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Qualidade, Inovação, Sucesso e
Felicidade dos ALUNOS são a nossa AMBIÇÃO”.
João Alvarenga,

Diretor do Colégio Didálvi
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FREI LUÍS DE SOUSA

Porque hoje é dia de Notícias...

Sobe ao palco do Didálvi

Editorial

Agora que me tens na mão,
não deixes de me ler. Vê página
a página e, talvez, te encontres
por lá.
Um terceiro período pequeno,
mas trabalhoso. Valeu a pena,
pois os resultados foram bons.
Boa sorte aos que partem e boas-vindas aos que chegam.
O Didálvi conta com o vosso
empenho para melhorar sempre
e com a vossa energia e os
vossos sorrisos, para que, no
meio do cansaço, haja vontade
de continuar. Só assim seremos
os melhores.
Bom ano e bons estudos!!

No dia 20 de maio, os alunos das
turmas 1 e 3A do 12º ano levaram
ao palco do Auditório do Colégio
a peça “Frei Luís de Sousa” de
Almeida Garrett. Os alunos/atores

foram dirigidos pela professora de
Português, Ana Paula Gaspar, e foram
muito aplaudidos pelos alunos do
secundário que assistiram.

DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL
200 students in 2014/2015

Didálvi English Scho ol which
commenced in 2012/2013 with 90
students has finished off 2013/2014
with 133 students and expects to
have about 200 students enrolled in
2014/2015.
We are proud to say that in July
2013 35 students did the Cambridge
Starters and Cambridge Movers Exam
and won an award from Knightsbridge
Examination and Training Centre for
Best New Cambridge Exam Preparation
Centre in 2013.
This year we finished the academic
year with 59 students enrolled for
Cambridge Starters and Cambridge
Movers Exams. The exam took place

on the 5th of July and ran very
efficiently as was expected from such
a professional staff at Knightsbridge,
as well as at Didálvi School.
Didálvi English School aims to
consolidate and improve curricular
English and to give students’ essential
skills to be successful in Cambridge
University ESOL Exams. These exams
are recognized by national education
authorities, universities and employers
in many countries as evidence that
holders meet their required standards
in English and it is for this reason that
more than 2 million people around
the world take these examinations
every year.
By Cristina Ferreira

200 alunos em 2014/2015
O Didálvi English School, que teve
início em 2012/2013 com 90 alunos,
teve em 2013/2014 133 alunos e terá
em 2014/2015 200 alunos.
Estamos orgulhosos por, em julho
de 2013, 35 alunos terem realizado
o Cambridge Starters e o Cambridge
Movers Exam e por termos ganho um
prémio do Knightsbridge Examination
and Training Centre for Best New
Cambridge Exam Preparation Centre
em 2013.
Este ano letivo, inscreveram-se e
realizaram os exames de Cambridge
Starters e Cambridge Movers, no dia 5
de julho, 59 alunos. Os objetivos do
Didálvi School e do Knightsbridge foram

altamente superados. O Didálvi English
School tem como objetivo consolidar
e melhorar o inglês curricular e dar
aos alunos as capacidades essenciais
para terem sucesso nos exames ESOL
(Inglês para falantes de outras línguas)
da Universidade de Cambridge.
Estes exames são reconhecidos
pelas autoridades nacionais ligadas
à e d u c a ç ã o , u n ive r s i d a d e s e
empregadores de muitos países como
prova que os candidatos possuidores
dos mesmos têm o exigido nível de
Inglês. Por esta razão, todos os anos,
mais de dois milhões de pessoas os
realizam em todo o mundo.
Cristina Ferreira,
Professora de Inglês
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2 de maio...
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foi dia de ginástica, de natureza,
de cansaços, ritmos, caminhadas, sorrisos, sabores,
alegria e, claro, aprendizagem!
...was a day for gymnastics, nature, tiredness, rhythms, walks, smiles, joy and of course,
apprenticeship.

DIDALVIGÍMNICA

FESTA DAS FLORES

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, Dr. 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 várias coreografias.
Sucederam-se as apresentações gímnicas e de dança.

