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Nesta edição do Néos apresentamos-te  a novíssima Companhia de Dança 
do Colégio e mostramos-te as melhores fotografias da Audição da Academia de 
Música do Colégio. Podes, ainda, ler sobre os feitos do Clube de Esgrima e ficar a 
conhecer o Clube de Patinagem Artística que, este ano letivo, se tornou federado.

Não te esqueças de ir à página sobre o Natal para ficares a conhecer os presépios 
vencedores do Concurso de Presépios 2012/2013.

Este foi, também, o período das Ciências: realizou-se o “Desafios da Ciência” e 
as “Olimpíadas de Matemática”.

Esperamos que te divirtas com o teu jornal e que não te esqueças que no segundo 
período tens de recuperar notas. Tens de trabalhar para seres sempre o melhor.

Participa nas atividades, estuda e vive intensamente a tua escola.
Bom Ano Novo!

Porque hoje é dia de Notícias...

CLUBE DE MULTIATIVIDADES

HÁ NOVIDADES
O Clube de Multiatividades pretende, 

a cada dia, melhorar e aperfeiçoar-se. 
Com este objetivo, a partir deste ano 
letivo, o Clube não terá, apenas, as 
duas habituais vertentes de desporto 
e de aventura, mas terá, também, a 
ação social e o talento.

O desporto e a aventura, como 
até então, promovem o contacto 
com a natureza, a superação dos 
nossos limites físicos e psíquicos e, 
sobretudo, o espírito de equipa e de 
entreajuda, que, na minha opinião, 
quando conquistado, é das melhores 
sensações e dos melhores momentos 
que podemos viver!

Quanto à ação social, decidiu-se 
pela criação de uma horta, na qual 
participam todos os alunos inscritos 
em Multiatividades. Os produtos 
reverterão a favor de uma instituição 
de caridade. Esta vertente fomenta a 
solidariedade entre todos, para que, 
com um pouco de esforço, possamos 
colocar sorrisos na cara de pessoas 
que, realmente, necessitam.

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA
125 alunos aceitaram o desafio

No passado dia 7 de novembro realizou-
se a primeira eliminatória da XXXIª 
edição das Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática onde foram colocados à prova 
os conhecimentos e raciocínio matemáticos 
de alguns alunos. Participaram 125 alunos 
divididos em quatro níveis: Pré-olimpíadas 

Por fim, o talento, neste parâmetro 
o Clube tem vindo a desenvolver 
vários trabalhos, como por exemplo, 
a elaboração de sais de banho e de 
sabonetes artesanais. Através destas 
atividades podemos cultivar outras 
competências, que nunca imaginamos 
ter, mas que acabamos por descobrir 
que podem ser muito divertidas e 
úteis.

Com estas novas áreas, Multiativi-
dades fica mais completo. Para além 
disso, os alunos que frequentam o 
Clube estão habilitados a concorrer às 
medalhas do Prémio Infante D. Henri-
que, tendo apenas de frequentar uma 
formação complementar. 

Como podemos ver, Multiatividades 
oferece a todos uma formação com-
pleta em diversas vertentes!

Vânia Lima,
11º1

No meio do monte, em atividades de sobrevivência ou, na Quinta, a cultivar uma horta, os alunos 
do Clube de Multiatividades têm de mostrar a sua versatilidade e capacidade de adaptação.

DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL

(5º ano); Categoria júnior (6º e 7º ano); 
Categoria A (8º e 9º ano) e Categoria B 
(Secundário).

Foram necessárias duas grandes salas 
para que todos pudessem participar, e 
o entusiasmo era grande. Vestidos a 
rigor, vieram preparados para a grande 
maratona de quatro enigmáticos desafios, 
mas estavam preparados, contando com 
armas de peso: o raciocínio, a destreza 
mental, a calma, a paciência e os 
conhecimentos adquiridos ao longo das 
aulas de Matemática.

Os alunos com melhores resultados 
na prova serão chamados para a 2ª 
eliminatória. Aguarda-se com expectativa 
para saber quem vai representar o Colégio 
Didálvi. Que grande responsabilidade!

Em virtude dos muitos pedidos para abrir 
uma escola especializada em ensino da 
Língua Inglesa, o Colégio Didálvi procurou 
responder prontamente à solicitação dos 
Encarregados de Educação. Assim, no 
mês de outubro de 2012, surgiu o Didálvi 
English School.

