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2015/2016: NOVO ANO! New Year!

NéosDidálvi

Porque hoje
é dia de Notícias...
BOM ANO LETIVO 2015/2016!!!
Bem-vindos!
Temos um ano de muito estudo, de muito
trabalho e empenho, mas também de diversão,
criatividade, jogo e convívio.
O sucesso depende da entrega de todos: alunos,
professores, funcionários, pais, amigos...
Procura o teu rosto e os dos teus amigos nas
muitas fotografias que o Néos te dá. Recorda
momentos, partilha as histórias, emociona-te.
Nestas doze páginas, uns vão conhecer, outros
relembrar, alguns sentir saudades, mas todos
terão a certeza de que no Didálvi é fantástico
estudar!!

REUNIÃO DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
MEETING WITH GUARDIANS

Os Pais dos alunos do Didálvi concentraram-se no Pavilhão de Desportos do Didalvi student’s parents came together at the Sports Hall demonstrating that
Colégio demonstrando que os bons resultados também dependem da excelente good results also depend on an excellent relationship between the school and
relação entre a escola e a família.
family.
No dia 11 de abril, de tarde, os
Encarregados de Educação dos alunos
do Didálvi participaram em mais uma
reunião para se informarem sobre as
atividades a realizar durante o 3º
período e para receberem os registos
de avaliação dos seus educandos.
Às 15h subiram ao palco o Clube
de Acrobática e a Companhia de Dança
do Didálvi que apresentaram “Peter
Pan” e “Hércules”, respetivamente.
O pavilhão encheu-se de aplausos e
sorrisos.

De seguida, o Diretor dirigiu-se
aos pais presentes, uma verdadeira
multidão, e apelou para um esforço
em conjunto no sentido de procurar
atingir a excelência nos resultados.
Deu os parabéns a professores e alunos
pelas boas notas e pelos excelentes
resultados de sucesso no ensino básico
e no secundário. Terminou dizendo
que o Colégio e os seus alunos “estão
a fazer uma boa caminhada”.

DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL

O Diretor do Didálvi recebeu, pela segunda vez no ano letivo, os Encarregados de Educação dos 1400 alunos. Antes de ouvirem
as informações, os pais assistiram a uma atuação do Clube de Acrobática que apresentou “Peter Pan”.
The Director of Didálvi received for the second time in the school year, the Guardians of 1400 students. Before hearing any
information, parents attended a performance of The Acrobatic Club that presented “Peter Pan.”

mais de 200 alunos em 2015/2016 more than 200 students in 2015/2016
Didálvi English School is very proud
to announce that this academic year
there were more than 200 students
enrolled in our course. In the last three
years the number of students has more
than doubled and registration for new
students indicates yet another large
increase in the number of students
enrolling in Didálvi English School.
Classes ended in the beginning
of June and more than 99% of our
students succeeded in achieving
the objectives set out in the course.
Over the last three years it has been
clear that our students have been
given the opportunity to develop
their linguistic capability through a
variety of communicative tasks and
topics. Not only does the course
maximize and expand students
grammatical knowledge but strategies
have also been instilled that permit
d eve lo p i ng lea r ne r auto n o my.
Didálvi English School also gives
students the opportunity to enroll
for a Cambridge English Exam at the
end of the academic school year.
This year 93 students enrolled in
four different exams. 42 students
enrolled in the Cambridge Starters
Exam, 31 students enrolled in the
Cambridge Movers Exam, 3 students
enrolled in the Cambridge Flyers

Exam and 17 in the Cambridge Key
for Schools Exam. Students were
offered one week of preparation for
the exams with qualified examiners.
Didálvi English School aims to
consolidate and improve curricular
E ngl ish a nd to g ive st udents ’
essential skills to be successful in
Cambridge English 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,
English teacher

sua capacidade linguística através de
uma grande variedade de atividades e
tópicos comunicativos. O curso não só
maximiza e expande o conhecimento
gramatical dos alunos como também
desenvolve estratégias que permitem
au m e nta r a s u a aut o n o m ia e
aprendizagem.
O Didálvi English School também
proporciona aos alunos a oportunidade
de se inscreverem no exame de
Cambridge no final de cada ano letivo.
Neste ano, 93 alunos inscreveramse em quatro exames diferentes: 42
alunos no exame “Starters”, 31 no
“Movers”, 3 no “Flyers” e 17 no “Key
for Schools”. Os alunos puderam
usufruir de uma semana de preparação
para o respetivo exame lecionada por

examinadores qualificados.
O objetivo do Didálvi English
School é consolidar e melhorar o
Inglês curricular e dar aos alunos as
capacidades essenciais para serem bem
sucedidos nos exames de Cambridge.
Esses exames são reconhecidos pelas
autoridades nacionais de educação,
universidades e empregadores em
muitos países atestando que os alunos
que os possuem têm o nível exigido
de Inglês e é por esta razão que mais
de dois milhões de pessoas em todo o
mundo os fazem todos os anos.
Cristina Ferreira,
professora de Inglês

O Didálvi orgulha-se de anunciar
que neste ano letivo mais de 200
alunos se inscreveram no nosso curso.
Nos últimos três anos, o número de
alunos duplicou e as inscrições dos
novos alunos indicam uma elevada
procura do Didálvi English School.
Mais de 99% dos nossos alunos
foram bem sucedidos e atingiram
os objetivos definidos no curso. Nos
últimos três anos foi dada aos alunos
a oportunidade de desenvolverem a
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Os alunos do 5º e do 6º anos que frequentam a disciplina de “Coreografia, ritmo e dança” apresentaram várias coreografias.
Students from 5th and 6th form who attend “choreography, rhythm and dance” class presented several choreographies.