Durante a tarde, realizou-se a Festa das Flores.
Os alunos plantaram simbolicamente azáleas nos jardins do Colégio,
compraram sabonetes e gel de banho confecionados pelos alunos envolvidos
no projeto “Prémio Infante D. Henrique” e saborearam, após uma caminhada
pelo campo, na Quinta Pedagógica D’Alvarenga, o Lanche Biológico: broa com
mel e chá de vários sabores.

Clube de Aeróbica | Aerobics Club

Plantando a azálea no canteiro. | Azalea planting in the flowerbed.

Clube de Acrobática | Acrobatics Club

Clube de Patinagem Artística | Figure Skating Club

Clube de Danças Urbanas / Urban Dance Club

Na Quinta Pedagógica D’Alvarenga.
At the Educational Farm D’Alvarenga.

Lanche Biológico: broa com mel e chá.
Biological Snack, cornbread with honey and tea.

REUNIÃO DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
26 DE ABRIL

“Cada aluno tem uma vocação e o
nosso objetivo é ajudá-los a encontrá-la para se realizarem e serem feliz.”
“Each student has a vocation and our
goal is to help them find it so they
can be fulfilled and happy.”

No dia 26 de abril, os Encarregados de Educação dos alunos do Colégio Didálvi demonstraram mais uma vez o quão importante é participar e conhecer bem
a vida escolar dos seus educandos. O Diretor do Colégio agradeceu a presença dos muitos pais e apelou ao trabalho em conjunto: escola / família.
On the 26th of April, once again, student carers at Didálvi School demonstrated how important it is to participate and be well aware of how their educatee
is progressing.

VISITE O PROJETO EDUCATIVO DO COLÉGIO DIDÁLVI NO SÍTIO

WWW.DIDALVI.PT
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BALLET CLÁSSICO

UMA
MEDALHA
PARA
ANITA!
Anita Grosse, aluna do Didálvi,é vice-campeã mundial
de Ballet.
Anita Grosse, Didálvi student, is world runner-up in
Ballet.

Anita Grosse, aluna do 9º ano do
Colégio Didálvi, conquistou a medalha
de prata no Campeonato do Mundo de
Dança na Categoria de Júnior Quartet
Ballet.
O Dance World Cup teve lugar em
Lagoa, no Algarve, no início do mês de
agosto, e contou com a participação de
230 escolas de vários países.
A Anita começou a dançar Ballet
aos três anos. Frequentou a Escola de
Dança de Barcelos e nos dois últimos
anos a Academia Gimnoarte na Póvoa
de Varzim. No Colégio Didálvi, passou
por vários Clubes: danças urbanas,
aeróbica, ginástica acrobática, funk e
era parte integrante da Companhia de
Dança do Didálvi.
Agora que finalizou o 9º ano, a Anita
deixa o Colégio Didálvi para entrar
na Escola Profissional Balleteatro, no
Porto, e, assim, prosseguir o sonho.
No final do ano, partirá para Paris
para participar no Concurso YAGP Youth America Grande Prix.
Parabéns, Bailarina!!!! Todos, no
Didálvi, te desejam os maiores
sucessos!!!!

ALGUNS

CLUBES DO DIDÁLVI

A energia dos nossos alunos é vida, valor, entusiasmo, sorrisos e concretizações. Porque
todos são tão diferentes, porque as energias têm níveis e interesses diversos, o Colégio Didálvi
propõe um variado leque de clubes.
Our students’ energy is life, value, enthusiasm, smiles and accomplishments. Because we are
all so different, because each individual has many levels of energy and interests, Didálvi
School offers a wide range of clubs.
Os clubes de acrobática e patinagem artística
têm já vários alunos federados. Ao longo do
ano, os alunos dos dois clubes fazem várias
apreentações individuais e em equipa.

O Clube de ténis, tal como o de golfe, o de esgrima e o de multiatividades, tem lugar na Quinta Pedagógica D’ Alvarenga.
A prática da modalidade encontra aí ótimas condições com cinco courts.
The Tennis Club, such as the golf, the fencing, and the multiactivities ones, takes place in the Educational Farm
D’Alvarenga. There are great conditions to play tennis there due to its five courts.