O Didálvi English School oferece cursos 
de consolidação e de aperfeiçoamento do 

inglês curricular com vista à certificação 
com os diplomas reconhecidos 
internacionalmente. Estes cursos preparam 
os alunos para os exames que lhes conferem 
os diplomas previstos no Quadro Europeu 
de referência para as línguas.

O Didálvi English School conta já com 
cerca de cem alunos.

Quadro Europeu de referência para as línguas
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DESAFIOS DA  CIÊNCIA

Os rapazes vibraram com a vitória.

No dia 16 de novembro, sexta-feira, o Didálvi apresentou a II 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, os mais eficazes e rápidos foram os rapazes, que venceram 
com noventa pontos de diferença. 

Durante o intervalo do concurso de ciências, decorreu uma prova 
do “Problema do Mês” do ano letivo 2011/2012 para encontrar o 2º e 
3º lugares. O primeiro lugar foi conquistado durante o ano pelo José 
Granja da turma um do décimo ano. No desempate, o Gabriel Pereira, 
também da turma um do décimo ano,  alcançou o segundo lugar e a 
Mariana Nogueira, da turma sete do oitavo ano, a medalha de bronze.

O início da atividade deu-se com um momento de dança da 
responsabilidade do Clube de Danças Urbanas e encerrou com o Clube 
de Funk.

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.

Para o ano, raparigas, espera-se a desforra!!

“Desafios da Ciência” envolveu vários alunos do 5º, 6º e 7º anos.

O ANO DOS RAPAZES

Um momento de dança.
O Diretor entrega o Diploma ao Gabriel Pereira 
que conquistou o 2º lugar no “Problema do mês”.
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MÚSICA NO DIDÁLVI
No dia 15 de dezembro, realizou-

-se, no Palco Principal do Colégio 
Didálvi, a primeira Audição da 
Academia de Música  do 
Didálvi do ano letivo 2012/2013. 

Os alunos que frequentam a Aca-
demia de Música do Colégio Didálvi, 
em parceria com o Conservatório de 
Música de Barcelos, apresentaram-
se, em palco, individualmente, na 
orquestra e no coro.

Participaram alunos do 1º, 2º, 3º e 
4º graus.

O público presente pôde ouvir tre-
chos musicais no piano, no violino, na 
viola d’arco, na trompa, no violoncelo, 
na flauta transversal e na guitarra.

Depois das apresentações individu-
ais, os jovens músicos cantaram nos 
Coros SemiDidalsonoros, Allegrus e 
Didalsonoros e tocaram na orquestra 
do Colégio Didálvi dirigida pelo pro-
fessor Carlos Martinho.

O espetáculo terminou com a 
orquestra e os coros a deliciarem a 
assistência com músicas tradicionais 
de Natal, tais como “We wish you a 
Merry Chrystmas”, “Silent Night”, “We 
Three Kings”, “Adeste Fideles”...

Esta Mostra Pedagógica pretendeu 
não só dar a conhecer todo o trabalho 
desenvolvido na área instrumental, 
mas também oferecer uma tarde 
encantada a todos os familiares dos 
discentes e restante comunidade 
educativa.

O Diretor do Colégio Didálvi, Dr. 
João Alvarenga, deu, uma vez mais, 
os parabéns aos participantes e agra-
deceu a todos os professores da Aca-
demia de Música e ao Conservatório 
de Barcelos o excelente trabalho que 
vêm desenvolvendo.

Orquestra do Colégio Didálvi acompanha os coros Didalsonoros, SemiDidalsonoros e Allegrus em várias músicas tradicionais de Natal.

João, no violino, Daniela, no piano, Lucas no violoncelo, João na guitarra e Ana Filipa na Flauta Transversal.

José no violino, Ana Regina e Helena na flauta transversal, Joana no violino e coro Semididalsonoro.

ACADEMIA DE MÚSICA DO DIDÁLVI
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MÚSICA NO DIDÁLVI
O projeto orquestra sinfónica 

foi criado com o objetivo de oferecer 
aos alunos a possibilidade de integrar 
uma orquestra sinfónica sonoramente 
equilibrada, com um repertório mais 
exigente e variado, e de incentivar 
o estudo musical dos alunos do 
Conservatório de Musica de Barcelos 
/ Colégio Didalvi. A orquestra é 
composta por 39 alunos, escolhidos 
de entre os naipes de Cordas e Sopros. 
Este projeto é lecionado às terças 
(16.50h às 17.50h) com ensaios de 
naipe (Cordas/Sopros) e às quartas 
(16.50h às 17.50h) com um ensaio 
tutti. Com este projeto a motivação do 
aluno é central, pois a excelência é 
atingida quando os alunos gostam do 
que fazem e trabalham com prazer, 
realçando os valores da amizade e 
da partilha. A orquestra é leccionada 
pelos professores Carlos Martinho e 
Vítor Albuquerque.

