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Porque hoje é dia de Notícias...
Because today is news day…

Durante o segundo período, os Clubes do Colégio estiveram muito
ativos, participando em vários torneios e festivais.
Também a Academia de Música do Colégio Didálvi subiu ao palco para
mostrar a evolução dos seus alunos.
Realizou-se o Letras & Talentos, uma viagem à cultura; a Semana
das Artes, uma viagem à música e à pintura; o “Concurso de Escrita
Criativa”, uma viagem às palavras; a Celebração Pascal, uma viagem
à espiritualidade; o Meeting de Atletismo do Didálvi, uma viagem ao
mundo do desporto...
Preparamo-nos, agora, para continuar a voar.
Faz-se desde já o convite para o Escola, Arte e Vida, a mostra pedagógica
que envolve cerca de 600 alunos em cima de um palco. Um espetáculo
que promete surpreender pela grandeza artística de tão jovens artistas.
Mas, mais do que o espetáculo, vem o intenso trabalho de aprendizagem.
Em maio começam os exames, que se prolongam pelos meses de
junho e julho. Num ambiente cultural que pretende ir além da sala de
aula, o Colégio acredita estar a seguir o caminho certo para um ensino
de excelência, numa escola, onde o grande objetivo é que os jovens
sejam felizes!

SEMANA DAS ARTES Arts Week
Música, pintura, desenho... os nossos alunos são uns artistas!

Music, painting, drawing… our students are artists!
Esta iniciativa surgiu com o intuito
de fazer uma demonstração das
disciplinas que ficam, apenas, dentro
da “sala de aula”. Na Semana das
Artes, a última do segundo período, os
coordenadores do evento, o professor
Rui Figueiras e a professora Ana
Palma, quiseram mostrar ao Colégio
o esforço, trabalho e dedicação dos
alunos nas disciplinas de Educação
Musical e Artes Gráficas e Visuais.
O professor Rui Figueiras orientou as
turmas 3, 4 e 6 do 6º ano para darem

miniconcertos à hora do almoço na
cantina do Colégio.
Já a professora Ana Palma expôs
alguns desenhos dos alunos do 12º
ano, no pavilhão multiusos.
O professor Rui apresentou uma
instalação musical com o nome de
“Fonema Musical”.
Com esta instalação interativa, os
alunos podiam converter os sons
produzidos por um piano, em imagens
e, desta forma, visualizar a música por
si executada ao piano.
Maria João Capelo, 6º6

Orquestra Sinfónica do Colégio Didálvi
Didálvi Symphony Orchestra

Concerto de Ano Novo aplaudido por mais de 2000 pessoas | New Years Concert applauded by more than 2000 people
Pais, encarregados de educação, amigos, convidados, antigos e atuais alunos, lotaram o pavilhão de
desportos do Colégio Didálvi. | Parents, carers, friends, guests, former and current students, filled the sports hall at Didálvi School.
A orquestra Sinfónica do Colégio
Didálvi, dirigida pelo maestro Idílio
Nunes, apresentou um Concerto de Ano
Novo. Para a canção “ The circle of life”
do filme rei Leão, subiram ao palco
os coros Didálvi. Foi um excelente
concerto longamente aplaudido pela
assistência.
De seguida, o Diretor do Didálvi, João
Alvarenga, informou que o Colégio
Didálvi tem vindo a diversificar e a
aumentar os seus cursos e atividades.
Além do departamento de música que
integra a Academia de Música Didálvi,

onde ministra o Curso Integrado
de Musica e Cursos dos deferentes
instrumentos em regime livre,
atualmente com cerca de 150 alunos,
tem em funcionamento o Didalvi
English School, official Cambridge
ESOL com mais de 200 alunos. Fez,
ainda, uma análise do desempenho
dos alunos e das atividades que se
realizaram no primeiro período e disse
que “É bom ver este salão repleto
de encarregados de educação, o que
confirma que somos uma grande
comunidade educativa. Parabéns e

obrigado pela vossa colaboração!”.
Acrescentou ser fundamental descobrir
a vocação de cada aluno, para que
todos possam ser excecionais e reforçou
que “estamos a trabalhar para que os
vossos filhos sejam os melhores e se
sintam realizados e felizes”.
Por fim, informou os Encarregados
de Educação que haverá durante o
segundo e terceiro períodos (durante
os sábados) aulas de preparação para
os exames para os alunos do 9º, 11º e
12º anos assim como durante a pausa
da Páscoa.

O Diretor terminou relembrando a
máxima do Didálvi, “o querer e o
trabalho transformam o sonho em
realidade”, de forma a apelar ao
empenho dos alunos, “o esforço é
fundamental. O aluno deve trabalhar
para o máximo.”.
Às 16 horas, os Encarregados de
Educação reuniram-se com os Diretores
de Turma, para saberem informações
sobre os seus educandos e receberem
os registos de avaliação.

