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A revista digital da Escola de Natação 

é um projecto de divulgação das 

actividades realizadas pelos alunos do 

Colégio Dom Diogo de Sousa. A 

distribuição da revista é gratuita para 

alunos, encarregados de educação, 

professores e demais interessados, 

sendo a sua distribuição efectuada via 
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EDIÇÃO 

EN-CDDS 

 

 

EDITORIAL 
 

É com a maior satisfação que apresentamos este primeiro número da 

revista digital EN-CDDS.  

Saudamos os directores, professores, alunos, pais e respectivas 

famílias que frequentam o Colégio Dom Diogo de Sousa. 

Gostaríamos de relembrar o sonho de um antigo director, Monsenhor 

Elísio Araújo, de fazer uma Piscina no Colégio Dom Diogo de Sousa. Este 

sonho concretizou-se e o Complexo Aquático “Padre Doutor António 

Marques” é actualmente frequentado por toda a população do Colégio. 

Agradecemos a quem realizou este sonho. 

Estamos convictos de que esta revista, nesta era digital, irá efectuar 

uma articulação eficaz e económica entre o Colégio e as respectivas 

famílias, divulgando um pouco do que de melhor se faz, não só na Escola 

de Natação, mas em diversas actividades que são promovidas para os 

alunos.  

Os alunos são a nossa referência e é para eles que diariamente 

dirigimos o nosso trabalho, sempre com o objectivo e a missão de dar o 

melhor de nós. Desta forma, é possível acompanhar as actividades 

propostas para as diferentes faixas etárias que frequentam a nossa 

piscina. 

Nesta edição podem encontrar uma entrevista efectuada por dois 

alunos ao Dr. António Rodrigues, onde ficamos a conhecê-lo um pouco 

melhor. Poderão também encontrar artigos elaborados pelos professores, 

assim como trabalhos realizados pelos alunos. No final da revista poderá 

encontrar algumas sugestões de leitura, filmes ou de música. 

Esperemos que façam uma boa leitura e contamos com o empenho de 

todos na divulgação deste projecto. 

 
Bruno Guimarães 

Mulheres correndo na praia, Picasso, 1922 

“A missão anuncia exactamente qual é o seu rumo e os valores descrevem 

os comportamentos que o conduzirão até lá”. 

Jack Welch, 2005 
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O Colégio Dom Diogo de Sousa dispõe nas suas instalações de uma piscina de 25 x 12,5 

metros com 6 pistas, com profundidade entre 1,60 e 2,00 metros rodeada por um amplo 

cais, uma piscina de 10 x 4,8 metros, com profundidade entre 0,90 e 1,00 metros, assim 

com uma zona de serviços de apoio constituída por recepção, gabinete direcção, gabinete 

médico, vestiários, chuveiros e sanitários para ambos os sexos, uma zona de apoio 

complementar constituída por uma sala de docentes, uma sala de vigilância e ainda sala de 

apoio à piscina e a respectiva zona técnica na qual se encontra todo o equipamento 

electromecânico, de tratamento e aquecimento do ar e da água.  

No que respeita ao controlo de qualidade da água, diariamente são efectuadas três leituras 

à temperatura da mesma bem como análises químicas, aos seguintes parâmetros: Cloro e 

pH, sendo ainda efectuadas análises bacteriológicas por uma empresa privada devidamente 

creditada. 

 

 
PISCINAS DO COLÉGIO 

O desenvolvimento da Escola de Natação do Colégio Dom Diogo de Sousa passa 

sobretudo por promover o gosto e a prática da actividade desportiva na vertente da Natação 

Pura (ensino/aprendizagem das quatro técnicas e respectivas partidas e viragens), bem 

como a natação de recreação e lazer (Horário livre), assim como contribuir para o 

desenvolvimento físico, psíquico e social dos alunos do colégio e população em geral, 

aumentar a autonomia e segurança no meio aquático e cultivar e desenvolver o 

desportivismo e as relações interpessoais, bem como o espírito lúdico e recreativo. 