Carlos Martinho, 
maestro

ORQUESTRA SINFÓNICA DIDÁLVI

Ana Araújo Ana Macedo Ana Miranda Ana Pinheiro Ana Roseta Ana Silva

Carla Eiras Catarina Queirós Daniel Fernandes Diana Fernandes Diogo Pereira Gabriel Alvelos

Bárbara Abreu Beatriz Rosendo

Gabriela Gomes Gonçalo Arantes

Íris Anjo Joana Salgueiro João Carvalho José Costa José Ferreira José Pereira

Márcia Cerqueira Marco Magalhães Maria Sousa Mariana Coelho Mariana Rodrigues Mariana Silva

Rodrigo Pereira Rui Silva Rui Torres Sandro Macedo Vítor Silva

inês Carvalho Inês Silva

Lucas Castro Luís Alves

Marta Ferreira Roberto Ferreira

Os 39 músicos da Orquestra Sinfónica Didálvi
Uma seleção de 39 entre os cerca de 160 excelentes músicos que frequentam o Colégio e integram a grande  orquestra nas Classes de Conjunto.
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NATAL PEDAGÓGICO
Do dia 17 ao dia 21 de dezembro, alguns alunos do Didálvi marcaram encontro com 

manhãs e tardes cheias de atividades.
 O período encerrou, mas o movimento, os sorrisos, as vozes  continuaram nas salas e 

nos corredores do Colégio,  foram dias de Natal Pedagógico - um programa de atividades 
académicas, culturais e desportivas.

O programa incluiu aulas de caligrafia e de declamação, culinária, botânica, experiências 
laboratoriais, artes, xadrez, música, dança e desporto. A frequência dos clubes de 
Acrobática, Aeróbica, Danças Urbanas, Hipismo, Golfe, Esgrima, Ténis, Multiatividades 
de Ar Livre e Patinagem Artística também decorreu durante estes dias.

A frequência desta atividade foi gratuita e o horário de funcionamento das 8h 30m às 
17h 35m, com serviço de almoço.

Ouviram-se vozes bem colocadas que declamaram poemas de escritores portugueses; 
desenharam-se grafemas, pois a caligrafia diz muita da personalidade de quem escreve; 
os corredores encheram-se de aromas natalícios: sonhos, leite-creme, biscoitos...; 
construíram-se cenários e adereços para uma ópera de verão; as janelas abriram-se para 
os sons dos nossos músicos; misturaram-se sais com líquidos no laboratório; dançou-se 
muito; calcorrearam-se os caminhos da Quinta D’Alvarenga a cavalo, a pé, a correr, em 
passeio...

Uma semana bem ocupada com chuva, com sol, com frio e com tudo...
O Natal Pedagógico realiza-se há já alguns anos e tem como objetivo proporcionar 

aos alunos do Didálvi dias de aprendizagem em ambiente descontraído, divertido e de 
convívio.

Durante a primeira semana de pausa letiva, alguns alunos do Colégio optaram por se manter ocupados: cozinharam nas aulas de culinária, melhoraram a caligrafia e treinaram a colocação de 
voz, bisbilhotaram no microscópio, usaram a estratégia no xadrez e fizeram muito exercício.
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JESUS CRISTO - a porta para a luz
A PERFEITA HARMONIA DO NOSSO NATAL

Os alunos das turmas 5 do 6º ano, 7 do 7º ano e 4 do 10º ano cantaram e encantaram o público.

Os professores: Carlos Martinho e Guilherme Bogas tocaram; Miguel Oliveira e Hugo Manso cantaram; Rui Figueiras dirigiu e o Coro dos alunos do 6º ano 
do Didálvi acompanhou a belíssima “Noite feliz”.

O Clube de Funk brilha, mais uma vez, dançando Jazz.