O Coro e a Orquestra Sinfónica do Colégio Didálvi foram dirigidos pelo maestro Idílio Nunes. Um dos momentos em que a Sofia Pereira faz um solo.
The Choir and the Didálvi Symphony Orchestra were conducted by the maestro Idílio Nunes. One of the moments in which Sofia Pereira performed solo.
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audição

Orquestra de Sopros do Didálvi dirigida pelo maestro Guilherme Bogas.
Didálvi Wind Orchestra conducted by maestro Guilherme Bogas.

ACADEMIA DE MÚSICA DO DIDÁLVI

Dois finais de tarde encantados no Didálvi
Nos dias 17 e 18 de março, os alunos
da Academia de Música e as alunas
da Escola de Ballet Clássico do Didálvi
subiram ao palco para, uma vez
mais, embevecerem encarregados de
educação e professores que encheram
o Auditório do Colégio.
No dia 17, atuaram as Orquestras de
cordas e de Sopros e o Coro (Classes
de Conjunto do 3º ciclo). A Orquestra
de Cordas, dirigida pelo maestro Jorge
Teixeira, tocou a “Triumphal March”,
de Giuseppe Verdi, e “Sicilienne”, de
Gabriel Fauré. A Orquestra de Sopros,
dirigida pelo maestro Guilherme
Bogas, tocou “Air and Aleluia”. de W.
A. Mozart; “Highlights from Harry
Potter”, de J. Williams, e “Millennium”
de Michael Story. O Coro encantou com
“Lulluby” ,de Billy Joel, e foi orientado
pelo professor Daniel Ribeiro. As
alunas da Escola de Ballet Clássico
foram orientadas pela professora
Joana Rios.
No dia 18, pelas 18 horas, foi a vez
dos alunos do 2º ciclo encantarem a
plateia. O professor Idílio Nunes dirigiu
a Orquestra e a professora Raquel
Fernandes o Coro.
A audição começou com o musical “O
capuchinho vermelho e o Lobo”, de
Paul Patterson, muito bem interpretado
pelos alunos do Coro. Seguiram-se
as atuações dos vários alunos que,
sozinhos ou acompanhados, tocaram
piano, clarinete, violino, viola d’arco,
violoncelo, saxofone, fagote, trompete,
guitarra, flauta transversal e trompa.

Audition DIDÁLVI MUSIC ACADEMY

Two enchanting evenings at Didálvi

Orquestra de Cordas do Didálvi (3º ciclo) dirigida pelo maestro Jorge Teixeira.
Didálvi String Orchestra (3rd cycle) conducted by maestro Jorge Teixeira.

O Tomás apresentou-se com a sua guitarra, um dos vários
instrumentos ministrados no Colégio.
Tomás performed with his guitar, one of the various
instruments taught at Didálvi School.

O Gonçalo tocou violoncelo acompanhado ao piano pelo
professor André Amaro.
Gonçalo played the violoncello accompanied by the teacher
André Amaro on the piano.

A Escola de Ballet Clássico, orientada pela professora Joana Rios, presenteou o público com várias atuações.
Classical Ballet School, guided by the teacher Joana Rios, presented the public with various performances.

A Carolina foi a Capuchinho Vermelho do musical que subiu
ao palco, numa tarde encantada.
Carolina was Little Red Riding Hood from the musical that
was on stage at Didálvi, an enchanting afternoon at school.
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Com o Pavilhão de Desportos cheio, viveram-se momentos de oração verdadeiramente emocionantes.
With a full Sports Hall, moments of truly emotional prayer were felt by all.

1400 alunos em oração 1400 students in prayer

Didálvi celebrou a Páscoa

Páscoa: é preciso olhar Jesus e...
Didálvi celebrates Easter Easter:
it is necessary to look at Jesus and…
A Comunidade Educativa do Didálvi
celebrou a Páscoa nos dias 19 e 20
de março.
Na manhã do dia 19, os alunos reuniram-se com os Diretores de Turma e
fizeram a preparação para o dia 20,
dia da Celebração da Páscoa.
Preparação para a Celebração Penitencial, no Auditório; ensaios dos cânti-

cos, no Pavilhão, e Igreja Paroquial
de Alvito S. Pedro para o Sacramento
da Reconciliação, onde se encontravam os sacerdotes das paróquias da
região. Ainda durante a manhã, as
turmas tiraram a fotografia que integrará o Anuário 2014/2015 do Colégio.
Na sexta-feira, dia 20, pela manhã,

alunos, professores e funcionários,
numa união de silêncio e respeito,
participaram e comungaram num
belo momento de oração.
Após a Oração Universal, foram
apresentados os símbolos das obras
de misericórdia e depois da Comunhão
apresentados os Cinco Verbos de uma
Igreja em Saída (5 imperativos do

Papa Francisco).
Estes dois dias foram organizados pelo
grupo de Educação Moral Religiosa
Católica. 1400 alunos com alegria,
juventude e fé mostraram e mostram
que está aí a geração inovadora,
competente e responsável.

