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Porque hoje é dia de Notícias...

Editorial
Um ano cheio de sucessos e de
muita prosperidade são os votos
do Néos e do Colégio Didálvi para
todos vós: alunos, pais, professores,
funcionários e amigos.
Passem os olhos pelas nossas
páginas para se verem e para
relembrar alguns momentos do
primeiro período.
Há muito trabalho, testes, exames,
concursos e atividades... esforça-te
e participa, mas prepara-te bem
para poderes fazer parte destas

páginas onde os teus feitos ficarão
para sempre registados.
O Néos quer dar os parabéns aos
alunos da turma 1 do 11º ano
pela ideia de fazer um presépio
com páginas do jornal da escola.
Uma ideia muito engraçada!! Este
presépio revela a importância das
palavras, das memórias, da união,
do nós...
...e o Néos somos nós, Didálvi.
Bom 2015 para todos!!!

OLÁ, DIDÁLVI!

INÍCIO DO ANO LETIVO 2014/2015
O toque da campainha voltou a ouvir-se no Colégio Didálvi, no dia 15 de
setembro, três meses depois dos seus
1400 alunos
partirem para férias.
O
Beginning of the school year, 2014/2015
Once again the bell rang at Didálvi School,
on the 15th of September, three months
after its 1400 students went on holiday.

O dia 15 de setembro foi dia de
receber os mais novos, os alunos
do 5º ano. 215 sorrisos ora tímidos
ora curiosos. O Didálvi iniciou mais
um ano letivo.
Durante a manhã, alunos, pais
e professores reuniram-se no
Auditório do Colégio e assistiram
a uma seleção de vídeos sobre as
várias atividades desenvolvidas
no Didálvi; cantaram com os
professores Miguel Oliveira, Hugo
Manso e Ângela Gonçalves e
receberam um polo, peça do
traje do Colégio. Nesta manhã de
receção aos mais novos elementos,
o Diretor, João Alvarenga, deulhes as boas-vindas, apelando ao

trabalho e ao empenho de cada um.
Frisou a importância dos alunos se
sentirem felizes na escola e agradeceu
aos encarregados de educação terem
escolhido o Colégio Didálvi para
escola dos seus educandos.
Durante o dia, os alunos percorreram
todos os espaços do Colégio, de forma
a sentirem-se seguros e à vontade
numa escola que para eles é nova.
Aos alunos foram, ainda, entregues
o jornal do Colégio – Néos Didálvi e
o Anuário 2013/2014.
Nos dias que se seguiram, O Didálvi
recebeu os restantes 1200 alunos (dia
16, 6º ano; dia 17, 7º e 8º ano; dia
19, 9º ano e secundário).

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA
Maths
Olympics
A S o c i e d a d e Po r t u g u e s a d e
Mate m át ica ( S PM ) o rga n i z o u ,
neste ano letivo de 2014/2015, as
XXXIII Olimpíadas Portuguesas de
Matemática (OPM). O Colégio Didálvi
teve alunos nas várias categorias:
nas Pré-Olimpíadas (5º ano), na
categoria Júnior (6.º e 7.º anos) e
nas categorias A (8.º e 9.º anos) e
B (10.º, 11.º e 12.º). No dia 12 de
novembro, realizou-se a primeira
eliminatória.

VISITE O PROJETO EDUCATIVO DO COLÉGIO DIDÁLVI NO SÍTIO

WWW.DIDALVI.PT
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desafios da ciência...

NéosDidálvi

The Science Challenge

uma luta de titãs... ganharam os rapazes!
A fight of Titans... The boys won!
No dia 7 de novembro, sexta-feira,
o Didálvi apresentou a IV 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.
A atividade iniciou-se com um
momento de dança da responsabilidade
do Clube de Danças Urbanas e encerrou
com o Clube de Aeróbica, orientados
pelos professores Nicolau Santos e
Isabel Maia.
Com atividades como os “Desafios da
Ciência”, o Didálvi pretende incentivar
o gosto pela ciência e contribuir para
a consolidação dos conhecimentos e
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.

Two teams, one female and the other male, provided evidence of
their knowledge of Maths, Science, Physics and Chemistry.
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DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL
Colégio Didálvi proudly presents
Didálvi English School 2014/2015
After the “Science Challenge” and
winners as well as participants
receiving their diplomas, 58 Didálvi
English School students went up on
stage to receive their diplomas for
completing a level from the common
european framework of reference for
languages, from the University of
Cambridge. The certificates were handed
out by Ângela Pereira, University of
Cambridge representative and Lucy
Bravo, Director of Knightsbridge Exams
and Training Centre.
Following this event was a meeting
with parents who have children in
form 5 and are enrolled in Didálvi
English Scho ol. The Cambridge
University representative hightighted
the excellent results obtained by
Didálvi School students, considering
this school one of the best in the
country.