Presépios vencedores 
do Concurso de Presépios 
2012/2013: 

No dia 13 de dezembro lá fomos nós mais um dia para o colégio. Mas este dia foi 
diferente: foi a festa de Natal!

Chegamos todos entusiasmados para pôr em prática todas as ideias que havíamos 
tido, de forma a criar o melhor presépio possível. A alegria estava espelhada no rosto 
de todos, pois para além do espírito natalício nos correr nas veias, estávamos juntos a 
celebrar o nascimento de Jesus. Poderá haver melhor sensação?

Ao fim de algumas horas, terminamos o nosso presépio com a sensação de missão 
cumprida, pois todos ajudamos e, quando todos ajudam, nada custa a fazer! Acredito 
que tenha sido assim em todas as turmas, pois reinava uma harmonia imaculada na 
escola!  

Depois de um maravilhoso almoço em turma, a ansiedade começava a dar sinais 
já que, durante a tarde, iríamos ter que encenar uma peça de teatro para os nossos 
colegas.

Chegou a hora de nos dirigirmos todos para o auditório.
Vimos atuações maravilhosas de dança, nomeadamente a estreia da companhia de 

Dança do Didálvi, que foi absolutamente estonteante, deixando todos boquiabertos 
com tanto talento junto. Fomos, ainda, presenteados com várias encenações de peças 
relacionadas com o Natal, assim como muitas e sublimes declamações.

Finalmente, chegou o momento de subirmos a palco e querem saber? Foi fantástico! 
Sentimos que todo o trabalho tinha valido a pena, o público estava muito recetivo e 
todos estávamos a dar o nosso melhor encarnando a nossa personagem da melhor 
maneira possível! 

Foi um grande dia que ficará sempre na nossa memória e no nosso coração. 

Vânia Lima,
11º1

O Colégio Didálvi encerrou o primeiro 
período letivo nos dias 13 e 14 de 
dezembro com a festa de Natal.

Nas manhãs dos dias 13 e 15, as 
turmas reuniram-se com os Diretores 
de Turma para criarem 50 presépios e 
viverem a festa da turma com a troca 
de presentes.

Durante as duas tardes, o encontro foi 

no Auditório onde decorreu a Celebração 
de Natal. Foram vários os alunos que 
subiram ao palco para declamar, fazer 
teatro, cantar canções de Natal, dançar 
e partilhar magia natalícia.

Os presépios mais criativos, com a mais 
bela mensagem e que apresentaram 
maior valor artístico foram: o da turma 
seis do 5º ano e os da turma um do 10º 
ano e dois do 11º ano , os vencedores 
do Concurso de Presépios 2012/2013.

O tema orientador da Celebração de 
Natal foi Jesus Cristo: a Porta da Luz

Jesus é o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Ninguém vai ao Pai senão for por 
Ele. Ele é a chave, a porta dos sonhos 
perfeitos; milagre para tudo o que não 
está bem.

Como Colégio Didálvi, queremos bater, 
agora, nessa Porta, pela fé, olhando 
para Jesus de Nazaré, o Emanuel, 
Aquele que está sempre connosco.

Assim, tudo se faz novo para nós: 
passamos na Porta e encontramos a 
Luz, que é Jesus.

Um momento da coreografia da Companhia 
de Dança do Didálvi.

5º6

10º1

12º1
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Conquista diferente

Liberta-te!
Admira a arte,
Ama e contempla…
DANÇA!

Dança para te sentires bem,
Dança para que nada te pare,
Dança para te conquistares, 
Dança para libertares o Mundo!

A dança é vida,
É o rio de esforços,
É o mar do contentamento
É um turbilhão de movimentos,
E luxúria de sentimentos.

A dança é o outo lado de ti ,
O lado negro e sombrio,
O lado angelical e sofrido, 
O lado mais forte!
A conquista do teu ser…

Solta-te e Dança ! 

Paula Silva,  
10°4
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A Companhia de Dança Didálvi surgiu como um projeto inovador neste colégio, 
com o objetivo de proporcionar aos alunos selecionados uma formação mais 
abrangente ao nível de todas as artes expressivas, nomeadamente nas áreas 
da dança, do canto e da representação. Este projeto surge como resposta ao 
reconhecido trabalho desenvolvido nos clubes do colégio e pretende proporcionar 
aos alunos (leia-se bailarinos) selecionados um trabalho acrescido, depositando 
todas as suas energias e talento neste novo desafio.