HIPISMO / GOLFE / ESGRIMA / TÉNIS / ACROBÁTICA / TRAMPOLIM / PATINAGEM ARTÍSTICA / AERÓBICA / DANÇAS URBANAS /
COMPANHIA DE DANÇA / BALLET / XADREZ / PRÉMIO INFANTE D. HENRIQUE / MULTIATIVIDADES / FUNK
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PIQUENIQUE... 1400 alunos caminharam com

entusiasmo até à Quinta Pedagógica D’Alvarenga, onde
realizaram um enorme piquenique.
Após brincadeiras, corridas e gargalhadas, realizou-se
o ensaio da atividade de domingo, “Festa das Famílias”.

... 1400 students walked enthusiastically to the Educational Farm D’Alvarenga for a huge
picnic. After some fun games, races and laughter a rehearsal was held for the “Family
Festivity” on Sunday.

Após o piquenique, os alunos reuniram-se no campo de horse-ball para o ensaio geral da “Festa das Famílias”. After the picnic, students gathered in the field of horse-ball at the rehearsal for the “Family Festivity”.
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FINALISTAS... No dia 6 de junho, o ponto alto das

Didalvíadas, um final de tarde cheio de glamour: trinta
anos para comemorar e o adeus aos finalistas.

On the 6th of June, the highlight for “Didalviadas”, a late afternoon filled with glamour,
thirty years to commemorate and farewell to our finalists.

A passagem de testemunho pelos alunos do 12º ano aos alunos do 11º. / Handover from Form 12 students to Form 11 students.

Parabéns Didálvi pelas 30 primaveras. Congratulations Didálvi for 30 years of work and dedication.

Entrega do livro de curso e da faixa. / Handing over of the
course book and ribbon.

O Baile de Gala. / Prom Night.

A Sessão Solene começou, após a
Orquestra Sinfónica do Colégio Didálvi
fazer a abertura, com a entrega dos
prémios aos alunos excelentes do
Quadro de Excelência, ao que se seguiu
a entrega de Troféus a Professores
e Funcionários pelos quinze, vinte
e vinte e cinco anos de serviço ao
Colégio; a entrega do livro de curso,
em bronze, e da faixa aos alunos
finalistas; e a passagem de testemunho
pelos alunos do 12º ano aos alunos
do 11º. Seguiu-se a intervenção do
Diretor do Colégio, João Alvarenga, que
reforçou a importância da liberdade de
opção: ”liberdade na educação implica
a possibilidade de encarregados de
educação e alunos escolherem a escola
para a sua formação. É preciso haver
projetos diferentes e uma política
que permita a sua criação. É preciso
haver equidade de tratamento no
sistema educativo”. Acrescentou,
ainda, que “o Colégio festeja 30
a no s de t raba l ho, ca m i n hada ,
crescimento, realização... promovemos
o crescimento harmonioso. Todos têm
um talento que os posiciona acima da
média. É preciso ajudá-los a encontrar
a sua vocação para se realizarem e
serem felizes”. O Director do Colégio
terminou garantindo que “o Didálvi
vive intensamente a sua missão e que
há muitos projetos e ambições para
fazer mais e melhor”.
Também Nuno Melo, Deputado do
Parlamento Europeu, e Nuno Reis,
Deputado da Assembleia da República,
deram os parabéns ao Colégio.
A presidente da mesa, Dra. Armandina
Saleiro, vereadora do pelouro da
Educação da Câmara Municipal de
Barcelos, encerrou a Sessão afirmando
que o Colégio Didálvi “tem prestado
um excelente serviço público com
ótimos resultados”.
O dia terminou com um jantar para
os finalistas, familiares e professores
e, já noite dentro, realizou-se o Baile
de Gala.

O Diretor do Colégio Didálvi, Dr. João Alvarenga, posa com os seus 90 finalistas. Parabéns a todos! / Didálvi School Director, Dr. João Alvarenga, poses with all 90 of his finalists. Congratulations to all!
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FAMÍLIA...