8 de abril 8th of April

DIA DO COLÉGIO
School Celebration Day
A comunidade Educativa do Didálvi
festejou, no dia 8 de abril, o dia do
Colégio.
Du ra nte a ma n h ã , o s 1 4 0 0
alunos reuniram-se no Pavilhão
de Desportos onde decorreu a XVIII
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, que frequentam a disciplina
“ Co re o g ra f ia , R it m o e Da n ç a” ,
orientados pelo professor António
Nunes, desfilaram e desenvolveram
uma bonita coreografia de abertura.
Sucederam-se várias apresentações
gímnicas e de dança. Participaram
os alunos da disciplina de Dança, 7º
e 8º anos, e os clubes de Patinagem
Artística, Aeróbica, Danças Urbanas,
Acrobática e Trampolim.
Durante todo o dia, as várias
turmas, em momentos diferentes,

O Colégio encheu os corredores do Didálvi
de música, natureza, dança, sabores e muita,
muita energia.
The School filled its halls with music,
nature, dance, lots of flavors and a lot of
energy.

tiveram a oportunidade de plantar
azáleas nos canteiros do Colégio e,
ainda, de saborear o lanche biológico:
broa com mel e chá, no âmbito
da “Festa das Flores”, organizada
pelo Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais do Colégio.
Às 16h, a Orquestra Sinfónica do
Didálvi, a Orquestra do 2º Ciclo e o Coro
do Didálvi, orientados pelo maestro
Idílio Nunes, deram um concerto
comemorativo do Dia do Colégio para
toda a comunidade educativa.
No final do dia, professores e
funcionários do Colégio reuniram-se,
na Quinta Pedagógica D’ Alvarenga,
num jantar convívio para celebrar o
Dia do Colégio e o dia de aniversário
do seu Diretor. A cada professor e
funcionário, o Diretor ofertou uma
medalha comemorativa do dia, criada
pelo artista e professor do Didálvi,
Eduardo Bompastor.

DIDALVIGÍMNICA e FESTA DAS FLORES

Clube de Aeróbica. Aerobics club.

Durante a “Festa das Flores”, os alunos saborearam broa com
mel e beberam chás de vários sabores, no Lanche Biológico.
During the flowers festival students tasted bread with honey
and drank teas of various flavors.

A orquestra de Sopros do Didálvi. The Didálvi Puffs orchestra.

Os clubes de Acrobática, Trampolim, Patinagem Artística, Danças Urbanas e Companhia de Dança Didálvi abrilhantaram o acontecimento.
The clubs Acrobatics, Trampoline, Figure Skating, Urban Dances and Dance Company graced the event.

O Diretor do Didálvi, Dr. João Alvarenga, com os professores e funcionários. The Director of Didálvi, Dr. John Alvarenga, with teachers and staff.

Escultura, do artista Eduardo Bompastor, oferecida ao Diretor
pelos professores e funcionários do Colégio.
Sculpture, by the artist Eduardo Bompastor offered to the Director
by the faculty and staff of the School.

“ESCOLA, ARTE E VIDA” COM RECEITA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL
“SCHOOL ART AND LIFE” WITH FUNDS FOR THE CONSTRUCTION OF THE NEW HEADQUARTERS

DIDÁLVI DISTINGUIDO SÓCIO HONORÁRIO
DOS BOMBEIROS DE BARCELINHOS
DIDÁLVI DISTINGUISHED HONORARY MEMBER OF THE FIRE BRIGADE OF BARCELINHOS

Este ano, a motivação foi ainda maior. Mais do que mostrar aprendizagem, os alunos do Didálvi
dançaram, cantaram e transformaram uma noite mágica num momento de solidariedade para
com aqueles que, todos os dias e, muito particularmente, em todos os verões, dão corpo e
alma para nos protegerem: os bombeiros.
O Colégio Didálvi produziu e realizou a 11ª Edição da Mostra Pedagógica Escola, Arte e Vida, no dia 17 de
abril de 2015.
O espetáculo decorreu no Pavilhão
de Desportos do Colégio das 21h30m
até às 23h45m. Cerca de 520 alunos
subiram ao palco fazendo uma atuação memorável, acompanhados, com
muito trabalho e dedicação, por cerca de 120 professores e funcionários.
A receita do espetáculo reverteu, na
totalidade, para os Bombeiros de Barcelinhos, de forma a ajudar na construção do novo quartel.
Os alunos da Escola de Ballet Clássico, dos Clubes de Neoclássico, Danças Urbanas, Aeróbica, Companhia
de Dança Didálvi e Acroteam e dos
nonos anos da disciplina curricular
de Dança ofereceram a uma plateia
de mais de 2000 pessoas uma noite
extraordinária.
O tema da Mostra foi “Remember”:
uma noite para recordar os anos 80
com A-Ha, Wham, Cindy Lauper... e
coreografias que despertaram no público a vontade de saltar para o palco
e dançar também.
A abertura da noite foi da responsabilidade da Orquestra Sinfónica e
do Coro do Didálvi. Após as boas-vindas do Diretor do Colégio, Dr. João
Alvarenga, sucederam-se variadas
atuações. Duas horas inebriantes!
A Academia Gimnoarte, apresentou “Holocausto”, “Um encontro
Estranho” e “Pirata das Caraíbas”,
contribuindo para que a noite fosse,
ainda, mais bela.

