
 

 
 

 

 

 
 

Fevereiro de 2017 

Campanha de solidariedade escolápia para 2016-17 

A Itaka-Escolápios lançou este ano uma nova campanha de 
solidariedade, chamada “Expedição Kamda. Educar – Anunciar 
– Transformar”. Como se depreende do nome, a campanha, 
dessa vez, está focada em dar a conhecer e apoiar o trabalho 
educacional escolápio em Kamda (Índia) e se enquadra no Ano 
Jubilar Calasancio e no chamado especial que recebemos para 
impulsionar a missão escolápia e fazê-la crescer. 

Atividades de conscientização e captação de recursos, 
acompanhadas de muitos recursos educacionais dentro e fora da 
sala de aula estão em andamento nos diferentes lugares e países 
onde a Itaka-Escolápios está presente (recursos disponíveis em 
www.itakaescolapios.org e www.educa.itakaescolapios.org). 

Dentro de alguns meses iremos informar o balanço final dessa 
campanha, que nós esperamos seja tão positivo como as 
anteriores. 
  

A Itaka-Escolápios chega nas Filipinas  

Com a adesão à Carta programática das Escolas Pias do Japão-
Filipinas, a Itaka-Escolápios começa sua jornada nesta região. Até 
à data tinham existido colaborações pontuais da Itaka-Escolápios, 
mas agora a novidade é que a região passa a fazer parte da rede. 
O primeiro passo foi constituir uma equipe regional, coordenada 
pelo Pe. Antonio Marco, equipe que também conta com pessoas 
de contato em diferentes locais: Manila, Cebu, San Vicente e 
Kiblawan. 

Um objetivo importante será procurar recursos em conjunto para 
manter a vida e a missão escolápias nesta parte do mundo, quer 
nas Filipinas quer nos novos locais de presença na Ásia. Um 
projeto concreto onde a Itaka-Escolápios já está envolvida é o 
alargamento da escola Paroquial de San Vicente, para integrar 
mais cursos e acolher mais alunos. 
  

Progressos no México  

A Itaka-Escolápios México está progredindo com diferentes passos neste seu 
início de período. Nos últimos meses levou a cabo diferentes ações para dar 
conhecer a Itaka-Escolápios em toda a Província, bem como para impulsionar 
o voluntariado, a conscientização e a captação de recursos. 
Sobre o Centro Cultural Calasanz de Campeche, obra compartilhada da Itaka-
Escolápios, no semestre passado começou a funcionar o albergue com quinze 
garotos. No segundo semestre será lançada, além disso, a escola de tarefas 
para atender crianças do Ensino Fundamental. Da mesma forma, já estão em 
andamento missões para a próxima Semana Santa.  
  

 

Atividades lúdicas no CC Cultural de Campeche 

Cartaz com os personagens da campanha, liderada por Calasanz 

Escola escolápia em San Vicente, Filipinas 

http://www.itakaescolapios.org/
http://www.educa.itakaescolapios.org/


 

 
 

 

 

 

 

9 de março: Dia do Voluntariado na Itaka-Escolápios 
 

A rede Itaka-Escolápios, através de sua equipe de Voluntários, propôs às diferentes regiões e sedes a celebração do Dia do 
Voluntariado na Itaka-Escolápios: um dia especialmente dedicado a dar a conhecer, avaliar e promover o voluntariado como nossa 
imagem de marca, aprofundando suas ideias escolápias. A data escolhida é 9 de março, aniversário da constituição da Fundação 
Itaka-Escolápios. Esta iniciativa, que tem sido muito bem recebida, também é apresentada como uma contribuição da rede para as 
diversas atividades que estão sendo realizadas por ocasião do Ano Jubilar. Em breve serão enviados alguns recursos feitos pela 
equipe de Voluntariado, em forma de propostas a levar a cabo nesse dia. 

 

Nova fase no Brasil e na Bolívia  

No passado dia 16 de janeiro nasceu a Província do Brasil-
Bolívia, abrindo com isso uma nova etapa para esta região 
escolápia. Além disso, Javier Aguirregabiria, presidente da 
Itaka-Escolápios, foi eleito Pe. Provincial. 

A Itaka-Escolápios, como parte das Escolas Pias do Brasil e 
Bolívia presente em ambos os países há muito tempo, 
participa com entusiasmo dos projetos com que essa 
Província nasce, no que diz respeito a fortalecer e ampliar a 
presença e a missão em ambos os países. 

 

O internato de Atambúa, mais perto de sua abertura 

A construção do novo internato escolápio em Atambúa, na 
Indonésia, já está em sua fase final: está previsto que as 
obras terminem no mês de abril, após o qual o edifício será 
preparado para poder acomodar os internos a partir do 
próximo ano letivo, com uma capacidade para 100 jovens. 
É uma alegria ver como toma forma essa nova obra escolápia, 
para a qual a Itaka-Escolápios arrecadou no último período 
perto de 225 mil euros como contribuição para sua construção 
e equipamento.  

 

Reorganização e reforço de equipamentos de rede 

Ao longo de dezembro e janeiro foram realizados vários encontros e reuniões 
do Comitê Executivo com responsáveis pelos equipamentos gerais da rede e 
pelo acompanhamento dos países. 

O objetivo foi avaliar, em profundidade, o progresso da rede internacional, 
analisar os desafios estratégicos em um momento de crescimento da 
organização (já presente em 10 regiões e 16 países) e introduzir alterações e 
reforços necessários para os enfrentar. Tudo isso tendo em conta o momento 
atual nas Escolas Pias, quer na Ordem quer na Fraternidade. Uma reflexão 
que certamente terá sua continuidade e deverá conduzir a novas medidas em 
um futuro próximo. 
 

Primeira reunião na Bolívia com Javier como novo Pe. Provincial 

As obras do internato, em meados de janeiro 

Responsáveis pela rede compartilhando reflexões com 
o Conselho da Fraternidade Geral 