 
MISSÃO DA ESCOLA DE NATAÇÃO 
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Tendo em consideração o meio e as 

características onde está inserida a Piscina 

do Colégio Dom Diogo de Sousa, podem-se 

distinguir duas vertentes, a Escolar e a 

Especializada.  

A vertente escolar, representada pela 

disciplina de educação física, contempla a 

unidade didáctica de Natação para todas as 

turmas do Colégio (Pré-Primária, 1º Ciclo, 

2.ºCiclo, 3.ºCiclo e Secundário).  

A vertente especializada representada pela 

Escola de Natação (para crianças, 

adolescentes e adultos) bem como pelo 

horário livre (natação de recreio e lazer), 

sendo extracurricular. 

Na Escola de Natação do Colégio Dom 

Diogo de Sousa as turmas estão divididas 

por idades e por níveis de execução técnica, 

ingressando os alunos em turmas 

adequadas ao seu escalão etário, 

desenvolvimento psíquico, fisiológico e nível 

técnico.  

Face aos diferentes ritmos e índices de 

desenvolvimento, maturação, cognição e 

aprendizagem, a mudança de turma, sempre 

que possível, acontece por proposta do 

respectivo professor e parecer do 

Coordenador.  

Deste modo existem escalões etários 

distribuídos da seguinte forma: bebes (18-36 

meses), Crianças (4-8 anos), Crianças (9-12 

anos), Adolescentes (13-18 anos) e Adultos 

(mais de 18 anos).  

Um programa diversificado de serviços é o 

que oferece esta Escola de Natação que 

para além da Natação Pura podem 

encontrar-se outras actividades tais como, 

Hidroginástica e Aquafestas. 

Em qualquer destas situações as aulas têm 

a duração de 45 minutos, excepto natação 

para bebes que tem a duração de 30 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ensino/aprendizagem está sistematizado 

em níveis de execução técnica interligados 

com objectivos bem definidos.  

 

Assim, o primeiro nível (Nível I) refere-se à 

Adaptação ao Meio Aquático e tem como 

objectivo familiarizar os alunos com a água, 

permitindo-lhes a aquisição da técnica 

rudimentar de sobrevivência.  

 

O segundo nível (Nível II), a Formação 

Técnica Elementar, sendo que são aulas 

destinadas a alunos com a Adaptação ao 

Meio Aquático Adquirida e à iniciação às 

técnicas alternadas (Crol e Costas) e saltos.  

 

No terceiro nível (Nível III) serão 

Aperfeiçoamento das técnicas alternadas e 

iniciação à técnica de Bruços. 

  

O quarto nível (Nível IV) refere-se à 

Formação Técnica Avançada, em que se 

aperfeiçoa a técnica de Bruços e dá-se início 

à técnica de Mariposa. 

 

 

 
VERTENTES e ENSINO 
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1. Prepara o saco com o fato de banho, touca, óculos, toalha e chinelos (não tragas o 

fato de banho vestido de casa); 

2. Evita comer alimentos de digestão difícil (ex. Leite, Iogurtes, Pão ou Fruta); 

3. No balneário procura ser rápido e arruma bem a tua roupa dentro do armário, para 

que ao voltares esteja tudo em ordem; 

4. Não te esqueças de calçar os chinelos para não apanhares “doenças” nos pés, 

porque existem diversos fungos que se desenvolvem em locais húmidos; 

5. Antes de entrares na piscina passa pela casa de banho, para que na aula não 

fiques “aflito” e possa haver um acidente; 

 

 

6. Não entres na água sem a autorização do 

professor. Gostamos de manter uma boa 

segurança, a tua e a dos teus colegas;  

 

7. Nunca corras na piscina. O piso pode 

estar escorregadio e podes cair. Uma lesão 

seria má para o teu dia a dia a para a tua 

prática desportiva; 

8. Mantém a tua atenção centrada no professor durante a aula para executares as 

tarefas com correcção. Tem atenção ao que o professor te vai dizendo porque são 

os pormenores que te farão nadar bem; 

9. Após a aula toma o teu duche no tempo necessário, de modo a que não gastes 

demasiada água quente para um excesso de relaxação; 