O último dia de comemorações decorreu na
Quinta Pedagógica D’Alvarenga com a “Festa das Famílias”.
Mais de 2 000 pessoas, pais, familiares e amigos, assistiram ao
desfile de clubes e atividades dos alunos (exibição da Escola de
Arte Equestre do Colégio Didálvi, apresentação de Coreografia,
Ritmo e Dança & Música e Dança Contemporânea e as atuações
dos Clubes de Aeróbica, Danças Urbanas e Funk).

The last day of festivities was the “Family Festivity” and was held at the Educational Farm D’Alvarenga. More than 2000 people, parents, family members
and friends watched clubs parade on the grounds and activities prepared by students (exhibition from the Equestrian Art School, Choreography Rhythm
and Dance show, Contemporary Music and Dance show, as well as performances by the Aerobic, Urban Dance and Funk Clubs).

O campo de horse-ball encheu-se de alunos e de cor para arrancarem aplausos e sorrisos de tantos pais que visitaram a Quinta Pedagógica D’Alvarenga.
The horse-ball field was filled with students and colour to attain applause and smiles from the many parents that visited the Educational Farm D’Alvarenga.

Fanfarra Estudantil do Didálvi.
Didálvi student fanfare.

Professor Miguel Oliveira com o Clube de Acrobática.
Miguel Oliveira, a Didálvi schoolteacher, with the Acrobatics Club.

Escola de Arte Equestre.
School of Equestrian Art.

Escola de Arte Equestre.
School of Equestrian Art.

NéosDidálvi

CLUBE DE HIPISMO
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CAVALEIROS DO DIDÁLVI
no World

of Discoveries

por João Oliveira, Professor de hipismo

Durante a Escola de Verão, os alunos
realizaram variados exercícios: perícia
com pónei e charrete, obstáculos e
desbaste.
Na perícia com pónei e charrete,
o objetivo é que os alunos ganhem
fac i l idade na condu ç ã o e q ue
aprendam a trabalhar em equipa,
uma vez que as provas são realizadas
a pares.
A aula de obstáculos foi para os
alunos mais velhos e trabalhou-se o
aquecimento, a abordagem ao salto, a
posição e o equilíbrio a cavalo.
Os professores também saltaram para
testar os cavalos em alturas maiores.
O desbaste é o início do treino e
do ensino de um cavalo jovem. É
importante termos cavalos nesta fase
de aprendizagem, para podermos

passar essas experiências aos alunos
fazendo com que eles sintam a
diferença entre um cavalo que está
treinado e pronto a dar lições e
outro que não tem experiência nem
maturidade para tal.
É fundamental que os alunos saibam
o valor que o treino tem para os
cavalos e para o seu bom desempenho.
No final de Julho, realizou-se um
convívio com alunos e pais, podendo
estes últimos ter a experiência de
montar a cavalo e de ver os seus filhos
a praticar a modalidade.
Na última prova do ano letivo, o
Tiago Fernandes do 11° ano foi o
vencedor, em segundo ficou o Diogo
Carlos e em terceiro o Edgar Silva.

O Diogo Carlos realiza uma prova de obstáculos.
Diogo Carlos performs an obstacle test.

A Ana Pedrosa e a Ana Margarida treinam a perícia na
atrelagem.
Ana Pedrosa and Ana Margarida training the skill of carriage
driving.

Alguns alunos do clube de hipismo com o
professor, no convívio de final de ano. / Some
students of the equestrian club with the teacher in
the final meeting of the school year.

outra vez

OURO para o GOLFE

No d ia 2 4 d e ab ri l , do i s
cavaleiros do Colégio, o professor
de Hipismo, João Oliveira, e o
aluno Tiago Barbosa do 11º ano,
participaram como figurantes,
vestidos à época (quinhentista) e
montado dois belos e decorados
cavalos, na inauguração do
World of Discoveries (Museu dos
Descobrimentos), um museu
interativo e parque temático
q u e re c r ia a h i st ó r ia d o s
descobrimentos portugueses e
que se situa no Porto.

