
Contacto da Direção: 912706932 

         

Já pensaste o que seria levar a música para fora do teu chuveiro, das tuas viagens de carro, das tuas noites 

de karaoke?! Já imaginaste o que seria cantar em alto e bom som para uma comunidade que tanto precisa 

da tua voz, como se fosses o Toy?! E se te dissermos que a música que vais ouvir será cantada em modo 

de histórias e experiências que tantas pessoas têm para partilhar contigo? 

O que é o Rockstock? 

É um fim-de-semana de serviço promovido pelos Campinácios – movimento de campos de férias da 

Companhia de Jesus – no qual os alunos do 11.º e 12.º ano (escalão “Lambretas”) são convidados a irem 

até uma zona de Portugal mais despovoada com o propósito de levar a alegria de Deus a essa comunidade. 

O fim de semana acaba com um mega concerto preparado pelos alunos e animadores! 

No Rockstock estaremos divididos por algumas comunidades: a banda, que prepara o concerto que o 

Rockstock oferece à população, a comunidade do porta-a-porta que divulga a realização do concerto e faz 

companhia a pessoas que vivem mais isoladas, a comunidade da logística, que serve todas as outras. 

No Rockstock terás oportunidades para te divertires, em momentos como o concerto, conheceres-te melhor 

a ti e aos teus amigos, servir e aprender muito com uma comunidade que tem uma experiência muito 

diferente da nossa. 

INFORMAÇÕES:       

O que levar: Saco-Cama, toalha, Roupa quente, impermeável, bloco de notas, caneta, jantar para partilhar 

no primeiro dia (raparigas: salgados [diz não à batata frita], rapazes: sobremesas e bebidas), cartão de 

cidadão. 

Se tiveres, é bom levares: instrumento musical, livro de cânticos - o Cantinácio é uma ótima opção! 

Local: Chamusca 

Horários: saída: Sexta, dia 17 Fevereiro, às 18h00 (junto ao Pavilhão), chegada: domingo, dia 19 

Fevereiro, pelas 18h00/18h30 (em frente ao segundo portão)           

COMO TE PODES INSCREVER? 

Preencher o destacável (no final da carta), juntamente com 5€ e entregar até quarta-feira dia 8 de Fevereiro 
na secretaria. 

• Critérios de seleção: equilíbrio entre o Colégio São João de Brito e o Colégio das 
Caldinhas, equilíbrio entre o 11º ano e 12º ano, equilíbrio de género, prioridade 
para quem nunca fez Rockstock, ordem de inscrição (de entrega do destacável na 
secretaria)                                                         

• Preço: 45€ (5€ de pré-inscrição + 40€), mas não deixes de te inscrever por razões 

financeiras. 

• Os 5€ serão reembolsados caso não sejas selecionado para a atividade 

• ANTES de entregares a tua pré-inscrição na secretaria com os 5€, deves fazer 

scann do QRcode ao lado ou aceder ao link abaixo para preencher um formulário 

de preferências relativas às comunidades deste fim de semana de missão. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

O(A) aluno(a)__________________________________________________________, nº. ______ do __º ano, está 

autorizado pelo Encarregado de Educação a participar no Rockstock’23, que decorrerá nos dias 17 a 19 de Fevereiro 

de 2023, na Chamusca. 

Contacto do aluno_________________________ Contacto do Enc. Educação _____________________________ 

Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação  __________________________________________ 

Observações (alergias, medicação, outros cuidados a ter): ______________________________________________ 

https://forms.gle/43qGLHwAr7REfmgf8 

 

https://forms.gle/43qGLHwAr7REfmgf8

