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Porque hoje é dia de Notícias...

DIDÁLVI INTERATIVO

Durante o segundo período, o Colégio fervilhou de atividades.

Visita o perfil do Didálvi no Facebook.
Também o Néos te permite visitar o perfil do Colégio e ter acesso a mais fotos
e informação. Basta que tenhas um tablet ou smartphone e uma aplicação
para ler QR codes.

A preparação para os exames, a busca da excelência, de uma aprendizagem
cada vez mais completa... O esforço é evidente e, esperamos, que os resultados
venham ao encontro de tanto empenho e dedicação.
Entretanto, diverte-te a rever os momentos mágicos e entusiasmantes do período
que acabou.
No fim, prepara-te para as emoções do 3º período!
Bom trabalho!

Universidade do Minho

Palestra: “Desmistificação do monstro”
No passado dia 25 de março pelas
14 horas e 40 minutos realizou-se uma palestra subordinada ao
tema “Desmistificação do monstro
[cancro], no âmbito do protocolo do
Colégio Didálvi com a Universidade
do Minho designado ‘a minha escola
de ciências’, A oradora Ana Preto,
professora daquela universidade,
habituada a anfiteatros “carregados”
de caloiros (recém colocados), sabia
de antemão que estaria perante alunos
do ensino secundário deste colégio,
ávidos de conhecimento, que seriam
provavelmente futuros alunos dela, e
adaptou o seu discurso, até porque
o tema é bem do nosso tempo. O
interesse estava garantido mas havia
muitas dúvidas para esclarecer nestes
pequenos cientistas.

É certo que, segundo a nossa letrada,
é muitíssimo improvável que algum de
nós venha a ter algum cancro, visto
que é necessário ter muito “azar”
e que tudo corra mal em diversos
processos, mas o que o certo é
que todos nós vivemos de perto ou
conhecemos alguém que viveu de
perto o drama do cancro. De variadas
naturezas e incidências, os cancros
têm diversos tipos de tratamento mas
o segredo está no diagnóstico precoce
e na antecipação ao desenvolvimento
do cancro. A regra de ouro, essa,
está num estilo de vida saudável,
calmo mas ativo do ponto de vista
do exercício físico, atento aos sinais
e às vantagens do progresso, mas
sem cair nos vícios e nos stresses
associados ao sedentarismo. No fim

de contas o cancro é uma doença
da sociedade moderna, com a qual,
infelizmente, teremos de aprender
a viver. É importante, todavia, que a
ciência e os pequenos cientistas que
manifestem interesse pela investigação
possam trazer boas notícias no que
toca aos tratamentos e à prevenção.
A palestrante Ana Preto saiu satisfeita
da sua aula pois os alunos mostraram-

-se atentos e participativos, querendo
saber mais ou esclarecendo dúvidas
com algumas questões pertinentes
colocadas à autoridade no assunto.
Nota positiva para os que assistiram
a esta aula teórica. Assim se vê que
o nível dos nossos alunos é mesmo
superior!
Vítor Garim,
Coordenador do Departamento de
Matemática e Ciências Experimentais

Assistimos aos “MAIAS”...
HILARIANTE!

SEMANA
DAS ARTES
Pintura e Música
Durante a última semana do segundo
período, o Departamento de Expressões
do Colégio Didálvi organizou uma
série de atividades relacionadas com
as Artes Visuais e a Música. Este
evento teve como principal objetivo
estabelecer uma relação/ interação
entre estas áreas disciplinares e
os alunos. Procurou-se envolver,
sensibilizar e cativar os alunos para a
cultura através de pequenos concertos
“pop up”, na cantina, durante a hora do
almoço; de uma exposição dos alunos
do curso de Artes Visuais, durante a
qual decorreram aulas das disciplinas
de Desenho A e Oficina de Artes e,
ainda, de um concurso de desenho
e pintura aberto a todos os alunos do
Colégio Didálvi.
Com esta atividade, mostramos,
uma vez mais, que a Escola é um
espaço de cultura, de aprendizagem
e de crescimento, feita de alunos,
albergando em si todos os sonhos do
mundo, todas as utopias, as fantasias
e a esperança.
Ana Palma,
Professora de Artes

