
prova
aberta,
participaram o Lucas, o Cristo, o
Gonçalo, o Tiago Correia, a Amália, a
Paula e a Adriana.

HIPISMO
O CLUBE DE HIPISMO DO COLÉGIO DIDÁLVI...
...existe desde 1998 e conta com cerca de 50 cavaleiros, no corrente ano letivo.
As aulas decorrem na Quinta D’Alvarenga, durante a semana e ao sábado e
estão a cargo do professor João Oliveira.

PASSEIO EQUESTRE NA
QUINTA PEDAGÓGICA D’ALVARENGA

O passeio equestre realizou-se no dia 15 de dezembro e envolveu 17 cavaleiros e famílias.

TÉNIS
O CLUBE DE TÉNIS DO COLÉGIO DIDÁLVI...
...tem já quatro anos de existência e cerca de 100 atletas. As aulas decorrem
na Quinta Pedagógica D’Alvarenga, que conta com cinco courts, e estão a cargo
do professor António Lamela.

NéosDidálvi

página 11

PATINAGEM ARTÍSTICA
Um período cheio de trabalho
por Olga Pereira, Professora de Patinagem Artística

DUAS MEDALHAS para o clube

O clube de Patinagem Artística
tem contado com uma agenda muito
preenchida, entre a participação em
Festivais dinamizados por outros
grupos e a preparação de provas, quer
de avaliação (testes de iniciação e por
disciplina) quer de competição.
Assim, no mês de outubro os nossos
atletas participaram nos testes de
avaliação, que decorreram em Vila
Nova de Famalicão, tendo sido o
balanço geral muito positivo.
Já no mês de novembro, o clube
deslocou-se à cidade de Fafe para
participar no Festival de Patinagem
levado a cabo pelo Grupo Nun’Alvares
e, também, à cidade de Viana do
Castelo para dar o seu contributo à
Gala da Associação de Patinagem do
Minho, associação que representamos.

Na Gala da Associação de Patinagem do Minho,
em Viana do Castelo.

No dia 15 de dezembro, os nossos
atletas participaram no 1º Torneio do
Hóquei Clube de Braga, competição
de carácter amigável que teve lugar no
complexo desportivo da Universidade
do Minho, em Braga.
Obtivemos dois terceiros lugares, em
escalões de competição diferentes:
Nadja Araújo e Carla Alves.
Os restantes atletas participantes,
apesar de não terem alcançado
lugares de pódio, portaram-se muito
bem e conseguiram bons resultados,
fruto do seu empenho e trabalho.
É, ainda, importante salientar o apoio
incondicional dos pais destes atletas,
que os acompanham em todos os
momentos, sejam de exibição ou de
competição. Parabéns a todos!

A Nadja...

... e a Carla.

				

Em Fafe no Festival de Patinagem promovido pelo Grupo Nun’Alvares.

Uma regra fundamental da Patinagem Artística é SORRIR!

MULTIATIVIDADES,
PRÉMIO INFANTE D. HENRIQUE
E EMPREENDEDORISMO
Os dias de hoje são, para muitos,
dias de dificuldades económicas.
Surge, então, a necessidade de sermos
empreendedores, de criar novos
conceitos ou de redefinir os antigos.
É através da coragem de arriscar que
alguns jovens combatem o desemprego
e contrariam esta onda de pessimismo
económico.
São precisamente estas ideias que o
Clube de Multiatividades e o Prémio
Infante D. Henrique nos têm vindo a
incutir: alertar-nos para a necessidade
de sermos criadores de algo. Para isso
apenas precisamos dos nossos talentos
naturais, de força de vontade e de

determinação!
A feirinha que realizamos no ano
passado fez-nos perceber que os
produtos que elaboramos (sabonetes,
géis e sais de banho) têm, realmente,
saída. A partir daqui, percebemos que
talvez esteja na altura de dar um passo
maior, passo este que consiste na
criação de uma marca própria do Colégio
para os nossos produtos. Mas sobre isto
terão mais informações brevemente,
fiquem a aguardar...
			
Vânia Lima,
12º1

Sabonetes e sais de banho produzidos por alunos e professores do Clube de Multiatividades e
Prémio Infante D. Henrique.
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NATAL PEDAGÓGICO
Do dia 17 ao dia 20 de dezembro,o
Colégio Didálvi pôs em prática o Natal
Pedagógico. Os alunos que quiseram,
frequentaram o laboratório, aulas de
caligrafia/declamação, de culinária, de
desenho, de inglês, e os alunos de final
de ciclo assistiram, também, a aulas de
português e de matemática.
Durante a tarde, frequentaram vários
desportos (equitação, golfe, esgrima,
dança e ténis), e clubes.
O Colégio Didálvi há muito que
aposta na ocupação de tempos livres
dos seus alunos, proporcionando-lhes
momentos de aprendizagem de forma
descontraída e divertida. O objetivo é

... nos clubes

que os jovens que ficam sós em casa,
porque os pais trabalham, ou que não
têm atividades de ocupação durante o
período de férias, possam sentir que
todos os dias são dias de aprender e
de fazer. Naturalmente que o fazem
com maior descontração, pois, apesar
de tudo, estão de férias.
Este tipo de atividades realiza-se,
também, durante as férias de Páscoa
e durante algumas semanas das férias
de Verão. Têm, normalmente, grande
adesão.
				

... no laboratório

analisando flores.

”desportivando”.

... no auditório

recebendo o diploma.

... na cozinha

misturando, batendo... saboreando!