10. Enxuga bem o teu corpo, especialmente os pés e a cabeça;  

 

 

 

 

11. Não deites para o chão lixo. Na piscina existem cestos para esse efeito. 

12. Sai com ordem e tranquilidade dos balneários; 

13. No Inverno agasalha-te bem. Evita as diferenças de temperatura para não 

adoeceres e nunca faltares à tua aula de natação. 
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AS NOSSAS ACTIVIDADES 

 
 
 
 

                   

No dia 2 de Junho de 2007 realizou-se, pelo 

segundo ano consecutivo, o Festival Aquático 

da Escola de Natação. Neste festival os 

alunos puderam demonstrar aos seus 

familiares as competências adquiridas ao longo 

do ano lectivo. 

 

A participação foi enorme e o divertimento foi 

geral. 

 

No dia 15 de Junho, na festa final do ano 

lectivo 06/07, realizou-se o III Campeonato de 

Natação para os alunos do Colégio Dom Diogo 

de Sousa (7º e 8º anos).  

 

Durante a realização das competições os 

alunos demonstraram bastante entusiasmo no 

apoio aos colegas que competiam entre si.  
 

No final as classificações ficaram da seguinte forma: 

 

7º ANO 

 

50 m livres Femininos 

1º - Ana Carolina (7ºB); 2º - Raquel (7ºD); 3º - Mégane (7ºA) 

 

50 M livres Masculinos  

1º - Duarte Nuno (7ºC); 2º - Diogo Nuno (7ºB); 3º - João Paulo (7ºD) 

 

ESTAFETAS 4X25 M Livres 

1º - 7º C; 2º - 7º B; 3º - 7º A 

 

 
 

8º ANO 

 

50 m livres Femininos  

1º - Inês Domingues (8ºC); 2º - Joana Rita (8ºB); 3º - Mafalda Magalhães (8ºD);  

 

50 M livres Masculinos  

1º -Mário Ferreira (8ºC); 2º - André Mota (8ºB); 3º - José Miguel 8ºD) 

 

ESTAFETAS 4X25 M Livres 

1º - 8º D; 2º - 8º C; 3º - 8º B 
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No dia 14 de Dezembro 2007, realizou-se o III 

Torneio de Pólo Aquático, estando integrado 

na festa final do primeiro período. 

Os participantes demonstraram bastante 

desportivismo e muito empenho para conseguir 

alcançar a vitória final. Contudo e após o 

brilhante esforço de todas as turmas a vitória 

acabou por sorrir aos alunos da turma do 10º D 

que efectuaram um excelente jogo na final com 

o 10º A. 

 

Parabéns a todos os participantes. 
 

 
Equipa vencedora – 10º D 

 

Carnaval 2008: Os alunos da Escola de 

Natação tiveram um dia diferente na actividade 

de natação. Uma mega aula de hidrokids abriu o 

evento que estava inserido nos festejos de 

Carnaval do Colégio, seguindo-se uma festa 

com balões, máscaras de borracha, música e 

divertiram-se com vários jogos preparados para 

a actividade. 
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OPINIÃO 
 
Crescemos com a Natação 

 
 

         Bruno Guimarães 

Olá a todas as crianças que 

frequentam o CDDS. Gostaria de 

falar um pouco sobre esta 

modalidade que é a Natação. 

Deste modo, o conceito geral de 

«Natação» inclui a natação, os 

saltos para a água, o pólo aquático, 

a natação sincronizada, mergulhar 

e salvar vidas. No entanto, e num 

sentido mais estrito, a natação 

engloba estilos, sendo eles os 

estilos de Crol, Costas, Bruços, 

Mariposa e Estilo Livre, que são 

sobretudo aqueles que os vossos 

professores pretendem transmitir-

vos inicialmente para que 

obtenham depois boas 

performances quando estiverem a 

nadar e o façam da forma mais 

correcta possível, sem graves erros 

técnicos. 