Todas as turmas do 11º ano foram, no
passado dia 28 de março, ao Auditório
de Paranhos, Porto, assistir a uma
hilariante e deslumbrante representação
de “Os Maias”, de Eça de Queirós. Um

dos alunos do Colégio (Gabriel, do 11º1),
colaborou na representação, no papel
de ardina. Foi uma excelente prestação
(mesmo improvisada).

O Gabriel, aluno do 11º ano do Colégio Didálvi, em palco.
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V Sessão PEJ Interescolas Colégio Didálvi
Nos dias 17 e 18 de janeiro, realizou-se, no
colégio Didálvi, a V sessão do PEJ (atividade
apoiada pelo Parlamento Europeu De
Jovens) com o objetivo de preparar os jovens
para a vida política e social.
A equipa do Didálvi era composta por 8
elementos de várias turmas do 11º ano.
Nomeadamente Catarina Barbosa, Marta
Castro, Cristiana Barbosa, Rui Pereira e
Francisco Sousa, do 11º1; João Nogueira,
eu, do 11º2; Carolina Barbosa e Bruna Sousa,
do 11º3 . Fomos dirigidos pelas professoras
Madalena Tavares, de Inglês, e Maria José
Gomes, de Filosofia, e por um delegado do
PEJ, Michael Machado. Participaram também
mais 5 escolas de diversas áreas do norte do
país, representadas pelos seus membros,

professores e delegados do PEJ.
No dia 17, depois de meses de trabalho,
foi o dia de juntar toda a informação com
o nosso delegado, de retocar as últimas
ideias para o debate do dia seguinte, e de,
claro está, conviver com os membros das
outras escolas, com as quais estaríamos a
“discutir”, no dia seguinte. Foi particularmente
importante este dia anterior ao conselho, visto
ter sido decisivo para a nossa integração
com os novos colegas, através de diversas
atividades lúdicas promovidas pelos júris
oficiais do PEJ. Devido a um pequeno atraso
dos autocarros, não foi possível concluir todo
o trabalho nesse dia, o que significou levar
o trabalho para casa, para concluirmos a
nossa moção. No dia seguinte, 18 de Janeiro,

coube-nos (a nós e a toda a Didálvi) defender
o tema “Industry, Research and Energy”
perante uma assembleia com mais de 40
elementos. Os outros grupos refutaram as
nossas ideias, tentando impor as deles.
Embora tivéssemos sido atacados em alguns
aspetos, saímo-nos bastante bem na defesa
da nossa moção, o que se deveu ao trabalho
e, também, ao facto de estarmos “em casa”.
No final desta tarde, carregada de ideias
e de debate, assistimos ao “Euroconcert”
preparado pelas escolas participantes,
que consistia em fazer algo de diferente,
no tempo limite de 10 minutos. O objetivo
era descontrair para o que viria a seguir, a
selecção dos membros finalistas. Dançamos,
com muito gosto, o hino do Didálvi, o que

A equipa do Colégio Didálvi defendeu a monção “Industry, Research and Energy”.

EU estive lá!
DIDÁLVI: palco de debate

O Parlamento Europeu dos Jovens
Interescolas (PEJ) realiza-se há 5 anos
em Portugal. O objetivo principal deste
programa é a promoção do gosto dos jovens
pelo debate de temas da atualidade. Em
cada uma das escolas participantes, são
escolhidos 8 alunos que, ao longo de várias