Esta foi também a noite das Estrelas. Subiram ao palco as três vozes finalistas do Estrelas do Didálvi 2015.
Vozes melodiosas, presenças poderosas... a estrela mais brilhante da
noite foi a Marta Castro do 12º ano,
com “Edge of glory” de Lady Gaga.
O Presidente da direção dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, José
Arlindo Nascimento Costa, acompanhado pelo comandante José António Beleza Ferraz deu os parabéns ao
Diretor do Colégio Didálvi e a todos
os que participaram num espetáculo revelador de verdadeiros talentos.
Agradecendo o contributo do Colégio
na angariação de fundos para a construção do novo quartel, entregou ao
Diretor do Didálvi uma placa alusiva
ao momento e anunciou que a direção dos Bombeiros de Barcelinhos
deliberou atribuir ao Colégio Didálvi
o título de Sócio Honorário do Corpo
Voluntário de Salvação Pública Barcelinense e ao Dr. João Alvarenga o
título de Sócio Benemérito.
A noite mágica terminou com o
professor Miguel Oliveira e as alunas
Paula Silva e Diana Reis a cantarem
“Let me Entertain you”, de Robbie
Williams, acompanhados por todos
os alunos que participaram no espetáculo. Findou assim em apoteose,
mais uma mostra pedagógica. Uma
vez mais, o Colégio deu a conhecer a
pais e a toda a comunidade educativa o trabalho e a aprendizagem dos
alunos na área da Dança e da Música,
criando um de espetáculo de qualidade ao serviço da solidariedade.

Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. Fire Department of Barcelinhos

O Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, José Arlindo Nascimento Costa, e o comandante José
António Beleza Ferraz oferecem ao Diretor do Colégio Didálvi, João Alvarenga, uma medalha comemorativa.
The President of the Board of the Fire Brigade of Barcelinhos, José Arlindo Nascimento Costa, and the commander, José
Antonio Beleza Ferraz, offer the Director, John Alverenga a commemorative medal.

A Orquestra Sinfónica do Didálvi abriu o espetáculo. The Didálvi Symphony Orchestra opened the show.

Clube de Ballet Clássico. Classical Ballet Club

Clube de Danças Urbanas. Urban Dance Club.

Clube de Aeróbica. Aerobics Club.

Neoclássico.

Companhia de Dança do Didálvi. Didálvi Dance Company

Academia Gimnoarte com “Holocausto”. Gimnoarte with “Holocaust.”

A Marta Castro venceu o “Estrelas do Didálvi” 2015. Marta Castro, winner of the “Stars of Didálvi”.

O clube de Acrobática apresentou “Sonho”, a história de uma menina só...
The Acrobatic Club presented “Dream,” the story of a lonely girl...

“Piratas das Caraíbas”, pela Academia Gimnoarte, medalha de ouro no Campeonato Europeu de Dança 2015.
“Pirates of the Caribbean” by the Academy Gimnoarte, gold medal at the European Championships of Dance 2015
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Piquenique e Festa das Famílias | Picnic and Family Festivity

Os alunos do 9º ano entram em palco. 9th form students going on stage.

A boa disposição dominou o dia! Good mood dominated the day!

Durante a caminhada. During the walk.

O Clube de Hipismo. The Equestrian Club.

Para o primeiro dia de atividades,
4 de junho, planeou-se e concretizou-se um piquenique na Quinta
Pedagógica D’Alvarenga. Depois de
uma caminhada de cerca de 3 km, os
1400 alunos partilharam o seu lanche
e desfrutaram de um momento de
convívio entre a natureza magnífica
da Quinta D’Alvarenga.
No dia 5, realizou-se a Sessão
Solene de Comemoração do XXXI
aniversário do Didálvi ao serviço
da educação e fez-se a despedida
aos Finalistas. O Auditório fez-se
pequeno. Pais e familiares quiseram
testemunhar e aplaudir o momento.
A Sessão começou com o Hino
do Didálvi interpretado pelo Coro

e acompanhado pela Orquestra
Sinfónica do Didálvi. Seguiu-se a
entrega dos prémios aos alunos
excelentes do Quadro de Excelência,
a entrega de Troféus a Professores
e Funcionários pelos quinze, vinte
e vinte e cinco anos de serviço ao
Colégio; a entrega da faixa aos
alunos finalistas e a passagem de
testemunho pelos alunos do 12º ano
aos alunos do 11º. Para finalizar a
sessão, o Diretor do Colégio, Dr. João
Alvarenga, e o Vereador da Câmara
de Barcelos, Dr. Alexandre Maciel,
fizeram breves intervenções.
O Diretor do Colégio referiu-se
ao Didálvi como uma escola do
futuro, orientada para o progresso e