O Arcipreste de Barcelos, P. José Araújo, ex-professor e
amigo do Colégio.
Archpriest of Barcelos, Father José Araújo, former teacher
and friend at the school.

mensagem de PÁSCOA
Easter message

O grupo coral de alunos e professores que orientaram os cânticos. Um dos cinco imperativos do Papa Francisco: Acompanhar, e
um dos símbolos das obras de misericórdia: o pão e hóstias.
The choir and teachers that guided the chants. One of the five imperatives from Pope Francis: To Accompany, and one of the
symbols of the works of mercy: the bread and hosts.

“Abre a tua porta à alegria do evangelho”. Para isso, não podes ficar
parado, caído, prostrado sobre a tua miséria, inanimado! Não fiques de
braços cruzados, queixando-te, lamentando-te, evitando as dificuldades, para que outros façam o que é da tua responsabilidade. É preciso
que te levantes, não para fazer grandes coisas, mas para fazeres a tua
parte, para saíres ao encontro dos outros e os servires, sem vacilares,
diante das dificuldades da vida.
Levanta-te das tuas quedas e anda! Não tenhas medo dos teus fracassos,
não tenhas medo das tuas quedas. Na arte de caminhar, o que importa
não é tanto «não cair», mas é sobretudo não «ficar caído». Por isso, uma
vez caído, levanta-te, logo e depressa, e continua a caminhar! Esforça-te
todos os dias, por seres melhor. E, neste caminho, procura não andares
sozinho. Caminha em comunidade, com os amigos, com aqueles que te
amam: isto ajudar-te-á, a chegares à meta.
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LETRAS & TALENTOS

A MAIOR TURMA
DO
MUNDO
Arts & Talents
No dia 13 de fevereiro, concentrou-se
no Pavilhão de Desportos do Didálvi
a maior turma do país e realizou-se
a 4ª edição de “LETRAS & TALENTOS”.
Os alunos do Didálvi viajaram pelo
mundo das letras, das línguas, da
história, da geografia e da filosofia.
Descobriram palavras, questionaram,
responderam a desafios e cantaram
o Hino “A Portuguesa” com forte
emoção...
De manhã, os 1400 alunos JOGARAM.
Duas equipas: o Norte e o Sul. Três
grupos de trinta e dois alunos cada,
ou seja, noventa e seis alunos inscritos, e ainda os da bancada, selecionados aleatoriamente pelo computador e, depois, muitas perguntas,
muitos jogos de palavras, jogos de
conhecimentos e as novas tecnologias que permitiram uma envolvência total de mil e quatrocentos alunos. Um combate renhido até ao fim,
acabando o Sul por ganhar mais uma
edição do Letras & Talentos. Ainda de
manhã foram entregues os prémios
aos alunos vencedores do Concurso
“Escrita Criativa”.
Durante a tarde, os alunos reuniramse 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
o Afonso de Amaral do 2º Ciclo, a
Alexandra Carvalho do 3º ciclo e o
Rúben Anjo do secundário. No “Estrelas...” selecionaram-se os alunos
que participarão na final, a decorrer
no dia 13 de março na Mostra Pedagógica “Escola, Arte e Vida”. Os finalistas foram o Marco Moreira e o
Rodrigo Carvalho do oitavo ano, a
Sofia Pereira do nono e a Marta Castro
do décimo segundo.
Ainda de tarde, atuaram o Clube de
Danças Urbanas iniciados e as turmas
3 e 4 do sexto ano que tocaram a
SINFONIA Nº 94 – Surpresa – 2º andamento, de Joseph Haydn, em flauta.
Neste dia, os aplausos foram a música, a energia foi a roda, os alunos e
os professores fizeram história, mais
uma história para nunca mais esquecer...
LETRAS & TALENTOS foi uma atividade
organizada pelo Departamento de
Línguas e Ciências Humanas do
Didálvi que teve como grande objetivo
envolver toda a comunidade num
momento de aprendizagem global.
APRENDER é, realmente, DIVERTIDO!

The Biggest Class in the World

A professora Filomena faz uma pergunta de bancada.
The teacher Filomena asks a question from the stand.

Depois da entronização da bandeira e do Hino, os alunos do 6º ano apresentaram uma coreografia ensaiada nas aulas de Coreografia, Ritmo e Dança.
After the enthronement of the flag and the Anthem, 6th form students presented their choreography that was trained during Choreography, Rhythm and Dance lessons.

O Miguel e o João jogaram pelo Sul.
Miguel and João played for the South.

NéosDidálvi
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As turmas 3 e 4 do 6º ano, orientados pelo professor Rui Figueiras, tocaram a Sinfonia nº 94 – Surpresa – 2º andamento de Joseph Haydn.
Classes 3 and 4 from form 6, guided by the teacher Rui Figueiras, played symphony number 94 ‘Surprise’ 2nd movement of Joseph Haydn.