semanas, preparam o grande dia do debate
(defender, sempre em inglês, uma moção).
A esta equipa de alunos dá-se o nome
de delegação. As delegações, para além
da ajuda dos professores responsáveis,
têm ainda a ajuda do “Chair”. O “Chair” é
um aluno que já participou no PEJ e que,
portanto, dá conselhos importantes.
Este ano, o Colégio Didálvi teve o
privilégio de ser o anfitrião da V Sessão do
Parlamento Europeu dos Jovens.
No dia 17 de janeiro, todas as escolas
participantes foram calorosamente
recebidas pela atuação da Companhia de
Dança do Didálvi e pelas sábias palavras do
nosso director, Dr. João Alvarenga.
No dia 18 de janeiro, por volta das
10.30h, iniciou-se a Assembleia Geral. O
entusiamos fez-se sentir no auditório e
cada delegação defendeu fervorosamente

o seu ponto de vista. Cada delegação
ansiava por debater, por se fazer ouvir,
porque, essencialmente, o PEJ concede
o poder da palavra, o poder de expressão
das nossas opiniões em temas tão atuais
e tão alarmantes.
Posteriormente, o auditório foi presenteado
com as divertidas e talentosas atuações de
todas as delegação, no Euroconcert.
Chegou então o momento ansiado por
todos: os finalistas
Este ano, as escolas com finalistas
foram: Alfacoop, INA (instituto Nun’ Alvres),
Externato Delfim Ferreira e, como não podia
deixar de ser, o Didálvi!
E assim acabou mais uma edição do PEJ,
na esperança de que, para o próximo ano,
a nossa escola continue a brilhar!
Vânia Lima,
12º1

causou impacto em toda a plateia…
No final, foram selecionados os 8 membros
que mais se destacaram ao longo destes 2
dias, premiados com uma ida ao Parlamento
Europeu que se realizará em setembro. O
Didálvi contou com um selecionado, eu. Mas
a selecção dos “vencedores” não é o mais
importante, porque todos são vencedores,
pois todos trabalharam para um fim. A
convivência, o trabalho de equipa, o debater
de ideias e o simples facto de podermos
mudar alguma coisa são o que realmente
importa! Um turbilhão de sentimentos dos
quais já temos e sentimos saudades…
João Nogueira,
11º2

O João, premiado com uma visita ao Parlamento
Europeu, com o Diretor do Colégio.
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III EDIÇÃO

LETRAS&TALENTOS
O NORTE CONTRA-ATACA... E VENCE!

Não há Carnaval, mas há “Letras & Talentos”,
uma das atividades mais esperadas pela
Comunidade do Colégio Didálvi.
No dia 28 de fevereiro, realizou-se a
3ª 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.
Ao contrário das duas primeiras
edições, o grande vencedor da manhã
foi o Norte.
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.
Os vencedores da Declamação foram a
Ana Malvar do 2º ciclo, O Rui Torres do 3º
ciclo e a Eva Fernandes do secundário.
No “Estrelas...” selecionaram-se os
três alunos que viriam a participar na
final, que decorreu no dia 14 de março,
na Mostra Pedagógica “Escola, Arte e
Vida”. Os finalistas foram Diana Reis, do
12º ano, Paula Silva do 11º ano e Rafael
Brochado do 6º ano.
Um dia cultural cheio de vibrações e
aprendizagens.
O “ L E T R A S & TA L E N T O S ” f o i
organizado pelo Departamento de
Línguas e Ciências Humanas do Colégio
Didálvi.

NéosDidálvi
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PÁSCOA, no Didálvi. 1400 em oração!
Com o Pavilhão de Desportos lotado de sorrisos, de sentimentos, de silêncios e de cânticos, assim se celebrou a Páscoa no Colégio Didálvi.
Apesar da manhã estar fria e chuvosa,
os 1400 alunos do Didálvi reuniram-se, no dia 4 de abril, no Pavilhão de
Desportos, onde festejaram de forma
emotiva a Ressurreição de Jesus Cristo.