58 Didálvi English School students received their certificates for completing a level from the
common european framework of reference for languages, from the University of Cambridge.

58 alunos do Didálvi English School receberam os diplomas previstos no quadro europeu de
referência para as línguas, atribuídos pela Universidade de Cambridge.

Reunião com os pais dos alunos do 5º ano que frequentam o Instituto Didálvi English School considerado pela representante da Universidade de Cambridge como um dos melhores do país.

Lucy Bravo and Ângela Pereira with the
School Director, Dr. João Alvarenga.

NATAL PEDAGÓGICO 2014
Do dia 16 ao dia 19 de dezembro,
o Col é g io Did á lv i teve e m
funcionamento o Natal Pedagógico.
Os alunos, que se inscreveram,
frequentaram o laboratório, aulas de
caligrafia/declamação, de culinária,
de desenho, de inglês, de botânica e
os alunos de final de ciclo tiveram,
também, aulas de Português e de
Matemática.
Durante a tarde, frequentaram
vários desportos (equitação, golfe,
esgrima, dança, ténis e futebol), 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 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.

Pedagogical Christmas

NéosDidálvi
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audição ACADEMIA DE MÚSICA

Os alunos da Academia de Música do Didálvi e do Clube de
Ballet Clássico do Colégio ofereceram a pais, familiares
e amigos duas atuações, revelando os seus progressos.
Music Academy Audition
Didálvi School’s Music Academy and classical ballet club students
revealed their progress with a performance for parents, family
and friends
Nos dias 10 e 12 de dezembro, os
alunos da Academia de Música e as
alunas do Clube de Ballet Clássico do
Didálvi subiram ao palco para encantar todos os que assistiram.
No dia 10, o Clube de Ballet Clássico apresentou o bailado “O Quebra-nozes” de P.I. Tchaikovsky. Atuaram,
também, as orquestras de cordas e de
sopros e o Coro (Classes de Conjunto
do 3º ciclo).
No dia 12, pelas 18 horas, foi a vez
dos alunos do 2º ciclo darem espetáculo. O professor Idílio Nunes orientou a Orquestra e a professora Raquel
Fernandes o Coro.
Foram vários os alunos que, sozinhos ou acompanhados, tocaram piano, clarinete, violino, viola
d’arco, violoncelo, saxofone, fagote e
trompete.

Orquestra do 2º ciclo

2nd Cycle Orchestra

Clube de Ballet Clássico do Colégio Didálvi. Didálvi School’s Classical Ballet Club

Clube de Ballet Clássico do Colégio Didálvi encena o “Quebra-nozes” de Tchaikovsky
Didálvi School’s Classical Ballet Club stages the “Nutcracker” by Tchaikovsky

página 6

NéosDidálvi

COLÉGIO DIDÁLVI Didálvi School

NATAL: É PRECISO OLHAR JESUS E...
Foi com esta máxima que o Grupo
de Educação Moral e Religiosa Católica
orientou as festividades de Natal no
Colégio Didálvi.
O espírito natalício invadiu o Colégio
nos dias 15 e 16 de dezembro.
No dia 15, de manhã e de tarde,
as cinquenta turmas reuniram-se
com os seus Diretores e cantaram,
declamaram... e construíram o seu
presépio. Cada presépio foi criado
à imagem da turma. Os alunos
imaginaram-no e com materiais
va riado s m o nta ra m p re s é p i o s
tradicionais, modernos, de papel, de
garrafas, de rolhas, de pedras, de notas
musicais... todos bem acompanhados
por bonitas mensagens.
Os presépios vencedores do Concurso

2014/2015 foram o da turma 1 do 5º
ano e o da turma 1 do 12º ano.
No dia 16, os 1400 alunos reuniram-se no Pavilhão de Desportos do
Colégio e comemoraram o aniversário
de Jesus. O Clube de Ballet Clássico
e Neoclássico e a Companhia de
Dança subiram ao palco, bem como
os alunos de sexto ano e as suas
flautas, trazendo a magia de Natal
ao Pavilhão. A festa terminou com
o Natal Bíblico, uma encenação do
nascimento do Menino Jesus e da
visita dos Reis Magos.
No Colégio, os festejos do Natal
continuaram, no dia 19 à noite,
com um jantar de convívio para
professores e funcionários.

Natal Bíblico encenado por alunos do 12º ano | Biblical Christmas staged by form 12 students

NéosDidálvi
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Christmas: You need to look Jesus and...