Nos estilos da Natação 

distinguem-se os de alternância de 

movimento, que são sobretudo Crol 

e Costas, e os de movimentos 

simétricos, sendo eles Bruços e 

Mariposa. Por isso, os primeiros 

estilos que irás aprender, pela 

semelhança de movimentos e de 

transferência de conteúdos, serão 

os estilos de Crol e Costas e após 

teres consolidado estes iniciarás o 

estilo de Bruços e seguidamente o 

estilo Mariposa.  

 

Como já deves ter percebido a 

natação é um desporto de 

resistência, daí que, para 

melhorares os estilos deves 

praticar natação continuamente, 

porque, um nadador não treinado 

terá que adquirir, para além da 

técnica, resistência, a qual lhe dará 

a capacidade para percorrer um 

longo trajecto a uma velocidade 

constante. Só depois é que 

passarás ao treino da velocidade e 

à velocidade propriamente dita.  

Alguns de vós querem aprender 

rapidamente a nadar, contudo, 

existe uma sequência de 

conteúdos a respeitar e que são os 

mais adequados para o teu melhor 

desenvolvimento na disciplina de 

natação.  

Por isso não te preocupes, 

porque aos poucos vais 

melhorando as tuas competências 

no meio aquático e vais crescendo 

com a natação. 

 

Um beijo para todos vós e até 

uma próxima. 

     

 

“Alguns de vós querem 

aprender rapidamente a nadar, 

contudo, existe uma sequência de 

conteúdos a respeitar e que são os 

mais adequados para o teu melhor 

desenvolvimento na disciplina de 

natação” 
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OPINIÃO 
 

A Hidroginástica 
 
 

               Vânia Correia 

 O exercício na água, chamado 

Hidroginástica, expandiu-se em diferentes países 

e com objectivos distintos. Segundo Bonachela e 

Nogueira (1995), a Hidroginástica surgiu para 

atender, inicialmente, a um grupo de pessoas de 

idade avançada que necessitavam de uma 

actividade física segura, que não provocasse 

riscos e danos às articulações e que 

proporcionasse bem-estar físico e mental. 

 Segundo Kruel (1994), a Hidroginástica é 

vista como uma actividade física alternativa, 

constituída por exercícios aquáticos específicos, 

tendo como base o aproveitamento da 

resistência da água como sobrecarga. Assim 

sendo, é apreciada como um conjunto de 

movimentos precisos e orientados para o meio 

líquido onde a força de impacto articular 

atenuada e contrariada pela força de impulsão 

permitindo que esta modalidade seja praticada 

por qualquer tipo de população. 

 A Hidroginástica aproveita as propriedades 

físicas da água para desenvolver o nível de 

aptidão física dos praticantes, conferindo efeitos 

sobre os aparelhos cardiorespiratório e 

cardiovascular (Fonseca, 1996). 

 

Benefícios resultantes da prática regular de 

Hidroginástica: 

• Reduz dores causadas por artrite; 

• Reduz dores nas costas; 

• Melhora a regularidade das funções do 

organismo; 

• Aumenta a capacidade pulmonar; 

• Melhora a flexibilidade; 

• Regula os níveis de açúcar no sangue; 

• Melhora as funções cardíacas; 

• Regula o colesterol; 

• Mantém bons padrões de sono; 

• Aumenta a energia; 

• Mantém a densidade óssea; 

• Melhora a força muscular; 

• Reduz a ansiedade e a impulsividade; 

 

Água profunda (Deep Water): 

Tipo de programa de exercícios 

aquáticos realizados numa zona em que o 

praticante fica coberto totalmente pela água. Nas 

aulas de deep water o peso corporal é quase 

nulo. São utilizados materiais de flutuação e 

resistência. Este tipo de programa traz benefícios 

ao nível da resistência, da composição corporal, 

uma melhoria da resistência muscular e 

flexibilidade. Estes programas são mais utilizados 

com alunos do nível avançado, também 

funcionam bem para a recuperação de lesões, 

bem como para pessoas com excesso de peso 

para evitar o impacto. É necessário um bom 

alinhamento corporal e uma constante 

contracção abdominal. 
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PERGUNTAMOS A… 
 
Perguntamos ao Dr. Rodrigues 

 
Por: João Forte e Iolanda Azevedo (11ºB) 

 

Nome: António Pereira Rodrigues 

Idade: 84 

Natural de: Esporões 

Viveu sempre em braga? Sim e ainda 5 anos em Roma 

 

Disciplina que lecciona: Português, Latim, Grego, Literatura e 

Filosofia 

Há quanto tempo lecciona no Colégio Dom Diogo de Sousa: 

Há 37 anos. 

