JOSÉ MARÍA DEL CORRAL - FUNDADOR E DIRECTOR MUNDIAL DE SCHOLAS OCCURRENTES
Teólogo e Pedagogo, José María del Corral é atualmente Diretor Mundial da Fundação
Scholas Occurrentes, foi professor e diretor em todos os níveis do sistema educativo;
assim como coordenador pastoral em várias Escolas e instituições educacionais.
A Scholas Occurrentes é uma experiência que tem mais de 20 anos, foi criada por Jorge
Bergoglio quando ainda era arcebispo de Buenos Aires.
Desde o seu início, o Papa Francisco sonhou com Scholas como sendo a possibilidade de
dar uma resposta concreta ao chamamento desta época, atribuindo-lhe a tarefa de
educar para a abertura ao outro, para escutar, para que, ao reunir os pedaços de um
mundo fragmentado e vazio de sentido, comece a criar uma nova cultura: a Cultura do
Encontro.
Foi a ele que escolheu para fazer germinar o projeto que hoje está espalhado pelo
mundo inteiro.
Recentemente o Papa Francisco destacou o trabalho educativo da Fundação Pontifícia
‘Scholas Occurrentes’ que gerou “melhorias substanciais” no estado de espírito de
milhares de jovens de mais de 15 países, durante a pandemia. E ainda recebeu em Irak
os formadores e jovens que para a sua chegada prepararam atividades de encontro e
fundaram a Escola de Desportos pela Paz.
Scholas conta atualmente com 15 sedes espalhadas pelo mundo e com presença em
190 países; tem realizado experiências com mais de 25,000 jovens.
Em Portugal Scholas está a semear os primeiros passos e projetos. Com sede em Cascais
e apoiado atualmente pela Câmara, tem grandes planos e gostaria que os membros da
ACEGE conheceram de primeira mão a filosofia e espírito que os move.
A sua será uma conversa inspiradora e uma oportunidade de encontro.
Para saber mais:
Video Institucional

https://youtu.be/hW_gqS7Dh1o

Recente entrevista na Revista Lider (Dezembro 2021)
https://lidermagazine.sapo.pt/o-amigo-genial-do-papa-francisco/

Conversa entre Futbolistas Paulo Sousa e Gianlucca Zambrotta sobre valores no Futbol
(28 jan 2021) https://youtu.be/dQNDcrKQ-Wk