A mensagem orientadora foi “Cristo
vive! Celebrai-O!!!” e à celebração
da eucaristia presidiu o Arcipreste de
Barcelos, Padre José Araújo, antigo
professor e amigo do Colégio.

No dia 3 de abril, pela manhã, os
alunos realizaram atividades para
se prepararem para a Celebração
Pascal: 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 2013/2014 do Colégio.

XIII MEETING COLÉGIO DIDÁLVI
Decorreu no passado dia 3 de abril
a XIII edição do Meeting de Atletismo
do Colégio Didálvi. Esta edição foi das
mais renhidas, tendo havido provas
disputadas ao centímetro e ao milésimo
de segundo, como foram os casos do
salto em comprimento feminino ou as
finais das provas de velocidade, que só
com a utilização das novas tecnologias
(Vídeo de alta definição) se conseguiu
decidir acerca dos vencedores. Para
abrilhantar esta enorme manifestação
desportiva do Colégio Didálvi, ainda
se acrescentou um novo recorde, o do
lançamento do peso feminino, batido

por Ana Roriz do 12º1 com 10m 84cm.
O nível deste evento é cada vez maior,
como se pode ver pela dificuldade em
conseguir um lugar entre os selecionados
e em se baterem recordes, pelo que
esperamos que os alunos se continuem
a empenhar com a mesma ENERGIA
nas provas de seleção realizadas nas
aulas de Educação Física para manter
este evento com a mesma qualidade.
Parabéns a todos os intervenientes e
até para o ano.
Fernando Pereira (Coordenador do
NDE – Colégio Didálvi)
Os medalhados com os professores de Educação Física, que organizaram o Meeting,
e o Diretor do Colégio.
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ESCOLA, ARTE E VIDA
O Colégio Didálvi produziu e realizou
a 11ª Edição da Mostra Pedagógica
Escola, Arte e Vida, no dia 14 de março.
O espetáculo decorreu no Pavilhão
de Desportos do Colégio das 21h30m
às 23.30h.
No palco, estiveram 561 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 regência do maestro André Amaro,
157 alunos da academia do Colégio
Didálvi encantaram e empolgaram a
assistência. De seguida, o Diretor
do Colégio, 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 “Sentimentos”.
Com um enorme coração de Viana no
palco coreografaram-se fados famosos:
“Canção do mar”, “Haja o que houver”;
“Rosa Branca”, “Desfado”... o negro,
os lenços, noite de emoções. Muitas
emoções vividas pelos jovens artistas
e pelos muitos que presenciaram tão
belos momentos.
A Academia Gimnoarte da Póvoa de
Varzim, convidada da noite, apresentou
“Roxanne”.
A noite terminou com todos os alunos
participantes a dançar no palco e na
plateia contagiando e envolvendo toda
a assistência. Uma noite mágica a que
assistiram cerca de 2000 pessoas que
aplaudiram e se deixaram envolver pela
alegria da música e da dança.
Dos vários espetáculos das diferentes
vertentes artísticas e pedagógicas do
Colégio Didálvi, este visa dar a conhecer
o trabalho
dos Clubes (Danças
Urbanas, Companhia de Dança, Escola
de Ballet Clássico, Funk, Acrobática,
Aeróbica) e da Orquestra Sinfónica
do Colégio a toda a Comunidade
Educativa.

ESTRELAS DO DIDÁLVI 2014
Durante o espetáculo “Escola, Arte
e Vida”, a dança foi interrompida
três vezes para que a voz brilhasse
no concurso “Estrelas do Didálvi”.
Os finalistas, após duas préeliminatórias, foram a Diana Reis,
do 12º ano, a Paula Silva, do 11º,
e o Rafael Brochado, do 6º ano. A
grande vencedora da noite, Paula
Silva, cantou, acompanhando-se ao
piano, “In the arms of an angel” de
Sarah MacLachlan.