 

Passatempo favorito: A Leitura. 

Prato favorito: Bacalhau. 

E vinho favorito a acompanhar: Vinho Tinto Maduro. 

 

Livro que está a ler actualmente: Jesus Cristo de Ratzinger. 

O filme que mais o marcou: Os 10 Mandamentos de DeMille. 

O desporto favorito: O desporto favorito é o Futebol e o F.C. Porto. 

Viagem de eleição. A Itália. 

 

Complete: Se pudesse voltar atrás… Continuaria o rumo de vida que levo agora. 

 

Um Livro como sugestão de leitura: A chave Moderna da Bíblia. 

Um Filme como sugestão: Os 10 Mandamentos de DeMille. 

Um Conselho os estudantes: Aperfeiçoar sempre o gosto pela leitura. 

 

Nota: Entrevista realizada em Fevereiro de 2008 
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ENSAIO 
 

O Meu Desporto… 
 

Nuno Cunha 
 

MIGUEL INDURAIN 

 

Miguel Indurain Larraya nasceu em Villava, 

Navarra, no dia 16 de Julho de 1964 e é 

unanimemente considerado um dos maiores 

ciclistas de todos os tempos. Entre as suas 

grandes vitórias, destaca-se o facto de ter sido o 

primeiro ciclista a ganhar por cinco vezes 

consecutivas o Tour de França, a maior 

competição mundial desta modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Indurain apresentava, no auge da sua 

carreira desportiva, características físicas 

excepcionais para a prática do ciclismo. De facto, 

as suas capacidades físicas eram muito 

superiores, não só em comparação com um 

vulgar ser humano, mas também em relação aos 

seus colegas de profissão. Refira-se, a título de 

exemplo, que a sua capacidade pulmonar era de 

8 litros, em comparação com os 6 litros que 

apresenta, em média, um ser humano e a sua 

pulsação cardíaca em repouso era de 30 

batimentos por minuto, quando o habitual é 70.   

 

Miguel Indurain começou a sua carreira 

profissional em 1984, quando foi contratado pela 

Reynolds, equipa que veio mais tarde a dar 

origem à Banesto, onde conquistou os seus 

maiores êxitos. Nesse ano, participou também 

nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, tendo 

terminado a temporada com 10 vitórias.  

No ano de 1985, participou pela primeira vez 

no Tour de França e foi líder da Volta a Espanha 

durante quatro dias, apesar de, nestes primeiros 

anos da sua carreira profissional, ter como 

principal função ajudar Pedro Delgado, o seu 

chefe-de-fila, ciclista que ganhou o Tour de 

França em 1988. 

A sua primeira vitória na volta à França 

aconteceu em 1991, competição em que ganhou 

também duas etapas de contra-relógio. Estas 

etapas, em que se procura percorrer uma 

determinada distância no menor tempo possível, 

constituíam a sua grande especialidade.  

Nas duas temporadas seguintes conseguiu 

ganhar duas das três grandes competições da 

modalidade, o Tour de França e o Giro de Itália, 

sendo o primeiro ciclista espanhol a conquistar a 

vitória nesta corrida.  

No ano de 1994, Miguel Indurain ganhou pela 

quarta vez consecutiva a volta à França. Nesse 

mesmo ano, em Setembro, conseguiu também 

bater o recorde mundial da hora, melhorando a 

anterior marca que pertencia ao especialista 

inglês Chris Boardman.  