Numa primeira fase, os bailarinos da companhia foram selecionados através 
de uma audição, que consistia em apresentar uma coreografia elaborada pelos 
próprios ou pelos professores. Aos professores coube a difícil tarefa de selecionar 
as melhores performances enquanto júris da audição.

A direção artística deste projeto será coordenada pelos professores Joana Rios 
e Nicolau Santos.

... COMPANHIA DE DANÇA
didálvi

Maria João Ana Sofia Jorge

Carolina Mariana

Ana Roriz

Sara

PaulaCátiaDiana

FranciscaLilly

Ana FilipaBruno

Anita

Bruna Andreia Ana Catarina
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TRAVELLING  AROUND

My brother and I playing in Apúlia last summer.

Our school was, once more, invited to 
participate in an initiative promoted by 
the European Youth Parliament.

This year, our team is composed by 
one student from the twelfth grade, 
Jorge Barbosa, and some from the 
eleventh grade, Cristiana Carpinteiro, 
Diana Reis, Leonor Rodrigues, Mariana 
Martins, Mónica Sousa, Sara Martins 
and Tiago Senra and they will have to 
defend a motion on Employment and 
Social Affairs, which was proposed by 
Externato Delfim Ferreira, the winning 
school in last year’s contest. The 
central point of this project is to defend 
and to debate a motion with measures 
created by the students, promoting 
their argumentation abilities and their 
fluency in English, which will be the 
language used while presenting their 
motion. The students’ function is not 

Hi, I’m Francisca and today I will tell 
you about my trip to London.

When I was two years old, I went to 
London because it was my brother’s 
birthday and my parents offered a trip to 
him. It was his dream. I don’t remember 
very well because I was very little but 
my family told me what happened in 
London and I saw the photos, like this 
one of Madame Tussaud’s Museum.

In London we were in the London Eye, 
visited some museums, as Victoria and 
Albert Madame Tussaud’s museums 
and Tate Gallery. We also went to 
Harrods where we saw the Diana and 
Doddy Al-Fayed Memorial.

We also visited the famous Big Ben 
and the House of Parliament.

Since then I call “Tio Uncle” to my 
uncle because I thought it was his real 
name! This is one of the reasons why 
this trip was unforgettable!

Francisca Abreu,
7º6

My Trip to London

I am lucky to have my grandparent’s 
beach house in Apulia. The house is tiny 
but cozy it has little sandy beach and a 
beautiful blue sea.

Waking up late, going to the beach 
and bike riding were some of the many 
things I did… This year I even rode from 
Apulia to Esposende! I also went to Sea 
Life in Porto by car with my father, my 
mother and brother.

I loved these holidays!

Abel Vale,
7º6

My holidays

My mom was born in Caldas da 
Rainha. The city’s name means the 
queen’s termal waters created during 
the reign of Isabel II who started 
treaments with termal waters.

My grandparents have a house in 
Matoeira near Caldas da Rainha. I 
often go there during the year because, 
I love Matoeira.

The best and the worst part is that 
it is very isolated. If you spend a day 
there to relax, you will feel like you 
have relaxed an entire week. A few 
people live there and it has a street full 
of abandoned houses. However some 
people have a few farms there, so it 
has a very nice view.

When I go there I always go with 
my grandmother to the club It is like 
a coffeeshop where people meet, I 
play cards, tell some jokes and talk to 
neighbours and cousins.

The best is to visit this amazing 
place during the pig feast. They kill 
two pigs for lunch and dinner. Then I 
like to be with my friends who are my 
grandmother’s neighbours.

When I get home at Manhente, I 
always wish to return there as fast as 
possible.

Luís Manuel Gonçalves,
7º6

Caldas da Rainha

Some friends of mine who live there.

Gerês is a wonderful place with many 
rivers, ponds and plenty of life. This is 
the reason why my mother and I like 
going out with her group called BMC 
(Braga Mountaineering club). 

Last time I was the only child in the 
group. We left Braga very early in the 
morning and we arrived to Gerês around 
nine. There I have a favourite place with 
a pond. I put on my trunks and I jumped 
into the water. This pond is really cool 
and it even has a waterfall! 

After lunch a member of the group 
called Benjamin and I went up the 
waterfall and found  many small lakes 
there.  At five o`clock we decided to go 
back to the cars and it took us two hours 
to get there. Later we stopped at a café 
and I bought an ice-cream as usual. 