NéosDidálvi

Orquestra Sinfónica Didálvi
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Os torneios realizaram-se na Quinta Pedagógica D’Alvarenga

GOLFE

MEDALHA DE OURO
por Elisiário Cunha, Professor de Golfe

Ao longo do 2.º Período ocorreram dois Torneios do Desporto Escolar do nível de
Iniciados do CAE de Braga. Os torneios decorreram na Quinta Pedagógica
D’ Alvarenga e no Campo de Golfe de Braga.
Estiveram presentes 25 alunos de três escolas (Colégio Didálvi, Escola E.B. 2/3 de
Palmeira e Escola E.B. Professor Carlos Teixeira).
É de salientar as ótimas classificações alcançadas pelos alunos do Colégio já que
obtiveram os primeiros lugares de pódio tanto em masculinos, como em femininos.
Classificação do Torneio de Iniciados do CAE de Braga que decorreu na Quinta
Pedagógica D’Alvarenga:
Masculinos:
1.º lugar: Daniel António Sousa (Didálvi)
2.º lugar: Miguel Anjo (Didálvi)
3.º lugar: Lucas Miguel Pedroso (Didálvi)
4.º lugar: Miguel Silva (com os mesmos pontos do 3.º classificado) (Didálvi)
Femininos:
1.º lugar: Maria Carolina Silva, (Didálvi)
2.º lugar: Inês Cristina Silva (Didálvi)

Classificação do Torneio de Iniciados do CAE de Braga que teve lugar no Clube de
Golfe de Braga:
Masculinos:
1.º lugar: Rafael Bogas / João Ralha (Didálvi)
2.º lugar: Miguel Silva / Pedro Silva (Didálvi)
3.º lugar: Tiago Capêlo / Daniel Sousa (Didálvi)
4.º lugar: Miguel Anjo
Femininos:
1º lugar Maria Carolina Silva (Didálvi)
O clube de Golfe do Colégio Didálvi conta, já, com cerca de 40 alunos, distribuídos pelos
níveis de iniciação e avançados, com grande motivação e aptidão para a modalidade.
Esperamos, para o 3º período, a continuação de ótimos resultados quer a nível regional
quer a nível nacional.

NéosDidálvi

I ENCONTRO
INTERESCOLAS DE XADREZ
EAE / DE Braga 2013/2014
SÉRIE “B”

Foi no passado dia 25 de janeiro, em
Braga na Escola de Cabreiros que uma
comitiva de sete Xadrezista do Colégio
Didálvi iniciou a sua jornada com vista ao
apuramento para o Campeonato Distrital
de Xadrez.
Integrados na pole B, com mais quatro
escolas e a competir contra cerca de
uma centena de alunos, os resultados
foram bastante animadores, tendo em
conta que foi a primeira participação
do maior Clube de Xadrez do País, em
provas oficiais.
Os nossos alunos foram distinguidos
com três medalhas nos escalões de
Iniciados e Juvenis. Tendo sido Mariana
Sousa a segunda melhor rapariga em
prova, enquanto o João Nogueira foi o
terceiro melhor do escalão juvenil.
No final, unanimemente os alunos
consideraram uma experiência única e
bastante enriquecedora.

II ENCONTRO
INTERESCOLAS DE XADREZ
EAE / DE Braga 2013/2014
SÉRIE “B”

Duas semanas após o término do I
Encontro Interescolas de Xadrez, já
os nossos alunos estavam de volta às
mesas, desta feita em Tadim, Braga.
Novamente entre cerca de uma centena
de jogadores e com a responsabilidade
do apuramento para a etapa Regional.
Foi com relativa facilidade que toda a
comitiva do Colégio se foi “chegando”
ao longo do torneio, às primeiras mesas,
mesas essas, reservadas aos melhores
jogadores. Situação que reflete a
contínua evolução nos nossos jovens
alunos que quase diariamente disputam
partidas de Xadrez no Colégio Didálvi.
No final dos sete jogos disputados, o
António Nogueira e a Mafalda Sousa
classificaram-se em terceiro lugar
nos escalões de Juvenis e Iniciados,
respetivamente.
Como forma de conclusão foi notória
a felicidades de todos, bem como, a
perceção do verdadeiro jogador de
Xadrez, pois tal como todos concordaram,
não é por saber as regras de jogo e o
movimento das peças que já somos
jogadores de Xadrez.