 

(Continua na página 13) 
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ENSAIO 
 

(Continuação da página 12) 

 

Utilizando um novo modelo de bicicleta, a 

revolucionária Espada, percorreu um total de 

53,040 km  nos 60 minutos de prova. Todavia, o 

seu recorde manteve-se apenas durante um 

mês, dado que, em Outubro, o ciclista suíço Tony 

Rominger, conseguiu melhorar a sua marca, 

percorrendo um total de 53,832 km . 

 

Em 1995, ganhou pela quinta e última vez o 

Tour de França, conseguindo também vencer o 

Campeonato do Mundo de contra-relógio que 

aconteceu em Duitama, na Colômbia.  

No ano seguinte participou pela última vez na 

volta à França, tendo, no entanto, falhado o 

objectivo de conquistar o sexto triunfo 

consecutivo. A vitória final foi para Bjarne Riis, 

ciclista dinamarquês, que veio mais tarde a 

perder a competição por ter utilizado substâncias 

dopantes. Nesse ano ganhou a medalha de ouro 

na prova de contra-relógio dos Jogos Olímpicos 

de Atlanta, tendo sido esta a sua última grande 

vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunciou o abandono do ciclismo profissional 

no dia 2 de Janeiro de 1997, perante uma grande 

expectativa do meios de comunicação, deixando 

para sempre a imagem de um grande 

profissional, muito respeitado pelos colegas de 

profissão, com extraordinárias potencialidades 

físicas e atléticas, mas dotado também de grande 

sentido de organização, humildade e capacidade 

de sacrifício.  

Um verdadeiro campeão! 
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A VOZ DOS ALUNOS 
 
As Nossas Aulas de Natação 

 
                   

As minhas aulas de Natação 
 
Eu gosto muito das aulas de natação, porque são muito divertidas. 
O professor é simpático e bom professor. Eu ando nas aulas de natação às 
segundas-feiras e quintas-feiras. 
Na minha primeira aula foi divertida, mas, cheguei a casa muito cansada. 
As aulas servem para aprender a nadar e para ter boa preparação física. 
Além disto tudo conheci novas pessoas e tornei-me amiga delas. 

 
Andreia Brandão (7º) 

As minhas aulas de Natação 
 
As minhas aulas de natação são um pouco cansativas. 
A minha primeira aula foi a mais divertida porque apanhamos argolas no fundo 
da piscina, fizemos respirações e nadamos. Normalmente o professor manda 
fazer dez piscinas de crawl e de costas. No final das aulas, eu e os meus 
colegas, vamos dar saltos. 
O professor que eu tenho é exigente e ensina bem. 

 
André Teixeira (7º) 

As minhas aulas de Natação 
 
Eu adoro as minhas aulas de natação. O 
professor é muito nosso amigo, ajuda-nos 
nas coisas que são mais difíceis e nas que 
não sabemos. O professor também nos 
ensina a nadar melhor e a fazer tudo 
direito. É divertido fazer os saltos nas 
pranchas. 
Eu gosto da natação porque relaxa quando 
entro na piscina e divirto-me também um 
bocado. 
 

Mariana Braga (7º) 

Rafaela  (5anosB) 

Daniela  (5anosB) 

Bianca  (5anosB) Eduardo  (5anosB) 

Gonçalo Eira  (5anosB) 

Marta  (5anosB) 
Hugo  (5anosB) 
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O nosso planeta, a terra, é chamado de planeta azul por ter mais de 75% da sua 

superfície coberta por água. O homem vive na parte seca, mas a sua relação com a 

água é inseparável. A água representa 70% do seu corpo e é necessária e 

indispensável à sua sobrevivência. A água é também muito importante para a saúde, 

principalmente quando é aliada a um desporto, sendo o mais famoso dos desportos 

que usam água como suporte a natação.  

 

 

 

 

 

Praticamos natação no nosso Colégio por ser uma das práticas desportivas mais 

indicadas para as crianças. 

 

Os benefícios desta prática desportiva vão muito além de saber nadar pois 

reflectem-se em vários níveis do nosso desenvolvimento psicológico e fisiológico. 