Companhia de Dança do Didálvi orientada pelo professor Nicolau Santos
Didálvi Dance Company directed by the teacher Nicolau Santos

5º1
Os “pastores” com o Padre Paulo Sérgio The “Shepherds” with Father Paulo Sérgio

Vencedores do CONCURSO DE PRESÉPIOS | Winners of NATIVITY SCENE CONTEST: 5º1 and 12º1

12º1
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SCHOOL CHOICE

School is fundamental in the life of anyone person, since it guides and accompanies one throughout many years
of ones life preparing for the future. Therefore, choosing a childs school is a moment of crucial importance for
families. And, in fact, that choice is a right that each family has.

A escola é fundamental na vida de qualquer pessoa, uma
vez que a orienta e a acompanha durante muitos anos
de vida, preparando-a para o futuro. Por isso, escolher
uma escola para os filhos é um momento de importância
crucial para as famílias. E, de facto, essa escolha é um
direito de cada família.

NéosDidálvi
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Companhia de Dança Didálvi com o professor Miguel Oliveira
Didálvi Dance Company with teacher Miguel Oliveira

A 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 três maiores associações

do país, AEEP, ANESPO e APEC, aderiu
à iniciativa e lidera o movimento em
Portugal.
No dia 16 de dezembro, o Pavilhão
encheu-se de cachecóis esvoaçantes
nas mãos dos nossos alunos, que
cantaram o hino do Didálvi com
o professor Miguel Oliveira e a
Companhia de Dança.
+ info: https://schoolchoiceweek.com
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DIDÁLVI
ACRO
TEAM
Acrobática ao mais alto nível

Acrobatics at the highest level
A Didálvi Acro Team foi criada com
o intuito de formar uma equipa com
alunos do Colégio de todas as idades,
do 5º ao 12º ano, para que no futuro
seja possível formar jovens talentos.
Este projeto não teria sido possível sem
a entrega, o trabalho e a dedicação dos
professores, atualmente responsáveis
pelo grupo, professor António Paulo
Ferraz e professora Paula Trindade,
que nos acompanham em todo o nosso
percurso e nos ajudam a melhorar e a
progredir individualmente e, também,
a nível coletivo.
Anualmente, de entre 1400 alunos
são selecionados cerca de 30 alunos
que reúnem as capacidades gímnicas
necessárias para criar uma base
de trabalho sólida na ginástica,
potencialmente capazes de atingirem
o patamar de excelência nacional em
ginástica de grupo.
Este grupo treina em média três vezes
por semana, com o objetivo de criar
um ou mais esquemas, para serem
apresentados em várias atividades do
Didálvi, como Didalvigímnica, Escola
Arte e Vida, Festa das Famílias, entre
outras. Mas também em representação

do Col é g io, nomeada mente no
Ginástica na Escola.
A ginástica, mais especificamente a
ginástica acrobática, proporciona-nos
momentos de alegria, descontração
e diversão, mas tanto desenvolve o
sentimento de responsabilidade como
o espírito de grupo, pois cada um
tem que trabalhar de forma a atingir
o seu máximo para em conjunto ser
possível criar algo digno da atenção e
da admiração de todo o público.
Neste momento, estamos a trabalhar
rumo a um nível mais elevado, com o
objetivo de aumentar a dificuldade das
nossas apresentações, mas também
de forma a ultrapassarmos as nossas
próprias metas pessoais. Aperfeiçoamos
cada vez mais elementos técnicos,
coreográficos e artísticos, para, de um
modo geral, tentar sempre progredir o
mais possível, alcançando os nossos
objetivos, os dos nossos treinadores e
as expectativas de todos os que nos
apoiam.
Joana Sousa
Capitã da AcroTeam

PRÉMIO
INFANTE
D. HENRIQUE

The Duke of
Edinburgh’s
Award

Alguns alunos do Prémio Infante
D. Henrique e Multiatividades
fizeram parte da equipa de apoio
e de logística ao Campeonato
Nacional Absoluto de Orientação em
BTT, levado a cabo pela associação
“Amigos da Montanha” de Barcelos,
que se realizou nos dias 1 e 2 de
novembro. A prova iniciou-se no
campo de futebol do Colégio e a
entrega de prémios teve lugar no
auditório do Didálvi.

Os alunos do Didálvi que estiveram no apoio logístico do Campeonato Nacional Absoluto de Orientação
em BTT, organizado pelos “Amigos da Montanha”.
Didálvi students that were at the logistical support of the Absolute National Championship, organized
by Amigos da Montanha.

PATINAGEM ARTÍSTICA
por Olga Pereira, Professora de Patinagem Artística

Artistic Skating
By Olga Pereira, artistic skating teacher

O clube de Patinagem Artística esteve presente na Gala de encerramento
da Associação de Patinagem do Minho, no dia 13 de dezembro, na vila de
Paredes de Coura!				