Didálvi

O MAIOR

clube de xadrez do país
MEDALHA DE BRONZE

por António Ferraz, Professor de Xadrez
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III ENCONTRO
INTERESCOLAS DE XADREZ
EAE / DE Braga 2013/2014
SÉRIE “B”

No passado dia 29 de março, numa
organização a cargo da Escola de
Pedome, e com a presença de 60 alunos
de 13 escolas do distrito de Braga, as
regras do Campeonato Distrital diferiam
dos encontros em dois aspetos, primeiro
o torneio era o dia todo e segundo os
jogadores tinham à sua disposição 20
minutos para jogar. Por razões óbvias,
foi um dia repleto de xadrez vivido com
uma intensidade muito alta. Na presença
dos melhores jogadores do distrito de
Braga, a nossa escola não desfraldou
as expectativas. A Mariana classificou-se em terceiro lugar, no escalão iniciado
feminino. Na geral individual, a Mariana
ficou em 22º, o João em 34º e o António
em 43º.
PARABÉNS A TODOS.

PARA PENSARES...
No Xadrez, como na vida, o adversário
mais perigoso é você mesmo. (GM V.
Smislov)
No Xadrez, o vencedor é quem
comete o penúltimo erro… (S.
Tartakower)
O Xadrez joga-se com a mente, não
com as mãos. (Kahn)

PROBLEMA DO SEMESTRE
(As brancas dão xeque-mate em
dois lances)

solução na última página

Medalha de bronze para a Mariana Sousa do Didálvi, no III Encontro Interescolas.
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III TORNEIO DIDÁLVI
No dia 25 de janeiro, realizou-se o III
Torneio Didálvi de Esgrima.
No Pavilhão de Desportos do
Colégio, concentraram-se 76 atletas
de sete clubes: Novassemente
(Espinho), Sport Club do Porto
(Porto), Colégio Luso Internacional
do Porto (Porto), Colégio D. Diogo de
Sousa (Braga), Escola Desportiva de
Viana (Viana do Castelo) e o Colégio
Didálvi (Barcelos).
Estiveram em competição 21
Benjamins, 26 Infantis e 29 Cadetes.
Foram vários os Esgrimista do
Colégio que conquistaram posições
entre os dez primeiros: um quarto
lugar com o João Araújo (Benjamins);
um quinto com o Gonçalo Martins
(Iniciados); dois sextos lugares, com
o Ricardo Cristo (Infantis) e o Pedro
Amaral (Benjamins), um oitavo com o
Henrique Rebelo (Benjamins) e três
décimos lugares com a Lília Silva
(Benjamins), o Luís Martins (Infantis)
e o Lucas Castro (Iniciados).

PROVA REGIONAL NORTE

Sábado, dia 22 de março, o Clube de
Esgrima do Colégio Didálvi foi até ao
Colégio D. Diogo de Sousa em Braga
para mais uma prova do Regional
Norte.
Nos Benjamins, fomos representados
por nove atletas: Lília Silva, João
Araújo,
Duarte
Abreu,
Tomás
Fernandes, Sérgio Carvalho, Vasco
Martins, Pedro Amaral, Henrique

ESGRIMA
por Tiago Barbosa, Professor de Esgrima

Rebelo e Vasco Sobral. A Lília Silva
conseguiu alcançar o 3º Lugar e o João
Araújo o 4º Lugar.
Na prova aberta (Infantis e Iniciados)
estivemos representados por 8 atletas,
dois dos quais Benjamins. Pelo Colégio
Didálvi, jogaram: Duarte Sousa,
Gonçalo Faria, Lucas Castro, Ricardo
Cristo, Tiago Pinto, Ivo Coelho e os
Benjamins Lília Silva e João Araújo.
No final, o Gonçalo Faria alcançou o 5º
Lugar e o Ricardo Cristo o 7º Lugar.