All I can say is that Gerês is a 
spectacular site! 

.

Ivo Vilas Boas,
7º6

That´s me and my favourite pond!                                                  

A visit to Gerês 
with BMC

That´s my family and I with the Beckams in 
Madam Tussaud’s museum.

only to defend the motion but also to 
refute, with valid arguments, the other 
schools’ motions.

This contest will take place in Riba 
de Ave, in the referred school, on 
the 11th and 12th January 2013. 
The winning team /school will be the 
host of next year’s project and some 
selected students, the best from the 
different teams, will go to the European 
Parliament, in Brussels. 

THE EUROPEAN
YOUTH PARLIAMENT

Parlamento Europeu dos Jovens

The team: Tiago, Jorge, Leonor, Mariana, Diana, Sara, Mónica e Cristiana.

Discussing the motion.
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A Patinagem Artística é uma das várias modalidades que podemos 
encontrar no Colégio Didálvi. Este Clube, que inicou a sua atividade com 
quatro alunos, conta neste momento com cerca de quarenta patinadores, 
que se renderam à beleza da modalidade.

Durante algum tempo, o clube funcionou durante as tardes de terça e 
quarta-feira e também aos sábados de manhã, no entanto, a exigência e 
disciplina impostas à modalidade, obrigaram à reorganização do clube e, 
consequentemente, a um aumento do número de treinos semanais. Estes 
treinos são dirigidos aos alunos que ambicionam “crescer” na modalidade 
e participar em competições. Para isso, há que trabalhar arduamente com 
o objetivo de melhorar em cada treino e nunca desistir, mesmo quando as 
coisas parecem não estar a correr bem. A máxima é sempre a mesma, 
acreditar que o querer e o trabalho ajudam à concretização dos nossos 
sonhos. 

Este espírito é essencial, principalmente, porque a partir deste ano o 
clube filiou-se na Federação de Patinagem de Portugal, integrando a nova 
Associação de Patinagem do Minho e, consequentemente, os seus objetivos 
foram elevados. Ao integrar a Federação sentimos, por um lado, o peso da 
grande responsabilidade que temos agora em mãos, mas por outro lado 
sentimos o concretizar de um sonho nosso, pois a partir deste momento 
a nossa participação e contribuição para o mundo da patinagem é uma 
realidade que nos alegra imenso. Além disso, a possibilidade de podermos 
conhecer e conviver com outros atletas, com objetivos e dificuldades 
semelhantes aos nossos, é um privilégio e algo extremamente enriquecedor 
para a nossa aprendizagem.

A Patinagem Artística é um desporto apaixonante, mas que exige muito do 
patinador, tantas são as áreas de trabalho a ter em conta. Um Patinador tem 
de ter resistência, força, equilíbrio, ritmo, coordenação artística e coragem, 
muita coragem para fazer todas as habilidades com a dificuldade de estar 
sobre oito rodas. É necessário, portanto, uma enorme força de vontade e 
um exigente esforço físico para se melhorar, criando-se uma persistência 
saudável e essencial. Convém salientar que ninguém consegue nada 
sozinho e que neste clube existe uma grande cumplicidade entre atletas e 
treinadora, que nos leva por vezes a pensar no clube como uma família, tal 
é o sentimento de bem estar. Ajudamo-nos reciprocamente e, deste modo, 
evoluímos. 

Patinar em público é, apesar do nervosismo inerente a uma atuação ao 
vivo, uma experiência extraordinária. Quando patinamos, esquecemos o 
mundo…somos nós e os patins numa fusão quase imperceptível…como 
se eles fizessem parte do nosso corpo desde sempre…e deslizamos 
suavemente ao sabor das notas musicais…

É uma experiência que recomendamos a todos…

Sónia Coelho, 10º1;  Carla Alves, 9º5;  Maria José Sousa, 8º8; Ana Salgado, 8º4;  Lara 
Gonçalves , 5º6

PATINAGEM  ARTÍSTICA

1ª PROVA 
na Associação de Patinagem do Minho

A Carla a fazer um exercício e na companhia da professora Olga.

No passado dia 14 de outubro, participei, pela primeira vez numa prova oficial da 
Associação de Patinagem do Minho – testes de iniciação. O objetivo principal destes 
testes é a demonstração da nossa capacidade em executar determinados exercícios 
sobre patins. A sua finalidade passa, também, por nos habilitar à participação em 
outras provas, nomeadamente torneios (num nível mais inicial) e campeonatos (num 
nível mais avançado). 