O professor João Oliveira treina um cavalo jovem (desbaste), o Galiano, montado pelo
Diogo Carlos.
João Oliveira, a teacher at Didálvi School, training a young horse called Galiano, mounted
by Diogo Carlos.

COMPANHIA DE DANÇA DO
DIDÁLVI
Festival de Dança em Barcelos

por Elisiário Cunha, Professor de Golfe

A Companhia de Dança do Didálvi atuou no dia 20 de julho em Barcelos.
Didálvi Dance Company performed on the 20th July in Barcelos.

Os professores Fernando Pereira e Elisiário Cunha com os golfistas do Didávi, no campo de golfe da Estela, na Póvoa de Varzim.
Fernando Pereira and Elisário Cunha, teachers at Didálvi School, with Didálvi golfers at the Estela Golf Course in Povoa de
Varzim.

No 3.º Período ocorreu o ultimo Classificação do Torneio
Torneio do Desporto Escolar do nível Avançados masculinos:
de Intermédios e Avançados do CAE 1.º lugar: Marco Sousa (Didálvi)
de Braga no Campo de Golfe da Estela 2.º lugar: Emanuel Gonçalves
Estiveram presentes 53 alunos das (Didálvi)
várias escolas do norte do País.
4.º lugar: Ricardo Costa(Didálvi)
É de salientar, novamente, as ótimas 5º lugar: Lucas Pedroso (Didálvi)
classificações alcançadas pelos alunos
do Colégio já que obtiveram os Avançados femininos:
primeiros lugares de pódio tanto em 1º lugar: Francisca Abreu (Didálvi)
masculinos como em femininos.
Intermédios masculinos:
4.º lugar: Nathaniel Jones (Didálvi)
Intermédios femininos:
1º lugar: Inês Cristina Silva (Didálvi)

A Companhia de Dança Didálvi
participou no Festival de
Dança,organizado pela casa da
juventude de Barcelos, que se realizou
no dia 20 de julho, pelas 21h, no
jardim das barrocas. A Companhia
de Dança Didálvi participou com três
momentos, encerrando o espetáculo da
melhor forma. Todos os anos o Colégio
Didálvi participa neste evento para
divulgar o excelente trabalho que se
realiza durante o ano letivo e mostrar
à comunidade de Barcelos que, numa
escola, se consegue produzir dança
com a maior qualidade.
Nicolau Santos,
Professor de Dança

DANÇA no coração

Com a dança conseguimos ser nós
próprios e transmitir tudo aquilo que
sentimos sem que ninguém nos julgue.
Acredita sempre em ti e no teu talento,
não tentando superar os outros, mas
sim a ti mesmo. Acredita que não são
os passos e o ritmo que formam uma
dança, mas sim todo o sentimento que
um bailarino lhe dá, pois uma dança sem
sentimento é algo impensável, como um
rio sem água ou um deserto sem areia.
Quando dançamos, parece que tudo
para, dançar é voar bem alto sem perigo
e sofrer sem dor, portanto solta-te, deixate levar e Dança!
“Dançar é sentir, sentir é sofrer, sofrer é
amar. Tu amas, sofres e sentes. DANÇA!”
Paula Silva,
aluna da Companhia de Dança Didálvi
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Serviço à Comunidade - AÇAÕ SOCIAL

Talentos - DIDÀLVI AROMAS

Aventura - MULTIATIVIDADES

PRÉMIO
INFANTE
D. HENRIQUE
O clube de multiatividades viu-me
crescer física e psicologicamente.
Passei inúmeros bons momentos
no colégio, nos quais muitos de
devem ao clube. A verdade é que,
mesmo sem dar por isso, a vertente
de desporto e aventura tornou-me
uma pessoa muito mais responsável,
mais cuidadosa com o próximo e
com o meio ambiente. O facto de,
muitas vezes, termos a vida do outro
literalmente nas nossas mãos, faz com
que seja criada uma confiança cega e
total em todos os elementos do grupo.
Não estamos simplesmente a fazer
slide ou escalada ou qualquer outra
atividade, estamos a superar-nos e a
aprender que, com esforço e com força
de vontade, conseguimos alcançar os
nossos objetivos.
Por outro lado, o Talento
fez-me acreditar que temos
muito mais para dar do que
aquilo que imaginamos.
Envolvi-me completamente
no fabrico dos produtos
artesanais e não podia
estar mais satisfeita. As
tardes em grupo passadas
no laboratório a partilhar
gostos para realizarmos os
produtos, alargou a minha
compreensão e aceitação
das opiniões dos outros.
Todo o processo relativo
à marca “Didálvi Aroma”
foi fantástico pois criamos
um projeto todos juntos e
o facto de ter sido tão bem
recebido e compreendido
por todos, fez-nos perceber,

