
Movimento de Campos de Férias dos Colégios da Companhia de Jesus em Portugal
[ www.campinacios.pt | https://www.facebook.com/campinacios]

CAMPINÁCIOS, 07 de março de 2023

Caro(a) Encarregado(a) de Educação,

Vimos, por este meio, informar que já estão abertas as inscrições online para o Encontro Nacional dos

CAMPINÁCIOS, que decorrerá no Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, nos dias 24 e 26 de Março de 2023,

e que se destina a todos os alunos dos Colégios dos Jesuítas em Portugal, do 5º ao 12º ano.

Como todos os anos, organizamos este Encontro com três grandes objetivos: dar a conhecer aos nossos

alunos os Campinácios e os seus campos de férias, promover o encontro entre os alunos dos Colégios que fizeram

campos de verão e ajudar os nossos alunos a desenvolverem os quatro pilares que nos orientam (Deus, Eu, Outros

e Natureza). Queremos que o espírito de simplicidade e desprendimento, que há mais de 30 anos inspira os nossos

campos de verão, se possa manter vivo durante o ano, ajudando cada um a pôr generosamente os seus talentos a

render. Assim, nós animadores, sonhamos este encontro com criatividade e entusiasmo, para que cada participante

possa descobrir a energia que há em si, e que tem origem em Jesus, e que gastando a sua energia até ao fim por

amor, nos dá a Esperança.

A inscrição para o Encontro Nacional apresenta duas vertentes, online e física. Para completar a inscrição

online basta preencher o seguinte link, https://forms.gle/MYKDYjmA8ewESZRy7. Este link estará também

disponível nas redes sociais e site dos Campinácios. Uma vez realizada a inscrição online, esta deve ser

confirmada com a entrega do destacável, que se encontra no fim desta carta, e os respetivos 40 euros,

correspondentes ao custo da atividade e t-shirt, até dia 17 de março. Não queremos que o preço da atividade seja

um impedimento à participação e, por isso, se houver alguma dificuldade no pagamento da inscrição, deverão

dirigir-se aos jesuítas das equipas da pastoral dos Colégios.

Que este possa ser um grande ENCONTRO,

P.António Pamplona, sj
(Assistente Nacional dos Campinácios)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCONTRO NACIONAL DOS CAMPINÁCIOS | AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Eu, _________________________________________________________________________________, Encarregado (a) de

Educação do aluno(a)___________________________________________________________, nº _____, turma ___º ____,

autorizo o meu educando(a) a participar no Encontro Nacional dos Campinácios, que decorre no Colégio das Caldinhas, em Santo

Tirso, entre os dias 24 e 26 de abril de 2023.

E-mail EE:_______________________________________________________   Contacto:____________________

Ass. E. E. ________________________________________________________
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