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

11 de maio de 2021

Caro(a) Encarregado(a) de Educação,

Vimos por este meio informar que, hoje, dia 11 de maio, começam as pré-inscrições para os Campos de

Verão dos Campinácios. Para que o seu educando se possa candidatar a uma vaga, deverá efetuar a pré-inscrição

online, até dia 21 de maio, https://pontosj.pt/campinacios/campos-2021/. Após o preenchimento do formulário

online, receberá, por email, a Ficha de Participante, que deverá entregar, devidamente preenchida e assinada,

na secretaria, juntamente com os respetivos 5 euros, até dia 21 de maio, confirmando, assim, a pré-inscrição do

seu educando.

As listas dos Campos, onde figuram os alunos selecionados e suplentes, serão afixadas, juntamente com

os critérios de seleção, no dia 24 de maio. Estes critérios foram estabelecidos pela Direção Nacional dos

Campinácios e aprovados pelo GRACOS (Grupo de Reflexão e Análise dos Colégios Jesuítas) e determinam que,

quando o número de candidatos, nas mesmas condições, excede as vagas disponíveis, tem que se fazer um

sorteio. Por isso, a ordem de inscrição não é determinante para a seleção dos participantes.

Este ano, decorrente da pandemia COVID-19, será necessário fazer algumas alterações ao modelo de

campo habitual para garantir as condições de segurança necessárias. Assim, teremos uma redução do número

de participantes por campo, sendo, no total, 30 alunos (15 por Colégio). O Plano de Contingência está a ser

elaborado em conjunto com os restantes Movimentos de Campos de Férias Inacianos e será oportunamente

divulgado, passando a ser do conhecimento de todos.

Se o seu educando for selecionado, terá de confirmar a inscrição no Campo de Verão, pagando a

totalidade do valor de inscrição (cf. tabela), até dia 11 de junho, na tesouraria do Colégio. Caso não o faça até

esta data, o seu educando perderá a vaga, que será automaticamente atribuída a um suplente. Este ano, como

as despesas dos campos serão distribuídas por menos participantes e como as deslocações para os mesmos

serão feitas por empresas privadas, o preço total do campo aumentou. Contudo, não deixe de inscrever o seu

educando por falta de recursos financeiros. Os Campinácios têm um fundo para ajudar a pagar parte do valor do

Campo ou, se for o caso, a totalidade. Se, aquando da tomada de conhecimento do Plano de Contingência,

quiser abdicar da vaga que o seu educando ocupa, será reembolsado. Terá uma semana para tomar essa decisão

a contar desde a divulgação deste.

Anos Escalão Data do Acampamento Preços*

5º e 6º ano
Triciclos I 7 a 16 de agosto de 2021 120€
Triciclos II 19 a 28 de agosto de 2021 120€

7º e 8º ano
Trotinetas I 7 a 16 de agosto de 2021 120€
Trotinetas II 19 a 28 de agosto de 2021 120€

9º e 10º ano
Bicicletas I 26 Julho a 4 de agosto de 2021 130€
Bicicletas II 7 a 16 de agosto de 2021 130€

11º e 12º ano
Lambretas I 26 Julho a 4 de agosto de 2021 130€
Lambretas II 19 a 28 de agosto de 2021 130€

*Nota: estes valores cobrem a totalidade dos gastos de cada Campo, pelo que já incluem 40€ destinados aos transportes,

que, em anos anteriores, eram cobrados à parte.
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Se o seu educando não for selecionado na 1.ª fase e ficar como suplente, existe sempre a esperança de

que possa vir a ser chamado, caso haja alguma desistência. Ficando na lista de suplentes, se não conseguir fazer

acampamento este ano, no próximo, se se voltar a pré-inscrever, terá prioridade no processo de seleção.

Após a inscrição do seu educando, receberá, até cerca de 15 dias antes da data do início do

acampamento, uma carta enviada pelo respetivo diretor. Nesta carta serão dadas todas as informações

necessárias (material a levar, ponto de encontro, local de acampamento, contactos, etc.).

Com os melhores cumprimentos,

P. Luís Onofre, sj
Assistente Nacional dos Campinácios

ANEXO

O que são os CAMPINÁCIOS?

Os Campinácios nasceram em 1990 e são um Movimento da Companhia de Jesus, sedeado em cada um dos

dois Colégios, sob a coordenação de uma Direção Local e uma Direção Nacional. O movimento é dirigido por um

Assistente Nacional, padre jesuíta, nomeado pelo Padre Provincial, e que é assistido nas suas funções por um

coordenador nacional.

Este Movimento, para além de dinamizar algumas atividades durante o ano (Eucaristias, Ceia de Natal, Encontro

Nacional, etc.) no Verão, dinamiza, em conjunto com os Colégios, nove Acampamentos de Férias para os seus

alunos do Ensino Regular e Profissional.

Os quatro pilares dos CAMPINÁCIOS.

DEUS: Abrir caminho para a progressiva descoberta de Deus na beleza e harmonia da criação e na experiência

de uma vida em grupo.

EU: Contribuir para um melhor conhecimento de si próprio.

OUTRO: Fomentar o sentido de partilha, solidariedade, entreajuda; aprofundar as relações interpessoais.

NATUREZA: Proporcionar um contacto saudável com a natureza, cultivando o respeito e a valorização dos bens

do mundo em que vivemos.

O que são os campos de férias de verão inacianos?

Estes acampamentos decorrem em plena Natureza e têm a duração de 10 dias: os participantes e os

animadores ficam instalados em tendas, sendo a simplicidade de meios e instalações, o respeito pela Natureza

e o espírito de serviço, objetivos destes campos. Participam, este ano, em cada acampamento, 15 rapazes e 15

raparigas, alunos do Ensino Regular e Profissional dos dois Colégios da Companhia (15 por Colégio). São

animados por cerca de 14 animadores, antigos alunos que, depois de um ano exigente de formação, passam a

ser animadores dos Campinácios. Estes animadores não só procuram dar a vida, como dão o seu tempo

gratuitamente para educar os participantes.

Funções dos animadores num campo de férias inaciano.

Diretor(a): nomeado pela Direção Nacional, dirige a equipa e é o responsável máximo pelo Campo;

Diretor(a) adjunto(a): braço direito do Diretor;

Mamã: responsável pelo bem-estar e alimentação…, pelos mimos e carinhos que as saudades reclamam;

Tias: as aliadas da Mamã, ocupam-se das tarefas práticas relacionadas com o estômago sempre insatisfeito;

Animadores Livres: animadores sempre disponíveis para todo o tipo de serviço!

Animadores de Equipa: acompanham, com uma atenção especial, a sua equipa de participantes, animando-os;

Capelão ou Capelinho: Jesuíta, padre ou estudante, encarregado de organizar, juntamente com os animadores,

a dimensão espiritual do campo, acompanhando o percurso de cada participante;

Direção de Campo: órgão máximo de decisão, composto pelo Diretor, Adjunto, Mamã e Capelão ou Capelinho.
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