A orientação é fundamental para a vida, quando caminhamos
pelo monte ou quando não sabemos qual o rumo a seguir.

Ao longo deste ano letivo,
o Clube de Prémio Infante
D. Henrique/ Multiatividades
presenteou toda a comunidade
e d u c a t iv a c o m p r o j e t o s
inovadores que surpreenderam
p e la p o s it iva . As q uat ro
vertentes do clube, desporto e
aventura, talento e ação social,
interagiram e os resultados
estão à vista de todos!
Não há melhor forma de
escrever ou falar de algo como
quando se vivenciou o assunto
em questão, portanto, acho que
como aluna do colégio e aluna
do Prémio Infante D. Henrique/
Multiativades tenho o dever de
deixar o meu testemunho.
por Vânia Lima,
12º 1

mais uma vez, que o nosso esforço
compensa e é valorizado. Para além
disto, pudemos fazer chegar às pessoas
a oportunidade de se cuidarem da
forma mais natural possível.

Por fim, mas não menos
importante, a
ação
social alertou-me para as
dificuldades que muitas
famílias portuguesas passam e
que todos podemos despender
um pouco do nosso tempo
para ajudar alguém, por
muito ocupados que possamos
estar ou pensamos ser. Numa
sociedade em que, cada vez
mais, o dinheiro, a ganância
e o egocentrismo ultrapassam
os verdadeiros valores, é
urgente marcar a diferença
e manter presente que o
que realmente importa são
as pessoas, só com essas é
que nós guardamos boas
memórias e só essas é que
nos fazem verdadeiramente
felizes.
Portanto, mais do que um
simples clube, O Prémio Infante
D. Henrique é uma família que
guia todos os seus membros

A Vânia e o Rafael apresentam os produtos “Didálvi Aromas”.
Vânia and Rafael present their products “ Didálvi Aroma”.

No dia 23 de maio, os alunos das
turmas 1, 2 e 3 do 11º ano participaram
numa visita de estudo ao Litoral Norte
de Esposende/Apúlia, organizada pelos
professores de Biologia e Geologia, Isabel
Cadilhe e Jaime Dantas.
O primeiro posto de observação foi
a Foz do Neiva. Seguiram-se os postos
da Foz do Cávado, Restinga de Ofir e
Apúlia. Visitamos estes locais por serem
bons exemplos do aumento progressivo
do avanço do mar e da intervenção do
Homem (por vezes, a menos adequada)
no sentido de minimizar os estragos.
A intensa erosão costeira deve-se, por
um lado, ao ciclo de transgressões que
atravessamos e que resulta da subida do
nível médio das águas do mar e, por outro,
à redução significativa do abastecimento
das praias por sedimentos transportados
pelos rios, como consequência direta da
construção de barragens.
Durante a visita, tivemos a oportunidade
de tomar contacto efetivo com situações
de ocupação antrópica e problemas
de ordenamento, uma temática já
desenvolvida e explorada durante
as aulas, tendo, por isso, servido de
complemento e enriquecimento das
aprendizagens de caráter técnicoespecífico, sobretudo da componente de
Geologia.
Ao longo do percurso observamos
zonas de potencial risco ecológico e
geológico, com particular evidência a
acentuada erosão costeira agravada
pelas construções em plenas dunas
que, além do impacte paisagístico
negativo, interferem com a própria
dinâmica do litoral. Foi possível também
conhecer a restinga de Ofir e notar a sua
mobilidade, assim como as obras de
engenharia pesada levadas a cabo com
o intuito de atenuar o efeito erosivo do
mar nesse segmento costeiro: esporões,
enrocamentos e paredões.
No final da visita, reconhecemos o
imperioso dever do Homem intervir de
forma equilibrada nas zonas costeiras e
ficamos sensibilizados para a necessidade
de ordenamento do litoral e da defesa da
biodiversidade que encerra, bem como da
preservação dos ecossistemas em geral.