Na partilha dos farnéis deliciosos. Sharing delicious picnic food.

inovação, lembrando sempre que o
maior objetivo é “educar os alunos
de forma a que sejam felizes”.
O vereador Alexandre Maciel
exaltou o valor do Colégio Didálvi na
e para a comunidade Barcelense e
apelou à continuidade do excelente
trabalho desenvolvido pelo Diretor
do Didálvi ao serviço da educação.
O dia terminou com uma jantar
para os Finalistas, familiares e
professores e, já noite dentro,
realizou-se o Baile de Gala.
O último dia de comemorações,
a Festa das Famílias, no dia 7 de
junho, decorreu na Quinta Pedagógica
D’Alvarenga, que se encheu de
pais e familiares dos alunos, que

quiseram estar presentes e assistir à
atuação dos vários Clubes do Colégio:
danças urbanas, aeróbica, patinagem
artística, ballet clássico, companhia
de dança e equitação. A tarde
iniciou-se com a Fanfarra Estudantil
do Colégio Didálvi, seguida por um
desfile de todos os clubes do Colégio:
ao de equitação e aos de dança
juntaram-se esgrima, golfe, ténis,
futebol, voleibol e multiatividades.
As festividades terminaram com o
professor Miguel Oliveira a cantar
o Genérico do Didálvi rodeado de
todos os alunos participantes, que
dançavam entusiasticamente.

O dia esteve maravilhoso para receber os pais e familiares dos alunos do Colégio Didálvi
na Festa das Famílias, que se realizou na Quinta Pedagógica d’Alvarenga.
The day was wonderful to receive parents and families of students of Didálvi School and
the Family Festivities, held at the Pedagogical Farm D’Alvarenga.

NéosDidálvi

Os vários clubes do Didálvi apresentaram-se ao público. The various clubs Didálvi presented to the public.

O Diretor do Colégio Didálvi cumprimenta o professor de Hipismo.
The Director of Didálvi School greets the Equestrian teacher.
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Fanfarra Estudantil do Colégio Didálvi. Didálvi School student fanfare.

Vista aérea do campo de Horse Ball da Quinta D’Alvarenga. Aerial view of the Horse Ball field at the Pedagogical Farm D’Alvarenga.

Os Finalistas já com saudades.
Finalists already missing the school.
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SESSÃO SOLENE SOLEMN SESSION

Diplomas

Diplomas

Do dia 4 ao dia 7 de junho, O Colégio Didálvi engalanou-se para comemorar mais um aniversário, trinta e um anos, e para festejar a longa caminhada
dos Finalistas. A hora é de adeus, mas também de muita alegria, pois são as sementes do Didálvi que partem, felizes e com muitos sonhos para realizar.
From the 4th to the 7th June, Didálvi School was all decked out to celebrate another birthday, thirty-one, and to celebrate the long haul of their Finalists.
A time to say goodbye, but also of joy, as it is Didálvi seeds that are departing, happy and with many dreams to accomplish .

Fanfarra Estudantil do Didálvi. Didálvi School student fanfare.

A Fanfarra apresenta-se ao Diretor do Colégio, entidades convidadas, Finalistas e familiares. The Fanfare performs for the Director of the School, invited entities, Finalists and family.

Um ensemble de violinos e violoncelo atuou aquando da
apresentação do Projeto Educativo do Colégio às entidades
convidadas.
An ensemble of violins and cello performed when
submitting the Education Project of the School to the
entities invited.

Aplausos para um momento de declamação.
Applause for a moment of declamation.

A Orquestra Sinfónica e o Coro do Didálvi abriram a Sessão
Solene com o Hino do Didálvi.
The Symphony Orchestra and the Didálvi Choir opened the
Solemn Session with the Didálvi Anthem.

O Diretor do Colégio Didálvi, Dr. João Alvarenga, dá os parabéns aos Finalistas. The Director of Didálvi School, Dr. João Alvarenga, congratulates the Finalists.

A aluna do 12º ano lê o texto de despedida dos Finalistas e passa o testemunho ao 11º ano.
A student of the 12th form reads the farewell text of the Finalists and passes the pledge to the 11th grade.

O Diretor João Alvarenga agradece o presente oferecido
pelos alunos Finalistas.
The Director John Alvarenga shows his appreciation for
the gift offered by the senior students.

NéosDidálvi
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Parabéns, Didálvi! Parabéns, Finalistas! Congratulations, Didálvi! Congratulations, Finalists!

Os jovens Finalistas cheios de glamour. Young Finalists full of glamour.

Primeiro, dançou-se a valsa, mas os ritmos mudaram e dançou-se toda a noite.
First, the waltz was danced, but the rhythms changed and dancing went on throughout the night.

Gala Dinner
and Prom Night

Jantar de Gala
e Baile de Finalistas
Os Finalistas 2014/2015 com o Diretor do Colégio e os Diretores de Turma.
Finalists 2014/2015 with the Director of the School and the Directors
of each 12th for class.