O Clube de Danças Urbanas abriu o espetáculo.
The Dance Club opened the show.

O Diretor do Colégio, Dr. João Alvarenga, dirige-se a um auditório repleto para dar início à tarde de “Letras&Talentos”.
The director of Didálvi School, Dr. João Alvarenga, addresses a full auditorium and initiates an afternoon of arts and talents.

declamadores
vencedores
estrelas
finalistas
Declamation winners
Starring Finalists

O Afonso (5º ano), a Alexandra (7º ano) e o Rúben (12º ano) foram os vencedores do Concurso de Declamação 2015.
Afonso (5th form), Alexandra (7th form) and Rúben (12th form)were the winners of the Declamation Contest 2015.

Marta, Sofia, Rodrigo e Marco são as vozes que irão encantar a noite do Escola, Arte e Vida. As nossas estrelas...
Marta, Sofia, Rodrigo and Marco are the voices that are going to enchant on the night of Art and Life. Our Stars…
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CONCURSO ESCRITA CRIATIVA 2015 Competition Creative Writing 2015

Didálvi organized the Creative Writing Competition on the
15th and 16th of January.

O Didálvi organizou o concurso Escrita Criativa nos dias 15 e 16 do mês de janeiro.
Esta iniciativa partiu de uma proposta
dos alunos do 12º ano, turma 3, e teve
a coordenação da professora Paula
Brito. 100 alunos aceitaram o desafio
e a participação contou com presenças
desde o 5º até ao 12º anos.
O concurso consistiu na produção
de textos, enquadrada em três
modalidades: Poesia; Conto; Teatro.
As modalidades foram selecionadas
pelo aluno, após o sorteio do tema
na hora e adequado ao ciclo de cada
participante.
Dos 100 alunos inscritos foram nove
vencedores, três por cada ciclo (2º,
3º e secundário). Os resultados foram
divulgados a 13 de fevereiro durante
o concurso Letras & Talentos, Com
esta iniciativa, inovadora quanto à
sua génese, o Didálvi dá resposta ao
desenvolvimento de novas práticas
pedagógicas de aprendizagem do
aluno fora do espaço de sala de aula.
Ficou provado, com a excelente adesão
dos alunos, que existe resposta desde
que haja motivação.
O “Escrita Criativa” promete futuras
edições, onde a imaginação do aluno
será posta mais uma vez à prova.

OS VENCEDORESThe Winners

No 2º ciclo, o primeiro lugar foi para o Filipe Manuel
Coutinho Sambento, da turma 6 do 6º ano, na modadlidade
conto; o segundo lugar para o Pedro Vaz Amaral, da turma
7 do 6º ano, em Poesia, e o terceiro lugar para a Inês de
Amorim Costa Brito Fernandes, da turma 4 do 5º ano, na
modalidade Conto.
No 3º ciclo, o primeiro lugar foi para a Margarida Isabel
Rosa Pereira, da turma 4 do 9º ano; o segundo lugar para
a Inês Oliveira Carvalho, da turma 8 do 9º ano, e o terceiro
lugar para a Marta Cristina dos Santos Mariz, da turma 7 do
8º ano. Todas concorreram com contos.

O Diretor do Colégio entregou os prémios aos vencedores.
The Director of the school handed the prizes to the winners.

No secundário, o primeiro lugar foi para a Andreia Isabel
Sousa Miranda, da turma 1 do 12º ano, na modadlidade
poesia; o segundo lugar foi dividido pela Carla Maria
Fernandes Ferreira, da turma 4 do 10º ano, e pelo Rui Diogo
Gomes Rodrigues, da turma 1 do 12º ano, ambos em Poesia,
e em terceiro lugar ficou a Ana Carolina Ribeiro Alves, da
turma 4 do 11º ano, na modalidade Conto.

Paula Brito,
Professora de Português
O Lucas, a Filipa e o Luís concentrados na produção dos seus textos. Os alunos concorreram com contos, poemas ou peças de teatro subordinados aos temas: Amor, Amizade e Mar.
Lucas, Filipa and Luís concentrating on the production of their texts. The students entered with short stories, poems or plays subordinated to the topics; Love, Friendship and The Sea.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRÉMIO
INFANTE
D. HENRIQUE
multivertentes
Para aqueles que ouvem falar do
Clube de Multiatividades, podem
cair no engano de pensar que é
um clube que apenas se dedica à
prática de atividades de ar livre e
desportos radicais. Na verdade, as
multiatividades estão integradas
num projeto muito maior que se
chama Prémio Infante D. Henrique e
cuja essência vai muito além dessas
temáticas.
Ao longo deste ano letivo, muitas
foram as atividades já realizadas,

Os alunos que constituem o Prémio Infante D. Henrique do Colégio Didálvi.
Students that constitute the Prince Henry Prize at Didálvi School.