XADREZ

Os alunos colheram as alfaces na estufa, para depois serem entegues ao GASC (Grupo de Ação Social Cristã de Barcelos).
Our students reaping lettuce in the greenhouse that will then be delivered to GASC (Christian Social Action Group of Barcelos).

por Paulo Ferraz, professor de Xadrez

PARA PENSARES...
PROBLEMA DO SEMESTRE

(As brancas dão xeque-mate em dois lances)

na direcção certa. E, por incrível
que pareça, mesmo vivenciando
todas estas experiencias faltam-me
as palavras para demonstrar a quão
grata estou ao clube e aos professores

que tornam tudo isto possível.
Certas experiencias só o coração
pode sentir e as palavras jamais as
conseguirão exprimir.
solução na página 12
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ESGRIMA

FINAIS
NACIONAIS 2014
por Tiago Barbosa, Professor de Esgrima

MEDALHA DE BRONZE para o Gonçalo Martins

National Finals 2014... Bronze Metal goes to Gonçalo Martins

Nos dias 21 e 22 de junho, o
Clube de Esgrima do Colégio Didálvi
contou com a participação dos
seus atletas nas Finais Nacionais
de 2014, que tiveram lugar no
Estádio Universitário de Lisboa.
Participaram inúmeros atletas de
Portugal Continental e das ilhas.
No início da tarde de sábado (21
de junho) foi disputada a prova
de Benjamins. Do Colégio Didálvi,
participaram os seguintes atletas:
João Araújo, Lília Silva, Pedro

Amaral, Sérgio Carvalho, Tomás
Fernandes e Vasco Martins. No
final da 2ª Poule, destacaram-se a
atleta Lília Silva em quinto lugar e
o atirador João Araújo que alcançou
a segunda posição.
Nessa mesma tarde, disputaramse as provas de Cadetes Feminino e
Iniciados Masculino que contaram
com a participação dos nossos
atletas: Gonçalo Martins, Lucas
Castro e Ricardo Cristo nos Iniciados

e Amália Silva e Paula Silva nos
Cadetes. No final destas provas,
destacou-se o atleta Ricardo Cristo
que obteve a nona posição e o
atleta Gonçalo Martins que com a
sua fabulosa prestação ficou em 3º
classificado.
Após o merecido descanso, foram
disputadas as últimas provas
no domingo (22 de
junho),
nomeadamente a de Cadetes
Masculino e as de Infantis

Masculino/Feminino. Participaram
os seguintes atiradores do Colégio
Didálvi: Gonçalo Martins, Ivo
Coelho, João Araújo, Lília Silva,
Lucas Castro, Pedro Amaral, Ricardo
Cristo e Tiago Pinto.
No total participaram 13 atletas
do Colégio Didálvi, tendo sido uma
honra para eles competir numa das
melhores provas do país, ganhando
experiência e espírito desportivo.

última prova REGIONAL NORTE

No dia 7 de junho, o Clube de
Esgrima do Colégio Didálvi foi até
Espinho para disputar a última
prova do regional. Esta foi a última
prova antes das Finais Nacionais.
O Colégio Didálvi foi representado
por 5 atletas: Lília Silva, Sérgio
Carvalho, Ricardo Cristo, Amália
Silva e Gonçalo Martins.
Nos Benjamins, a Lília alcançou o
3° lugar e o Sérgio ficou em 4°.
Nos Infantis, o Ricardo Cristo foi
à final mas não conseguiu ganhar.
Ficou em 2° lugar.
O professor Tiago Barbosa com a Lília e o Sérgio.Tiago
O Ricardo Cristo no pódio. Ricardo Cristo on the podium.