ESPOSENDE

VISITA DE ESTUDO
AO LITORAL NORTE DE ESPOSENDE/APÚLIA

NÃO ME VENHAS
FALAR DE AMOR...

No dia 21 de junho, Paulo Sérgio
da Silva, sacerdote e professor do
Colégio Didálvi, apresentou o seu
primeiro livro “Não me venhas
falar de amor – olha o que o amor
te faz!”, um tema sobre o qual há
sempre muito a dizer e. ainda, tanto
para questionar.
O autor recolheu centenas de
testemunhos de alunos, colegas
(professores e sacerdotes) e de
a m igo s d e ta nta s p ro f i ss õ e s
diferentes. Todos falam do AMOR,
nas suas profissões, na sua vida
e na vida dos outros, para com a
natureza, para com os animais, na
religião, na economia e na cultura...
o AMOR em todas as suas vertentes.
A acompanhar este ensaio
sobre o amor, o autor oferece-nos

um pequeno livro de ilustrações
também elas alusivas ao tema.
A apresentação do livro decorreu
na Igreja de S. José de Ribamar, na
Póvoa de Varzim, que se encheu
para ouvir falar de amor e aplaudir
o Padre Paulo Sérgio.
A sessão iniciou-se com um
momento musical pelo Ensemble
de violinos, violoncelos e flauta
transversal, orientado pelo Maestro
Nunes do Colégio Didálvi. O Coro da
Universidade Sénior Rotary Club
da Póvoa de Varzim atuou durante
a apresentação. Houve, ainda um
momento de poesia pelo aluno
do 12º ano do Colégio Didálvi,
Rúben Simão Carpinteiro Anjo, que
declamou o poema “A liberdade” de
Fernando Pessoa.
A sessão foi moderada pela
Dra. Isabel Martins, jornalista, e
contou com a intervenção de vários
oradores: Dr. João César das Neves,
economista e professor catedrático;
Eng.º Altino Bessa, deputado da
Assembleia da República; Dr.
João Alvarenga, diretor do Colégio
Didálvi, entre outros.
O autor dedica este primeiro livro
às suas sobrinhas: Alícia e Sofia.

No passado dia 12 de junho,
os alunos do décimo primeiro ano
do Curso de Ciências e Tecnologias,
acompanhados pelos professores
Isabel Cadilhe, Vânia Neiva e Jaime
Dantas, partiram, em visita de
estudo, do Colégio Didálvi rumo ao
Litoral Norte de Castelo de Neiva e
de Esposende/Apúlia a fim de tomar
contacto efetivo com situações de
ocupação antrópica e problemas
de ordenamento, sendo esta uma
das temáticas do programa de
Geologia exploradas nas aulas. Por
isso, esta atividade constituiu uma
excelente oportunidade não só para
pôr em prática os conhecimentos
teóricos aprendidos mas também
para enriquecer e complementar
as
competências
dos
alunos

MULTIATIVIDADES
PRÉMIO INFANTE
D. HENRIQUE
MULTI-ACTIVITY
THE DUKE OF EDINBURGH’S
INTERNATIONAL AWARD
Na área do Desporto e Aventura,
para além da formação semanal, foi
realizada uma atividade externa, o
3º Encontro de Escolas com o Clube
de Desporto Escolar de Corridas de
Aventuras e Orientação Pedestre.
Esta realizou-se a 23 de maio em
Adaúfe, Braga, sendo organizada
pela Escola Básica das Taipas e
reuniu 17 equipas de diferentes
escolas. Os alunos que participaram
neste encontro foram postos à prova:
praticaram canoagem, andaram de
gaivota e fizeram escalada, tiro com
arco e pressão de ar.

especialmente no âmbito das
Ciências da Terra. A visita de estudo
foi dividida em quatro postos de
observação: a Foz do Neiva, em
Castelo de Neiva; a Foz do Cávado,
em Esposende; a Restinga de Ofir,
em Fão e, finalmente, a praia da
Apúlia. Nestes locais foi possível a
observação de zonas de potencial
risco geológico onde ocorre intensa
erosão costeira e a respetiva ação
do Homem no sentido de retardar o
processo e, ainda, foi proporcionado
o contacto direto com ecossistemas
aquáticos fluviais e marinhos.
Podemos afirmar que esta visita
de estudo foi importante quer para
o reconhecimento da necessidade
da intervenção equilibrada do
Homem nas zonas costeiras quer
para a sensibilização dos alunos
sobre a necessidade de preservação
da biodiversidade do litoral e dos
ecossistemas em geral.
Os alunos

Quanto ao Desenvolvimento de
Talentos, foram produzidos vários
produtos na área da cosmética e
higiene pessoal, usando essências
naturais na elaboração de sais de
banho, sabonete sólido, sabonete
líquido e creme de corpo. Todos os
artigos se encontram à venda no
Colégio, dando assim a oportunidade
de aquisição a toda a comunidade
escolar.
Por fim, em relação à Ação
Social foram desenvolvidas várias
atividades
designadamente
a
entrega de algumas peças de
vestuário e alguns bens alimentícios
produzidos na Quinta Pedagógica
D’Alvarenga, satisfazendo assim,
algumas carências da sociedade e
contribuindo para uma melhoria
das condições de vida de algumas
pessoas mais carenciadas.
Em suma, foi um ano produtivo
e os alunos sentiram-se realizados
e felizes por superarem todos os
desafios que lhes foram propostos.
Ana Roseta e Helena Ribeiro,
9º7