NéosDidálvi
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ESGRIMA FENCING

TREINO CONJUNTO
por Tiago Barbosa,
Professor de Esgrima

Joint Training

By Tiago Barbosa, Fencing teacher

No dia 8 de novembro o Clube de
Esgrima do Didálvi organizou um
treino conjunto com o Sport Clube
do Porto e com a Escola Desportiva
de Viana.
Estiveram presentes 15 atletas do
Colégio Didálvi, oito atiradores do
Sport Clube do Porto e sete da Escola
Desportiva de Viana.
Foi um treino muito produtivo, pois
todos puderam treinar com os atletas
de outros clubes. Experimentaram
técnicas que não fazem em prova
e tiraram dúvidas com os colegas e
treinadores.
Foi uma atividade a repetir.

PROVA
CAMPEONATO
NACIONAL
VIANA
No dia 22 de novembro, o clube de
Esgrima do Colégio foi até Viana do
Castelo para participar numa prova
do Campeonato Nacional.
Dos Benjamins, participaram o
Filipe Araújo, o Gabriel Coelho, o
José Nuno Miranda, o José Diogo
Miranda e o Eduardo Barbosa. Foi
estreia em prova para todos eles.

Para além do Clube de Esgrima do Colégio Didálvi participaram também o Sport Clube do Porto e a Escola Desportiva de Viana.

Não poderia ter corrido melhor, pois
ao fim da primeira volta de poule,
estavam 4 atletas nas 4 primeiras
posições.
No final, realizou-se um sorteio de
material de esgrima, e 4 atletas foram
brindados pela sorte, recebendo
prémios. Os alunos ficaram muito
contentes, não só pelos prémios,
mas também pela sua prestação.
Nos Infantis, foram à prova a Lília
Silva, o João Araújo, o Ricardo Cristo,
o Sérgio Carvalho e o Vasco Martins.
No fim da primeira volta de poule,
o Ricardo era o melhor classificado,
6° lugar.
Nas eliminatórias, todos deram o
seu melhor.

Os Benjamins e os Infantis que participaram em Viana em mais uma prova do Campeonato Nacional.

escola de ténis
O Clube de Ténis do Didálvi tem já
quatro anos de existência e conta
com uma centena de inscrições. As
aulas decorrem na Quinta Pedagógica
D’Alvarenga, que possui cinco courts
de ténis com excelentes condições
para a prática deste desporto.
O ténis é uma das atividades físicas
mais completas, pois exige muito esforço e dedicação do atleta.

XADREZ
Chess

Por Paulo Ferraz,
professor de Xadrez
By Paulo Ferraz,
Chess Teacher
PROBLEMA DO SEMESTRE

(As brancas jogam e dão
xeque-mate em dois lances.)

solução na página 12
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clube de
Golfe

Quinta Pedagógica
D’Alvarenga

D’Alvarenga
Pedagogical Farm

A Quinta Pedagógica D’Alvarenga é
um espaço rural com moradia, situado em Alvito S. Pedro, Barcelos, propriedade do Diretor do Colégio Didálvi, herdado de seus pais e por este
conservado como espaço educativo
colocado ao serviço dos alunos.

D’Alvarenga Pedagogical Farm is a rural area with housing, situated in Alvito S. Pedro, Barcelos. It is owned by
the Director of Didálvi School, who
inherited it from his parents, and his
preserved by him as an educational
space at the students´ service.

O clube de Golfe do Colégio Didálvi,
completou neste ano letivo 11 anos
de existência.
Criado em 2003, por vontade do Diretor João Alvarenga Fernandes, tem
vindo ao longo desta sua primeira
década a seguir um caminho que
se pode, no mínimo, adjetivar como
muito interessante. Esta Escola de
Golfe, que funciona nas lindíssimas
instalações da Quinta Pedagógica
D’Alvarenga, é orientada desde a sua
génese pelos Professores Fernando
Pereira e Elisiário Castro.
Neste ano Letivo, ao nível das competições do Desporto Escolar, os nossos golfistas obtiveram excelentes
resultados, nos torneios em que participaram.

Escola de Arte Equestre Equestrian School
A Escola de Arte Equestre do Colégio
Didálvi complementa e enriquece a ação
educativa.
A equitação, para além do valor desportivo, do conhecimento e contacto com a
natureza, estimula valores e desenvolve
qualidades.
Torna os alunos fisicamente mais ágeis,
proporciona o exercício da atenção, estimula o auto-domínio, o valor do trabalho
e a glória de lutar por ideais.

Solução
1. Dh6+ Rg8
2. Dg7 ++