 

• Cada aula é um motivo de prazer e alegria; 

• Favorece boas relações com os nossos amigos e professores; 

• Desenvolvemos a coordenação de movimentos e exercitamos os nossos 

músculos; 

• Aumentamos a circulação de oxigénio no nosso corpo permitindo assim 

uma maior resistência cardiovascular, prevenindo doenças respiratórias 

como asma e bronquite; 

• Permite conhecermo-nos melhor. 

 

Alunos do 4º A 

A VOZ DOS ALUNOS 
 
Somos Saudáveis com a Natação 

 
                 

 Alunos do 4º A 
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MOMENTOS 
 

NA PISCINA 
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INFORMAÇÕES 
 

Horários, Inscrições, Cursos  
 
 

Horário Escola Natação / Regime Livre 
 

Segunda a Sexta: 9h00 – 22h00 

Sábado: 9h00 – 13h00 

 

 

 

Preçário 2007/2008 
 

 

Escola de Natação 

Taxa de Inscrição (primeira Inscrição): 30 € 

Horários verde: Sem Inscrição 

1x Semana: 20 € / Mês 

2x Semana: 30 € / Mês 

Curso de Verão: 25 € 

 

 

Horário Livre 

Caderneta de 20 entradas: 50 € 

Caderneta de 8 entradas: 25 € 

Entrada Avulso: 4 € 

Crianças menores de 14 anos: 2,5 € 

 

 

Aquafestas (Festas de Aniversário) 

8 € / Criança 

 

CURSO INTENSIVO NATAÇÃO – VERÃO 2008 
 

De 23 de Junho a 18 Julho 2008 

4 Semanas de Aulas Intensivas de Natação 

De Segunda a Sexta 

CRIANÇAS DOS 3 AOS 16 ANOS 

PREÇO -  25€ 
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SUGESTÕES 
 

Livros, Música, Filmes 
 
 
 
 

Os Dez Mandamentos – Cecil DeMille 

 

Um brilhante e espectacular evento cinematográfico. Poucos filmes podem ser 

igualados ao esplendor da filmagem de Cecil B. DeMille, realizada em 1956, do épico 

Os Dez Mandamentos. Filmado no Egipto e no Sinai, num dos maiores cenários 

construídos para um filme, esta versão conta a história da vida de Moisés (Charlton 

Heston), favorito na corte do Faraó (Yul Brynner), que deu as costas a uma vida 

privilegiada para liderar seu povo em busca da liberdade. Com uma rara apresentação 

feita pelo próprio Cecil B. DeMille. 

Jesus de Nazaré - Joseph Ratzinger 

 

Bento XVI começou a escrever o livro em 2003. Após a sua eleição, dedicou todo o 

tempo livre à obra. Trata-se do primeiro livro escrito por Joseph Ratzinger após se 

tornar Papa. O Pontífice, também teólogo, conduz o leitor à procura pela verdadeira 

vida de Jesus e trata da sua figura de maneira histórica e teológica. Reconstruindo a 

sua vida a partir do Evangelho, Bento XVI desmonta muitas especulações sobre Jesus, 

que tiveram um imenso sucesso comercial nas livrarias e cinemas nos últimos anos. 

Sleep Through the Static - Jack Johnson 

Sempre atento às questões ambientais, Jack Johnson gravou este disco 

analogicamente, com máquinas alimentadas a energia solar, no Hawaii e em Los 

Angeles. Na gravação deste trabalho, Johnson contou com a participação dos 

habituais Adam Topol (bateria) e Merlo Podlewski (baixo) e ainda de Zach Gill 

(teclas), que depois de ter integrado a banda na última digressão mundial foi 

convidado a fazer parte do "gang" como diz Jack Johnson.  
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www.escolanatacaocdds.blogspot.com 
 

 
 

EN-CDDS 
 

Revista Digital 

Escola de Natação do Colégio Dom Diogo de Sousa 

Numero I, Setembro–Abril 2008 

 

Assine a EN-CDDS 

Para receber a nossa revista digital envie um e-mail com o seu pedido para 

escolanatacaocdds@clix.pt  

 

 

 

Colabore Connosco 

Para colaborar envie os seus artigos para escolanatacaocdds@clix.pt 