O autor, P. Paulo Sérgio, com o diretor do Colégio Didálvi, à direita, e o Dr. João César das Neves, economista, à esquerda.
A Dra. Isabel Martins moderou a sessão.
The author, P. Paulo Sergio, with the director of Didálvi School, on the right, and Dr. João César das Neves, an economist
on the left. Dr. Isabel Martins moderated the session.

PATINAGEM ARTÍSTICA OURO E BRONZE

por Olga Pereira, professora
de Patinagem Artística

FIGURE
SKATING gold and bronze By Olga Pereira, figure skating teacher.
O Clube de Patinagem Artística representaram muito bem o clube, demonstraram uma boa qualidade nas
do Didálvi participou num torneio
de verão, que se realizou em dois
fins de semana, por serem muitos os
participantes.
No primeiro fim de semana, 27 e 28
de junho, concorreram os atletas dos
escalões Infantis e Iniciados. Os atletas
do Colégio tiveram boas prestações e

apesar de ainda estarem numa fase
inicial de aprendizagem. No escalão
Iniciados masculinos, o atleta Daniel
Gomes alcançou o 1º lugar.
No segundo fim de semana, 18
e 19 de julho, estiveram em prova
os atletas dos escalões Cadetes e
Juniores. Também estes alunos

suas apresentações. Nestes escalões
o Didálvi conquistou mais duas
medalhas, ambas de bronze, no
escalão Cadetes masculinos, com o
atleta Marco Moreira e, no escalão
Juniores Femininos, a atleta Carla
Alves.
Parabéns a todos os atletas!

O Daniel conquistou o 1º lugar. Daniel won 1st place.

A Carla e o Marco em 3º lugar.

O Clube de Patinagem Artística com a treinadora, a professora Olga Pereira, e o diretor do Colégio Didálvi, Dr. João Alvarenga. The Figure Skating Club with the coach, the teacher Olga Pereira, and the director of Didálvi School, Dr. John Alvarenga.

ATUA EM BARCELOS
No dia 19 de julho de 2015,
a Companhia de Dança Didálvi
esteve presente no Festival de
Dança de Barcelos organizado
pela casa da juventude de
Barcelos, que decorreu na
Alameda das Barrocas, onde
estiveram os nossos bailarinos
a representar o que de melhor
se faz na dança, neste colégio.
A companhia participou
co m t rê s co re o g ra f ia s d e
grande qualidade, elaboradas
pelos professores, Joana Rios
e Nicolau Santos, encerrando
o espetáculo, fazendo jus à
qualidade desta Companhia.
Alguns ex-alunos estiveram
p re s e nte s, a s s i st i n d o a o
espetáculo, o que faz desta
companhia de dança não só
um grupo de trabalho, mas
sim uma pequena família que
tem o prazer de se juntar, pelo
menos uma vez ao ano, para
relembrar os anos passados e
conviver entre amigos.
Nicolau Santos,
professor de Dança

Alunos, ex-alunos e o professor Nicolau...
Students, alumni and teacher Nicolau...

GOLFE

Por Fernando Pereira e
Elisiário Cunha, professores de Golfe.
By Fernando Pereira and
Elisiário Cunha, golf teachers.

CAMPEÕES NACIONAIS
NATIONAL CHAMPIONS
João Duarte ficado

Realizou-se, no dias 14,15,16 e 17
de maio, em Lisboa, a fase final dos
campeonatos nacionais do Desporto
Escolar. O Colégio Didálvi fez-se
representar por cinco golfistas que se
tinham apurado nas fases distritais
e regionais. O torneio realizou-se no
Campo de Golfe do Paço do Lumiar e
contou com a presença de 45 golfistas
oriundos de todo o país.
Os golfistas do Colégio Didálvi
tiveram uma prestação brilhante,
ocupando três dos seis lugares dos
dois pódios em disputa. O Colégio
Didálvi sagrou-se, assim, campeão e
vice-campeão nacional na categoria
NET, com a espetacular prestação do
golfista Nuno Simões que liderou
o torneio desde o primeiro dia
de competição, seguido pelo seu
companheiro de equipa Ricardo
Costa. Nesta categoria, os outros dois
golfistas do colégio também ficaram
bem classificados, tendo mesmo o

O Clube de Golfe Didálvi com os professores Elisiário Cunha e Fernando Pereira. The Didálvi Golf Club with their teachers Elisiário Cunha and Fernando Pereira.

