
 

 
 

  Setembro de 2019 

Reunião do Patronato de Itaka-Escolápios 

Em 27 de junho, foi realizada uma nova reunião do Patronato o 
para discutir questões diversas e relevantes. Entre eles, a 
aprovação do orçamento da Fundação Itaka-Escolápios para 
2019-20. Essas contas incluem uma previsão de receitas e 
despesas para o ano em torno de 5,4 milhões de euros, valor 
que reflete o crescimento significativo do volume econômico de 
projetos compartilhados promovidos e sustentados pela 
entidade. 

Além disso, o momento atual da rede Itaka-Escolápios foi 
revisto e foram tomadas algumas decisões para responder aos 
desafios e atualizar as equipes. Havia também um espaço para 
receber informações em primeira mão sobre Moçambique, a 
presença mais recente de Itaka-Escolápios, graças ao 
testemunho de Jean Bernard Dialomao Diatta, nosso responsável e em Pemba. 

Notícias sobre as equipes de Rede Itaka-Escolápios 

Precisamente por decisão do Patronato em junho, a 
Comissão Executiva de Itaka-Escolápios foi fortalecida 
significativamente com a incorporação de três novos 
membros: Pe. Emmanuel Suárez (do México), Pe. Joseph 
Kunnel (da Índia) e Alberto Cantero (de Emaús), que são 
adicionados aos já existentes: Pe. Javier Aguirregabiria 
(Presidente), Igor Irigoyen (Coordenador Geral), Constanza 
de las Marinas e Ander Mijangos. A presença dos três novos 
membros expande e enriquece a visão e o trabalho dessa 
equipe, o que representa um passo muito positivo. 

Por outro lado, estamos no momento de mudanças em algumas responsabilidades da Rede. Assim, cabe ressaltar que Ander 
Mijangos assume a coordenação da Equipe de Gestão (substituindo Berna Arrabal), enquanto Alberto Cantero assume a 
coordenação da formação (substituindo Iratxe Meseguer). Parabéns para os novos responsáveis e graças aos anteriores, Berna e 
Iratxe, que continuam muito comprometidos com Itaka-Escoláapios em outras funções. 

Itaka-Escolápios, na Assembleia da Juventude Escolápia de Oaxaca 

De 15 a 20 de julho, foram realizadas em Oaxaca (México) a Assembleia da 
Juventude Escolápia e a reunião dos responsáveis do Movimento Calasanz. 
Nossa Rede esteve presente nestes encontros através de pessoas das 
diferentes demarcações participantes da Rede. Assim acompanhamos com 
grande interesse os assuntos discutidos e as conclusões do encontro. Para nós 
o Movimento Calasanz e trabalhar com jovens é uma prioridade da Itaka-
Escolápios. Além disso, durante a Assembleia houve a oportunidade de 
apresentar a proposta da campanha de solidariedade para 2019-20, muito 
relacionada com o tema da Assembleia: terá como objetivo apoiar a missão 
escolápia com jovens por meio de projetos Itaka-Escolápios na América.  

 

Os membros do Patronato escutando apresentação do Pe. Jean 
Bernard Dialomao sobre Moçambique. 

Emmanuel, Joseph e Alberto, novos membros da Comissão Executiva. 

Juan Carlos de la Riva na apresentação em Oaxaca da 
Campanha da solidariedade de Itaka-Escolápios.  



 

 
 

Voluntariado SAL na Bolívia 

Durante o mês de agosto, os jovens que iniciaram o programa 
“SAL de tu tierra” este ano tiveram sua experiência voluntária na 
Bolívia, uma oportunidade de conhecer e compartilhar a vida 
comunitária, a espiritualidade e a missão escolápia com os mais 
pobres. Nesta ocasião, houve cinco jovens, três meninas e dois 
meninos de Pamplona, Bilbao e Sevilha, membros dos grupos de 
discernimento do Movimento Calasanz nessas cidades. Embora a 
maior parte de sua estadia tenha sido desenvolvida em Anzaldo, 
eles também puderam conhecer outras presenças escolápias no 
país e compartilhar suas experiências com muitas pessoas. Sem 
dúvida, dias inesquecíveis que deixarão sua marca no processo 
vocacional desses jovens e que os ajudarão a aprofundar na sua 
vida a partir de agora. 

Ampliação do Liceu de El Trompillo 

A sede da Itaka-Escolápios em Barquisimeto (Venezuela) está 
realizando um projeto muito importante nestes meses: a 
expansão do ensino médio no bairro El Trompillo. O objetivo é 
ter novos espaços para acomodar novos alunos do ensino 
médio, bem como os anteriores que já atingem o quarto ano e 
que precisam da ampliação desse centro para continuar 
estudando. 

Em um contexto atual particularmente difícil no país, 
fortalecemos nossa missão nesta presença escolápia tão 
querida para nossa Rede, que começou em 1997 com uma 
comunidade conjunta de religiosos e leigos e na qual Itaka-
Escolápios vem promovendo vários projetos para responder a 
as necessidades do bairro: instalações, oficinas de CECAL e a 
construção inicial desse centro educativo. 

 

Muitos lugares conectados "ao ritmo do Congo" 

Nos últimos meses, foram realizadas atividades da Campanha de solidariedade “Ao ritmo do 
Congo” em vários locais da Rede Itaka-Escolápios, para sensibilizar e apoiar nossos projetos 
naquele país. Em breve teremos um saldo final global desta Campanha, mas tudo indica que a 
avaliação será muito positiva: tanto pela participação como pelas iniciativas que foram 
realizadas. Uma campanha que nos motivou a conhecer a República Democrática do Congo, 
aproximar-nos da missão escolápia no país e compartilhar solidariedade para que continue 
crescendo. 

 

Os jovens de SAL, em Anzaldo muito bem acompanhados. 

Vista do prédio do liceu, com as obras da ampliação. 

Atividades da Campanha “Ao ritmo do Congo”, em Senegal. 