Clube de
HIPISMO

Durante o segundo período, no Clube
de Hipismo, trabalhou-se o maneio com
os cavalos, de forma a que os alunos se
sintam mais próximos e descontraídos a
lidar com estes fantásticos animais.
Trabalhou-se, sempre que possível,
no exterior do picadeiro e realizaram-se
algumas provas internas de obstáculos.
Durante a Páscoa Pedagógica, tiveram
lugar alguns treinos para selecionar os
alunos que integrarão as atividades da
Festa das Famílias e definiram-se papéis
e coreografias a incorporar.
Durante o mês de março, o professor
do Clube e o aluno Tiago Barbosa
participaram num passeio que se realizou
na praia da Apúlia.
João Oliveira,
Professor de Hipismo

TORNEIO ESAG 2014
No dia 15 de fevereiro, 12 ateltas
do Clube de Esgrima do Didálvi
deslocaram-se até ao pavilhão da
Escola Secundária Almeida Garrett em
Gaia para mais uma prova do Regional:
ESAG 2014
Nos Benjamins, a Lília Silva ficou em
terceiro, no final da primeira poule, e
após a segunda ficou em 4º lugar.
Nos Infantis, o Ricardo Cristo alcançou
o 5º lugar.
Alguns dos Benjamins participaram na
prova de Infantis, para se habituarem a
jogar ligados (com aparelhos).
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PATINAGEM ARTÍSTICA
Testando e estagiando

por Olga Pereira, Professora de Patinagem Artística

Testes de Patinagem
Artística no DIDÁLVI
No dia 9 de fevereiro, o Colégio
recebeu as primeiras provas de
Patinagem Artística.
Estiveram em prova 90 atletas de sete
clubes da Associação de Patinagem do
Minho.
O balanço da organização da prova
foi muito positivo, bem como os
resultados dos atletas, que, de uma
forma geral, foram aprovados.
Obrigada a todos os que se
empenharam e permitiram que este
dia fosse um êxito.

ESTÁGIO de Patinagem Artística
Os atletas do Clube de Patinagem
Artística Didálvi, em conjunto com
atletas de outros clubes, participaram
no Estágio Internacional de Patinagem
Artística que decorreu em Braga
entre os dias 10 e 16 de abril. Ao
longo destes dias, os atletas tiveram
a oportunidade de treinar com dois
nomes reconhecidos do mundo da
Patinagem Artística, Luca Lallai e Tanja
Romano.
Entre treinos bidiários, sessões de
preparação física e workshops, os
nossos alunos mantiveram-se bastante
ocupados.
Foi sem dúvida mais uma experiência
enriquecedora.

Professora Olga, Carla Alves, Maria José Sousa, Ana
Salgado, Tanja Romano, Marta Mariz e Marco Moreira.

Tanja Romano orientando as alunas do Didálvi.

Testes de Patinagem
Artística em Fafe
Nos dias 5 e 6 de abril, 16 atletas
do clube de Patinagem deslocaramse à cidade de Fafe, ao pavilhão
desportivo do Grupo Nun’Alvares, para
se submeterem a mais umas provas de
Patinagem Artística.
Daniel Sousa, Ana Salgado, Carla Alves, Lara Gonçalves,
Ricardina Coelho, Luca, Marco Moreira, Sônia Sousa,
Marta Mariz, Maria José Sousa e professora Olga.