Por Tiago Barbosa, professor de Esgrima By Tiago Barbosa, Fencing teacher

NACIONAIS medalha de BRONZE infantis
NATIONAL medal of children’s BRONZE

Doze dos dezoito atletas que formaram a comitiva do Didálvi
no campeonato nacional: a Paula, o Tomás, o Ricardo, o
Sérgio, a Sara, a Lília, o João, o Pedro, o Gonçalo, o Tiago, o
Luís, o Lucas e, claro, o professor Tiago Barbosa.
Twelve of the eighteen athletes who formed the entourage
of Didálvi in the national championship: Paula, Tomás,
Ricardo, Sérgio, Sara, Lília, João, Pedro, Gonçalo, Tiago, Luís,
Lucas e and, of course, the teacher Tiago Barbosa.

pertíssimo do
pódio num honroso quarto lugar.
Marco Sousa, que vinha com o título
de campeão regional, obteve o 12.º
lugar da classificação. Na competição
Gross, o golfista do colégio Luís
Martins obteve o terceiro lugar da
classificação. Depois de um dia
menos conseguido, o Luís fez um dia
espetacular, onde obteve a melhor
volta de todo o torneio, recuperando
do 7º lugar onde se encontrava e
ficando a apenas uma pancada do
primeiro lugar, que seria seu, visto
ter sido o melhor na segunda volta
do torneio.
Foi sem dúvida uma jornada
espetacular para o Colégio, que vê
assim os frutos de uma aposta do
Diretor do Didálvi no golfe. O clube de
golfe, funciona na Quinta Pedagógica
D’Alvarenga desde 2003, sendo
uma das modalidade de eleição dos
alunos do colégio.

Os medalhados. The medalists.

ESGRIMA Fencing XADREZ

Realizou-se, nos dias 27 e 28 de
junho, o Clube de Esgrima do Didálvi
participou nas Finais Nacionais 2015,
em Torres Vedras com 5 Benjamins;
6 Infantis Masculinos; 3 Infantis
Femininos; 2 Iniciados e 2 Cadetes,
num total de 18 atletas.
De destacar a medalha de bronze
conquistada pelo Pedro Amaral nos
Infantis Masculinos.
No escalão Infantis Femininos, as
três atletas do Didálvi qualificaram-se entre as dez primeiras: a Lília
Silva em quinto e a Paula Costa e a
Sara Marques em sétimo e oitavo,
respetivamente.
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O Pedro Amaral conquistou o 3º lugar.
Pedro Amaral won 3rd place.

Por Paulo Ferraz, professor de Xadrez

CHESS

By Paulo Ferraz, Chess teacher

COLÉGIO DIDÁLVI nas Finais Nacionais
Didálvi SCHOOL in the National Finals

Gonçalo Faria, nas rápidas, sagrou-se o melhor jogador do Norte.
Gonçalo Faria, in the fastest, was crowned the best player in the North.
Foi entre os dias 14 e 17 de maio
que se disputaram, em Lisboa, as Finais
Nacionais de Desporto Escolar. Entre cerca
de cem alunos, o Gonçalo Faria, aluno do
Colégio Didálvi, foi o único do Concelho
de Barcelos a conseguir o tão almejado
apuramento. Numa competição com a
presença de oitenta xadrezistas de todo
o país do escalão Juvenil, entre vinte
federados, o Gonçalo teve brilhantes
prestações: na competição de lentas (onde
cada jogador dispunha de 20 minutos para
jogar), atingindo um honroso 7º lugar;
na competição de rápidas (onde o tempo
disponível era apenas de 5 minutos),
classificando-se em 5º Lugar, sendo o
melhor da Zona Norte, perdendo apenas
um jogo, por tempo, com o aluno que viria
a sagrar-se Campeão Nacional.
Já em Oliveira de Azeméis, a equipa de
Iniciados do Colégio Didálvi, constituída
por Mariana Sousa, Mafalda Sousa, Iuri
Riabtchenco, Diogo Lopes e Luís Gonçalves,
se tinha sagrado Campeã Regional de
Desporto Escolar
Esta classificação é o resultado do
esforço e empenho do Colégio Didálvi
no desenvolvimento do Clube de Xadrez
no Colégio, que conta com mais de
1000 jogadores, que disputam na sua
globalidade cerca de 2000 partidas
semanalmente. São um motivo de orgulho
para toda a comunidade educativa e
servirá de base para os mais novos
seguirem as pisadas do Gonçalo.

Jogando com o Campeão Nacional de Rápidas, na mesa 2.
Playing with the Speed National Champion, on table two.

PARA PENSARES...
PROBLEMA DO TRIMESTRE
(As Brancas jogam e ganham)