sempre interessantes e lúdicas.
O “Prémio” está dividido em 3 áreas
fundamentais: desporto e aventura,
desenvolvimento de talentos e apoio
à comunidade.
A área do desporto e aventura
realiza-se no pavilhão desportivo do
Colégio Didálvi e na Quinta Pedagógica
d’Alvarenga. Algumas das atividades
concretizadas são: o arvorismo, o slide,
o rappel, a escalada, a orientação, a
zarabatana, o tiro com arco e percursos
de exploração da natureza, nos quais
se inserem as noções de cartografia, a
interpretação de mapas, a utilização
da bússola para a identificação

de pontos cardiais e a escolha dos
melhores percursos. (Atividades
ilustradas pelas fotografias de uma
tarde de treino na Quinta D’Alvarenga)
Na área de desenvolvimento de
talentos, os alunos realizam várias
atividades que poderão ajudar a
escolher o seu futuro.
Com a marca “Didálvi Aromas” os
alunos produzem componentes para a
higiene pessoal, tais como sabonetes
(sólidos, líquidos e sais de banho) e
cremes corporais. Tudo isto é realizado
no laboratório do Colégio Didálvi.
Por último, na área do apoio
à comunidade foram realizadas

atividades de solidariedade sem fins
lucrativos, nomeadamente a oferta de
roupas aos mais desfavorecidos.
O “Prémio Infante D. Henrique”,
vertente “desporto e aventura”,
permite um contacto contínuo com
a natureza de uma forma aprazível,
aumentando o gosto pela mesma e
proporcionando um futuro melhor
para nós e para todos os que nos
rodeiam, através de um vida mais
saudável.
Ana Roseta e Helena Ribeiro,
9º7

Quinta Pedagócia D’Alvarenga recebe
torneio de golfe do Desporto Escolar
do CAE de Braga
Pedagogical Farm D Alverenga
Receives the Golf Tournament from
School Sports of CAE from Braga

Realizou-se no dia 27 de janeiro,
o primeiro encontro de Golfe do
Desporto Escolar do CE Braga. O
encontro, organizado pelo Clube de
Golfe do Colégio Didálvi, decorreu
na Quinta Pedagógica D’Alvarenga e
contou com a presença de 53 alunos
de cinco escolas do Distrito de Braga:
Colégio Didálvi; Escola E.B. 2/3 de
Palmeira, Escola E.B. Professor Carlos
Teixeira, Escola Padre Joaquim Flores
e Escola Secundária de Ponte de Lima.
O torneio visava essencialmente a
promoção da modalidade, uma vez
que se realizaram apenas provas dos
níveis iniciados (Putt) e intermédios
(chip & Putt). É de salientar as
ótimas classificações alcançadas pelos
alunos do Colégio já que obtiveram
grande parte dos primeiros lugares do
pódio tanto em masculinos como em
femininos.

Classificação do Torneio de iniciados:
Masculinos:

1.º Marcelo Pinto (Ponte de Lima).
2.ºHenrique Costa / Pedro Capela Sousa
(Didálvi)
3.º Pedro Durães / Miguel Mendes /
José Costa (Didálvi)
Femininos:

1º Maria Carolina Silva, (Didálvi)

GOLFE

Por Fernando Pereira e Elisiário Cunha,
Professores de Golfe

NéosDidálvi
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O Clube de Golfe do Colégio
Didálvi é representado por
cer ca de 45 alunos, com
grande motivação e aptidão
para a modalidade.
Didálvi School Golf Club is
represented by 45 students,
who are highly motivated and
skillful in this sport.

By Fernando Pereira and Elisiário Cunha, golf teachers.

Torneio de golfe de Ponte de Lima Golf Tournament in Ponte
Decorreu no dia 9 de fevereiro, no
campo de golfe de Ponte de Lima,
a primeira fase do campeonato de
golfe do CE Braga, para a categoria
de avançados. O Colégio Didálvi
apresentou-se na máxima força com
15 golfistas. As prestações foram
muito boas e abriram o apetite para
a época que aí vem, uma vez que
este ano voltaremos a ter campeonato
nacional. Parece que os nossos golfistas
querem mesmo manter o título de

de Lima
campeão nacional no Colégio. A jogar
em casa do adversário, o Didálvi
arrecadou o primeiro lugar gross, com
Luís Martins, bem como o terceiro e
quarto lugares, por Lucas Pedroso e
Leonardo Domingues respetivamente.
Na mesma categoria, Francisca Abreu
obteve o segundo lugar. Na competição
NET, os dois primeiros lugares foram
também, para golfistas do Colégio
Didálvi, por Emanuel Gonçalves e
Leonardo Domingues.

C l a s s i f i c a ç ã o d o To r n e i o d e
intermédios:
Masculinos:
1.º Rafael Bogas (Didálvi)
2.º Miguel Silva / Pedro Campos / Tiago
Capêlo (Didálvi)
3.º Miguel Anjo / Luís Carvalho / João
Ralha (Didálvi)

Um Torneio na Quinta Pedagógica D’Alvarenga.
A Tournament at the Pedagogical Farm D’Alvarenga.