Barbosa, a Didálvi schoolteacher, with Lília and Sérgio.
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25 e 26 de junho

ESTÁGIO ACADÉMICO
Em setembro, um novo ano e uma nova escola. No Didálvi, os
pequenos caloiros descobriram salas, espaços, recreios, atividades,
brincadeiras... prepararam-se para o 5º ano de escolaridade.

In September, a new year and a new school. At Didalvi, our freshmen
students discovered classrooms, spaces, playgrounds, activities and
amusement as they prepare for grade 5.
Nos dias 25 e 26 de junho, o Colégio
Didálvi abriu as portas a 110 alunos,
para conhecerem a sua nova escola
a partir de setembro, ano letivo
2014/2015.
No dia 11 de junho já tinha recebido
os alunos que finalizaram o 1º
ciclo em Alheira, Alvito S. Pedro,
Cossourado, Aborim, Campo, Tamel S.
Fins e Roriz.
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 sa l a d e Da n ç a , a s s i st i ra m

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 e aprenderam
o Hino do Colégio Didálvi
Na Quinta Pedagógica D’Alvarenga
ficaram 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.

ESCOLA DE VERÃO
Entre os dias 10 de junho e 27 de
junho decorreu a Escola de Verão
com a participação de 130 alunos.
O programa incluiu aulas de teatro,
botânica, jardinagem, culinária
e etiqueta. Aperfeiçoaram o seu
inglês, realizaram jogos matemáticos,
j o ga ra m xa d re z e d a n ç a ra m ,
correram, saltaram, exercitaram nos
vários clubes do Didálvi.
As aulas de Botânica e de Culinária
realiaram-se na Quinta Pedagógica
D’Alvarenga. Os alunos começavam
por fazer uma caminhada até ao
local da atividade, na Quinta, onde
ficavam durante toda a manhã.
Nas aulas de culinária, para além
da teoria, momento em que os
alunos aprenderam as receitas e
etiqueta na colocação de uma mesa

xadrez / chess

para dias normais e dias especiais,
os alunos visitaram as estufas da
Quinta de onde levaram legumes e
fruta fresca que utilizaram nos seus
menus, sempre muito completos:
entrada, sopa, prato de peixe/carne
e sobremesa.
No dia 27 de junho, os alunos

botânica/ botany

preparação para exames
exam preparation

assistiram à representação de três
pequenas peças: uma fábula, um
sketch cómico e uma adaptação de
“robertos”, trabalhadas por alguns
alunos na disciplina de Teatro. No
final da tarde, antes da despedida,
os 130 alunos que frequentaram
a Escola de Verão receberam um
Diploma de participação.
Esta iniciativa realizou-se pelo
quinto ano consecutivo e surge com

colhendo framboesas
reaping raspberry

multiatividades
multiactivities

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 os
exames nacionais dos alunos do 9º
ano e secundário (11º e 12º anos).

culinária / Cookery

diplomas

CURSOS INTENSIVOS DE APERFEIÇOAMENTO
Hipismo e Golfe tiveram lugar na
Quinta D’Alvarenga.
Durante as amanhãs, os alunos
puderam inscrever-se em duas
atividades da sua preferência,

escolhendo entre Informática, Inglês,
Xadrez e Esgrima.

informática / computer studies

ténis / tennis
Solução
1. C x f6 +
2. D f8 ++

artes plásticas / visual arts

Do dia 30 de junho até ao dia 18
de julho, o Colégio realizou Cursos de
Aperfeiçoamento Intensivo em Artes
Plásticas; Dança Expressiva,Ténis,
Hipismo e Golfe. O primeiro curso
decorreu de 30 de junho a 4 de julho
e contou com 49 alunos; o segundo
de 7 a 11 de julho com 38 alunos; e
o terceiro de 14 a 18 de julho com
32 alunos.
Os cursos decorreram durante
a tarde. Artes Plásticas e Dança
E x p re ss iva rea l i za ra m - s e na s
instalações do Didálvi; os de Ténis,