Solução na página 12

SUMMER SCHOOL
ESCOLA
DE
VERÃO
LAZER + APRENDIZAGEM = ALEGRIA!!! LEISURE + Learning = JOY !!!
Entre os dias 8 de junho e 26 de junho decorreu a Escola de Verão.
O programa incluiu aulas de teatro, botânica, ciência viva e culinária.
Aperfeiçoaram o seu inglês, realizaram jogos matemáticos, jogaram xadrez
e dançaram, correram, saltaram, exercitaram nos vários clubes do Didálvi.
No dia 26 de junho, os alunos assistiram à representação de três pequenas
peças encenadas por alguns alunos na disciplina de Teatro. No final da tarde,
antes da despedida, os 152 alunos que frequentaram a Escola de Verão
receberam um Diploma de participação.
Esta iniciativa realizou-se pelo sexto ano consecutivo e surge com 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.
BOTÂNICA Divididas em
duas fases, as aulas de Botânica
levaram, primeiro, à descoberta
das principais características
de alguns legumes utilizados
na n o ssa a l i me nta ç ã o, do
valor nutritivo e dos benefícios
para a saúde desses legumes.
Na segunda fase, mais prática,
os alunos deslocaram-se até à
Quinta Pedagógica D’Alvarenga
para aprender e aplicar as técnicas
de cultivo dos legumes estudados.
CIÊNCIA VIVA O Laboratório foi
um lugar mágico, onde os alunos,
através de várias experiências,
d e s c o b r i ra m c o m o é q u e o
impossível, se calhar, não será
assim tão impossível.

DESPORTO Durante todas as
tardes da Escola de Verão, os
alunos dançaram, cavalgaram,
“raquetaram”, “esgrimaram”,
enfim... exercitaram os músculos
e a mente. Na Quinta Pedagógica
do D’Alvarenga ou no pavilhão e
sala de dança do Didálvi, os alunos
praticaram muito desporto: dança,
ténis, hipismo, esgrima, golfe,
patinagem...

TEATRO A arte de dramatizar
é tão antiga como o tempo, por
isso, os alunos do Didálvi vivem,
sempre, com muito entusiasmo
esta atividade. Depois de vários
jogos teatrais, aquecimentos e
ensaios, subiram a palco, no
último dia de atividades, vários
alunos do 5º e do 6º anos.

CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO
IMPROVEMENT
COURSES

Do dia 29 de junho até ao dia 17
de julho, o Colégio realizou Cursos
de Aperfeiçoamento Intensivo em
Artes Plásticas, Dança Expressiva,
Ténis, Hipismo e Golfe. O primeiro
curso decorreu de 29 de junho a 3
de julho e contou com 29 alunos;
o segundo de 6 a 10 de julho com
36 alunos.; e o terceiro de 13 a
17 de julho com 35 alunos.
Os cursos decorreram durante
a tarde. Artes Plásticas e Dança
Expressiva realizaram-se nas
instalações do Didálvi; os de
Ténis, Hipismo e Golfe tiveram
lugar na Quinta D’Alvarenga.
Durante as manhãs, os alunos
puderam inscrever-se em duas
atividades da sua preferência,
escolhendo entre Informática,
Inglês, Xadrez e Esgrima.

CULINÁRIA Na cozinha
do salão da Quinta Pedagógica
D’Alvarenga, os alunos, com a ajuda
das professoras, confecionaram
pratos saborosos, que puderam
fazer durante as férias em casa,
para os seus familiares.
Fo ra m m o me nto s mu ito
divertidos, de verdadeiro trabalho
de equipa e, claro, de real gulodice!!
Artes. Arts.

O grupo de dança termina a coreografia com
um enorme sorriso. The dance group ends the
choreography with a huge smile.

No laboratório, o professor David demonstra uma experiência aos alunos. A Cláudia e a Tarte de lima??? Fresca e deliciosa!
Bárbara observam no microscópio. | In the laboratory, the teacher, David, demonstrates Lime pie??? Fresh and delicious!
an experience to students. Claudia and Barbara observe under the microscope.

ESTÁGIO ACADÉMICO ACADEMIC TRAINING
Nos dias 17 e 18 de junho, o Colégio
Didálvi abriu as portas a 126 alunos, para
conhecerem a sua nova escola a partir de
setembro, ano letivo 2015/2016.
Divididos em grupos, dançaram na
sala de Dança, assistiram 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,
Praticaram esgrima, golfe, ténis e andaram
a cavalo. No Parque Radical da Quinta
praticaram manobra de cordas, slide e
arvorismo.
Os alunos inscritos na Academia de
Música do Colégio realizaram, ainda,
provas de aptidão.

Ténis. Tennis.

Experimentando o slide da Quinta D’Alvarenga.
Experiencing the slide at Pedagogical
Farm D’Alvarenga.

Informática. Computer Studies.

HIPISMO HORSEBACK RIDING
por João Oliveira, professor de Hipismo

By João Oliveira, Horseback Riding teacher

Solução Xadrez: 1. Cd6++

Durante a Escola de Verão e nas semanas de cursos, os alunos com mais
experiência ajudaram a receber e a interagir com as visitas.
Aos alunos mais novos, procurámos reforçar as bases da modalidade, que
são fundamentais para quem está a iniciar. Os alunos que praticam hipismo
com regularidade, relembraram e aperfeiçoaram técnicas e correcções,
nomeadamente da postura a cavalo e do próprio equilíbrio.
Todos eles tiveram a oportunidade de assistir a uma intervenção de
veterinária de dentesteria (cuidados com a parte oral, limagem de dentes),
com direito a explicação ao longo da intervenção e vendo a diferença (tocando
nos dentes) do antes e do depois.
Com esta atividade, os alunos puderam verificar a importância que esta
intervenção tem tanto no desempenho físico como para a saúde dos equinos.
Sempre que possível realizaram-se passeios pelo exterior.