MULTIATIVIDADES

PROVA DE AVENTURA

Os golfistas do Didálvi que competiram no campo de golfe de Ponte de Lima.
The Didálvi golf players that competed at the golf course in Ponte de Lima

Overcome challenges in Nature 2015

Superar desafios na Natureza 2015
21 de março 2015

O Didálvi organizou mais uma vez
o encontro das escolas inscritas na
orientação pedestre e corridas de
aventura da Coordenação Local do
Desporto Escolar de Braga.
A prova teve como base um percurso
de orientação pedestre, na Quinta
Pedagógica D’Alvarenga, com diversos
pontos de controlo constituídos por
estações com atividades a desenvolver
(slide, arborismo, tiro com arco,
jumar, rappel suspenso, zarabatana,
escalada,…) ou balizas de orientação.
As seis equipas participantes,
formadas por 4 a 6 alunos sem limite
de idade ou género, em representação
do Externato Delfim Ferreira (Riba
d’Ave), EB e Sec. de Terras de Bouro, E
Sec. de Maximinos (Braga), e claro do
Didálvi, competiram para completar
a prova no menor tempo possível e
para realizar as tarefas propostas em

cada estação. Mais do que o espírito
competitivo predominou o sentimento
de satisfação pela superação dos
desafios propostos e pelo convívio
com os demais colegas.
A coordenação da prova esteve a
cargo do professor Alberto Bastiana
e foi uma oportunidade para que os
alunos do clube de Multiatividades
de Ar Livre / Premio Infante D’
Henrique aplicassem conhecimentos
adquiridos ao longo da sua formação,
cumprindo exemplarmente as funções
de que estavam incumbidos para a
organização da prova.
Alberto Bastiana,
Professor de Educação Física
(coordenador da prova)

Escalada, tiro com arco, arvorismo, rappel suspenso e slide são algumas das atividades realizadas na Quinta Pedagógica D’Alvarenga
Scaling, tree climbing, rappel and slide are some of the activities performed at the Pedagogical Farm D. Alvarenga.
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XADREZ

por Paulo Ferraz, professor de Xadrez

O Yuri com a medalha de bronze.
Yuri with the bronze medal

O Gonçalo, o Tomás e o Eduardo arrecadaram as três medalhas do
pódio. O Gonçalo foi o grande vencedor do Torneio.

Gonçalo, Tomas and Eduardo collected the three medals on
the podium. Gonçalo was the tournaments big winner.

Distrital Escolar de Xadrez

+ e + MEDALHAS!!!!
Chess School District
More and more medals!!!!

Foi no passado dia 14 de março,
na Escola Básica EB23, Trigal Santa
Maria, situada em Tadim, Braga, que
vários alunos foram representar o
Colégio Didálvi no Distrital Escolar de
Xadrez para os escalões Iniciados e
Juvenis.
O Clube de Xadrez do Colégio Didálvi
apurou para esta prova 9 alunos,
5 na categoria de Iniciados e 4 na
categoria de Juvenis, constituindo
assim um recorde no número de
apurados revelando o excelente
trabalho desenvolvido pelo Colégio
Didálvi em prol do Xadrez.
Na Classificação Geral, no escalão
Iniciados, destaque para a Mariana

I Encontro Xadrez - Série A
I Chess Meet – Series A

III Encontro Xadrez - Série A
III Chess Meet - Série A

Estão de volta os torneios de Xadrez
do Desporto Escolar e com eles as medalhas para o Colégio Didálvi.
Após um ano de existência, o maior
Clube de Xadrez de Portugal começou
a colher frutos. Realizou-se no dia 17
de janeiro, na Escola Secundária de
Amares, o I Encontro Xadrez - Série
A, no âmbito do Desporto Escolar.
Esta competição está inserida num
programa de três encontros, os
melhores irão disputar a fase distrital.
Apesar de ter sido o primeiro momento competitivo e a equipa do Colégio Didálvi ser constituída maioritariamente por jogadores com pouco
ritmo competitivo, os nossos alunos
não defraudaram as melhores expectativas.
Na classificação geral, o Colégio Didálvi conseguiu colocar sete alunos
nos dez primeiros lugares, conquistando, assim, o primeiro lugar das
escola participantes. No final do encontro, toda a comitiva do Colégio
Didálvi considerou esta participação
um tremendo sucesso.