PRÉMIO INFANTE D. HENRIQUE
SERVIÇO À COMUNIDADE
Os membros de uma comunidade são
responsáveis uns perante os outros e é
necessária entreajuda voluntária.
Os alunos do Prémio Infante D. Henrique
prestaram serviço à comunidade e
fazem entreajuda voluntária.
Com a Horta Pedagógica continuam
a colaborar com Instituições de
Solidariedade Social como o GASC de
Barcelos que com o Banco Alimentar
apoia mais de 85 agregados familiares
e no refeitório social serve uma média
de 118 refeições diárias.
A oferta de abril de 380 peças de roupa
fez alguém mais feliz e deixou os alunos
do Prémio Infante D. Henrique mais
enriquecidos e realizados.

DESENVOLVER TALENTOS

Didálvi prepara-se para lançar a sua própria marca

Ao longo do último ano e durante este
ano, no Prémio, em multiatividades,
trabalhámos na produção de sabonetes
sólidos e líquidos e sais de banho.
O que começou por ser apenas uma
atividade, está prestes a revelar-se
uma marca própria: “Didálvi Aroma”.
Crendo que esta iniciativa dinâmica
e empreendedora será um sucesso e
contribuirá para o desenvolvimento de
novos talentos até então encobertos.
Indubitavelmente, a “Didálvi Aroma”
será uma nova oportunidade para
todos nós. Não se trata apenas de
produção, trata-se de aprendizagem, de
trabalho de equipa e, acima de tudo, de
responsabilidade.
Desde que os preparativos para a
marca começaram, aprendi imenso.

Percebi que as coisas mais belas,
nascem das mais simples. Ao realizar
os produtos artesanais ficamos mais
relaxados, pois a arte nasce da acalmia
e da tranquilidade.
Sinto que, como grupo, crescemos
muito e apesar de pertencermos a
diferentes faixas etárias, conseguimos
encontrar muitos pontos em comum e
convergir num só: “o querer e o trabalho
transformam o sonho em realidade”.
O Clube de Multiatividades
uniuse num só propósito: conseguir que a
“Didálvi Aroma” tenha imenso sucesso,
chegue a todos, para que todos possam
usufruir das magníficas vantagens que
os produtos 100% naturais e artesanais
nos oferecem.

Vânia Lima,
12º1
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8 de abril
DIA DO COLÉGIO

No dia 8 de abril, o Diretor do Didálvi,
Dr. João Alvarenga, reuniu-se com toda
a equipa pedagógica do Colégio.
No Auditório, o Diretor deu os parabéns
a todos os professores e funcionários pelo
excelente trabalho que vêm prestando
ao Didálvi e pelo contributo que têm
dado para o crescimento e sucesso
do Colégio. Apelou, ainda, para uma
contínua união entre todos e dedicação
à escola. O Diretor condecorou cada
um dos participantes com as insígnias
do Colégio, desenhadas pelo escultor e
professor do Didálvi, Eduardo Bompastor.
Os professores e funcionários
homenagearam o Diretor com uma
escultura da autoria de Eduardo
Bompastor.
Durante a tarde, decorreu um almoço
de convívio.

O Diretor do Didálvi com o escultor
Eduardo Bompastor.

Insígnias do Colégio Didálvi.

Homenagem à comunidade educativa: 30 anos ao serviço da educação.

O Diretor, Dr. João Alvarenga, com os docentes e funcionários do Colégio Didálvi.

PÁSCOA ACADÉMICA
Durante a Páscoa Académica, os
alunos do 6º, 9º, 11º e 12º anos fizeram
preparação para os exames. Este foi,
também, um período de descanso
e diversão, pois os alunos fizeram
experiências em Laboratório, deliciosas
iguarias em “culinária” e melhoraram
a leitura e a escrita nas aulas de
“Declamação” e de “Caligrafia”. Todas
estas atividades se realizaram durante a
manhã. À tarde, os alunos frequentaram
os vários clubes de desporto e dança
(multiatividades, golfe, esgrima, ténis,
hipismo, patinagem, acrobática,
aeróbica, danças urbanas e funk).
Solução
1. Q g8; T x g8
2. C f7 ++