Os testes decorreram na cidade de Braga, mais concretamente no pavilhão desportivo 
da Universidade do Minho.  Apesar de estar confiante, encontrava-me muito nervosa 
e, por essa razão, quanto mais se aproximava a minha vez de realizar a prova, mais 
me doía a barriga. Apesar disso, com o apoio da professora e de outros atletas que 
acabei por conhecer, consegui ultrapassar todos os obstáculos e consegui concretizar 
com sucesso dois dos quatro níveis a que me tinha proposto. Infelizmente, nem tudo 
correu bem, pois contava ter conseguido cumprir os quatro níveis com sucesso, mas 
fica a experiência positiva de ter participado neste tipo de provas, que será benéfica 
de futuro.

Carla Alves, 
9º5
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TREINO DE ESGRIMA
NA

QUINTA D’ALVARENGA

ESGRIMA
medalhas para os esgrimistas do DIDÁLVI

No dia 6 de outubro, sábado, 
realizou-se, na Quinta D’Alvarenga, 
um Treino Conjunto dos Clubes de 
Esgrima do Norte de Portugal.

Organizado pelo Clube de esgrima 
do Colégio Didálvi, o Treino contou 
com a participação de 49 atletas e 7 
treinadores.

Os atletas foram divididos em dois 
grupos e tiveram treino específico 
de esgrima para o seu nível de 
aprendizagem. Houve, ainda, tempo 
para fazer slide e arvorismo.

O Ricardo Cristo conquistou a medalha de 
ouro no CLIP.

Realizou-se no dia 3 de novembro, 
a primeira prova do Circuito Regional 
de Esgrima.

Teve lugar no Clip, Porto, e para 
além do Colégio Didálvi estiveram 
presentes o Sport Clube do Porto; 
Novasemente - Espinho; Escola 
Desportiva de Viana; Colégio D. 
Diogo; CLIP e El Olivo – Vigo.

O Clube de Esgrima do Colégio 
fez-se representar por cinco atletas: 
Ricardo Cristo, Tiago Pinto, Ivo 
Coelho, Luís Macedo Martins  e Lucas 
Castro.

Na Prova dos Benjamins, o Didálvi 
conquistou o 1º LUGAR com 
o Ricardo Cristo a bater toda a 
concorrência. 

Na Prova de Infantis, no fim das 
Poules, o Lucas encontrava-se  em 1º 
Lugar e o Ricardo Cristo em 10º.

Com as eliminatórias o Lucas 
conseguiu obter o 3º LUGAR e ir, 
também, ao pódio.

OURO
E

BRONZE
PRATA

No dia 17 de novembro o Clube 
de esgrima foi até Espinho para o I 
Torneio de Esgrima Carlos Batista – 
Sport Clube do Porto.

Participaram sete atletas: João 
Pimenta, Gonçalo Martins e Tiago 
Correia (Iniciados) e Tiago Silva, 
Adriana S. Bento, Paula Silva e Amália 
Silva (Cadetes). O Gonçalo Martins 
conseguiu o 7º lugar dos Iniciados e o 
Tiago Silva o 14º dos Cadetes.

No dia 8 de dezembro, os Benjamins 
e os Infantis deslocaram-se ao Colégio 
D. Diogo em Braga para participarem 
em mais uma prova. Estiveram 
presentes o Tiago Pinto, o Ricardo 
Cristo e o Ivo Coelho, dos Benjamins, 
o Lucas Castro, o Luís Martins e o 
Ricardo Cristo, dos Infantis.

Nos Benjamins, o Ricardo Cristo 
conseguiu alcançar o 3º Lugar.

Nos Infantis, em 18 atletas, tivemos 
um surpreendente 8º lugar do Luís 
Martins, 7º do Ricardo Martins e um 

excelente 2º LUGAR do Lucas 
Castro.

O Lucas no pódio com a sua medalha de bronze. No Colégio D. Diogo em Braga, o Lucas Castro na conquista da medalha de prata.

Ricardo Cristo, Ivo Coelho, Tiago Pinto (Benjamins), Lucas Castro e Luís Martins (Infantis).

No CLIP, os atletas do Didálvi, Ricardo Cristo e Lucas Castro (na foto, segundo e sexto) 
conquistaram lugares no pódio.