O III Encontro Xadrez - Série A, no
âmbito do Desporto Escolar, realizou-se na EB 2,3 de Fragoso e os resultados foram fantásticos para o Didálvi.
O Gonçalo Martins ganhou o torneio
e, por equipas, o Colégio conquistou
o 2º lugar.
Juvenis:
1º Gonçalo Martins (Didálvi)
2º Tomás Ferreira (Didálvi)
3º Eduardo Santos (Didálvi)
Iniciados
3º Iuri Riabtchenko (Didálvi)
Infantis B
3º Gonçalo Silva (Didálvi)
Feminino
2º Mariana Sousa (Didálvi)
3º Mafalda Sousa (Didálvi)

6 CABREIROS (8)
7 FRAGOSO (7)
8 MANHENTE (5½)
No escalão Juvenil, Gonçalo Martins,
no seio de inúmeros jogadores
Federados, brilhou obtendo o 3º Lugar
na Geral a apenas ½ ponto do primeiro

classificado. De destacar o facto de se
ter tornado Vice-Campeão no Escalão
Juvenil Masculino, classificação que
lhe garantiu também a passagem
para a Fase Regional de Xadrez.

As gémeas, Mariana e Mafalda, conquistaram mais duas
medalhas, prata e bronze.
The twins, Mariana and Mafalda, conquered two more
medals, silver and bronze.

Sousa que obteve um brilhante 6º
lugar, bem como o Iuri Riabtchenko
um 9º lugar, em 32 jogadores. Aliás
todos os Xadrezistas do Colégio
se classificaram nas 15 primeiras
posições.
Ainda no escalão Iniciados Femininos, destaque para a Mariana Sousa,
que obteve o título de Campeã distrital, e para a Mafalda Sousa que se
classificou em terceiro lugar.
Por último, os nossos cinco xadrezistas iniciados obtiveram um espetacular segundo lugar por equipas,
que lhes valeu o apuramento coletivo para a fase regional de Xadrez.
1 JOÃO DE MEIRA (24)
2 DIDALVI (20½)
3 PEDOME (15½)
4 TRIGAL SANTA MARIA -TADIM (15½)
5 RIBEIRÃO (13)

A Mariana é Campeã Distrital e o Gonçalo Vice-Campeão no Escalão Juvenil Masculino. Parabéns!!
Mariana is district champion and Gonçalo is vice-champion for the men juvenile echelon.

PATINAGEM ARTÍSTICA

Alguns atletas do Clube de Patinagem Artística,
nomeadamente: Carla Alves, Ana Salgado, Beatriz Duarte,
Marco Moreira, Marta Mariz, Joana Xavier, Carolina Carvalho
e Anita Ramos, realizaram um estágio, nos dias 30 e 31
de março e 1 de abril em Braga, com o selecionador de
patinagem da Alemanha, Luca Lallai.

por Olga Pereira, Professora de Patinagem Artística

artistic skating

by Olga Pereira, artistic skating teacher

Com cerca de 50 praticantes, o Clube de Patinagem Artística já conta com
22 alunos federados e vários candidatos a seguirem as mesmas pisadas. Um
clube que cresce em número de elementos e, essencialmente, em qualidade,
participando em vários festivais e estágios.

Os alunos em iniciação do Clube de Patinagem Artística.

Os alunos federados do Clube de Patinagem Artística do Colégio Didálvi.

O Clube de Patinagem Artística do Colégio Didálvi participou na 2ª Gala do
Galo, em Barcelos, no dia 31 de janeiro, e no Festival de Patinagem Artística
de Fão, no dia 21 de fevereiro.

2º Gala do Galo, Barcelos

Festival de Patinagem Artística de Fão

Fencing

ESGRIMA

NéosDidálvi
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por Tiago Barbosa, Professor de Esgrima
By Tiago Barbosa, Fencing teacher.

UM
PERÍODO
DE
MUITO
TRABALHO
A period of hard work
O Clube de Esgrima teve um
período muito atarefado com várias
saídas para competições.
No dia 24 de janeiro, o Tiago
Correia, o Gonçalo Martins, o Lucas
Castro, o Luís Martins e o Ricardo
Cristo foram até Viana do Castelo
disputar uma prova do Campeonato
Nacional de Cadetes.
Todos deram o seu melhor. Serviu
para aumentar o ritmo competitivo
de todos eles.

+ uma medalha para o Didálvi
No dia 7 de fevereiro, catorze
esgrimistas do Didálvi deslocaram-se a Lisboa para a segunda prova
de Infantis (Campeonato Nacional).
5 Benjamins, 9 Infantis e o
professor Tiago Barbosa partiram
de Barcelos às 6h da manhã e
chegaram a Lisboa pelas 11h. Às
11:40h já estavam em prova os
Benjamins. Às 14:30h foi a vez dos
Infantis (masculino e feminino).
De salientar o 3º lugar da Sara
Marques em Infantis feminino,
uma excelente classificação a nível
nacional.

Em Cascais...
A 14 de fevereiro alguns esgrimistas do Didálvi rumaram a Cascais,
mais precisamente ao Pavilhão Mu-

“En garde” pequenos esgrimistas!
En garde little fencers!

nicipal de Murches.
Os atletas que representaram o
Colégio foram o Lucas Castro, o
Gonçalo Martins, a Amália Silva e o
Tiago Correia.
O Gonçalo Martins conseguiu
alcançar o 16º lugar da geral, o
que não deixa de ser um bom
resultado, visto estar a competir
no escalão a seguir ao dele. O
Lucas Castro alcançou o 18º lugar
e o Tiago Correia ficou em 19º. A
Amália ficou em 8º lugar da geral.

... ainda em Cascais
No dia 14 de março, o Lucas, a
Amália e o Tiago deslocaram-se,
novamente, ao Pavilhão Desportivo
de Murches.
Nesta prova a Amália ficou
em 13º lugar e o Lucas e o Tiago
conseguiram melhorar os seus
ritmos competitivos. É importante
lembrar que o Tiago esteve quase
toda a época passada a recuperar
de um entorse grave que teve no
tornozelo.
Torneio na Quinta D’Alvarenga
No dia 21 de março, realizou-se na
Quinta Pedagógica D’Alvarenga um
torneio interno que envolveu todos
os esgrimistas do Colégio.
Os troféus foram coelhos de
Páscoa!! Uma delícia!

Num Torneio em Viana do Castelo.
Tournament in Viana do Castelo.

Os mosqueteiros do Didálvi na Quinta D’alvarenga.
The Didálvi musketeers at Pedagogical Farm D. Alvarenga.

Medalha de bronze para a Sara.
Sara with the bronze medal.

Troféus de chocolate como manda a tradição da Páscoa!
Chocolate trophies as to be expected at Easter!

O Tiago num movimento de ataque.
Tiago at the moment of attack.

CONVITE Invitation

O
CLUBE
DE
GINÁSTICA
DO
DIDÁLVI,
Didálvi Gymnastics Club
(CGCD), tem o prazer de convidar V. E. para assistir à apresentação do espectáculo “O Sonho” no dia 17 de abril
na Sala de Espectáculos do Colégio Didálvi.
Com uma abordagem multidisciplinar, numa simbiose perfeita entre os ginastas mais experientes do Colégio
Didálvi, o tema do espectáculo vai buscar inspiração ao principal objetivo dos nossos alunos…sonham em um
dia se tornarem realizados e felizes.
Durante as duas apresentações inseridas n’ “O Sonho”, as crianças são transportadas para mundos imaginários,
onde tudo acontece. Elas e o sonho são um só e o equilíbrio é conseguido.
Entre o mundo repleto de Fadas, Piratas e simples Estátuas, a felicidade é alcançada num simples parque, ou até
mesmo na Maravilhosa Terra do Nunca… Iremos assistir a um aterrador confronto entre o Peter Pan e o Capitão
Gancho, bem como, ao passeio de uma simples menina perdida num parque rodeada por frias e inertes estátuas,
ou será que não…

A equipa que foi em fevereiro a Cascais com o professor
de Esgrima, Tiago Barbosa.
The team that went to Cascais in February with the
fencing teacher, Tiago Barbosa.

PARA PENSARES...
PROBLEMA DO SEMESTRE
(As Brancas jogam e dão xeque-mate em dois lances.)

Joana Infante de Sousa,
Capitã da AcroTeam

Solução
1. Rc6 Ra6
2. Ta4#

Torneio em Viana do Castelo
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HIPISMO
por João Oliveira, Professor de Hipismo
By João Oliveira, horseback riding teacher

O Clube de Hipismo do Colégio Didálvi está muito ativo. Em
novembro estivemos presentes na Feira nacional do Cavalo, na
Golegã, com a égua Épona das Arcas do aluno Tiago Fernandes. Em
março, participámos, na Feira anual da Trofa, na prova de modelo
e andamentos, no nível de 4 ou mais anos de éguas montadas.
Participamos com a égua Épona das Arcas do aluno Tiago Fernandes.

PÁSCOA
ACADÉMICA
Academic Easter

A égua Épona das Arcas nas feiras da Golegã e da Trofa.
The horse Épona das Arcas at the fairs in Golega and Trofa.

novidades

Ta m b é m f i z e m o s a l g u m a s
remodelações e melhoramentos dos
picadeiros, a nível estético e, o mais
importante, a nível técnico, que nos

Durante a primeira semana e parte
da segunda da pausa da Páscoa,
o Colégio Didálvi manteve-se em
atividade com reuniões e aulas de
reforço para todos os alunos de anos
de exame que livremente efetuaram
a sua inscrição.
Para além do reforço às disciplinas
d e L í n g u a Po r t u g u e s a e d e
Matemática, os alunos frequentaram
os vários Clubes: hipismo, golfe,
esgrima, ténis, multiatividades de
ar livre, danças urbanas...
O programa incluiu, também,
experiências laboratoriais, artes,
botânica, música, dança, e culinária.
Com esta iniciativa, o Colégio
pretendeu responder prontamente
aos interesses e necessidades da
comunidade, motivando os alunos
para o estudo organizado e ocupando
de forma lúdica e pedagógica os
tempos livres.

permitem aumentar o rendimento dos
treinos dos cavalos e, por sua vez,
melhorar o nível das lições.

