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1 INLEIDING 

 

 

De prelatuur van Itacoatiara is een kerkelijke identiteit van de katholieke kerk in Brazilië, die behoort tot 

de kerkelijke provincie Manaus en tot de Regionale Bisschoppelijke Raad Noord I van de Nationale 

Bisschoppenconferentie van Brazilië. De bisschopszetel is gevestigd in de diocesane kathedraal van Nossa 

Senhora do Rosário, in de stad Itacoatiara, in de staat Amazonas. 

De prelatuur van Itacoatiara ligt in een uiterst missionaire regio, aangezien 80% van de gemeenschappen 

aan de oevers van rivieren, meren en moerassen liggen. 

De pastorale activiteiten zijn geconcentreerd in de zetel van de Prelatuur, die zich in het centrum van de 

gemeenten bevindt. 

Om de mensen die aan de opleidingen deelnemen beter van dienst te kunnen zijn, beschikt de Prelatuur 

over een Pastoraal Centrum dat onlangs een verbouwing heeft ondergaan om de mensen die uit andere 

gemeenten komen beter te kunnen ontvangen. 

Het Pastoraal Centrum wordt momenteel aangepast voor een beter comfort van de bezoekers van de ruimte, 

met name het auditorium met een capaciteit van 130 personen en zonder airconditioning om een betere 

kwaliteit van de zorg voor deze mensen mogelijk te maken. 

Daarom stellen wij dit project voor om airconditioning aan te schaffen om het auditorium te klimatiseren, 

aangezien het een zeer warme regio is. 
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2 RECHTVAARDIGING 

 

 

 

Het equatoriale klimaat is kenmerkend voor het Amazonegebied. De temperaturen zijn het hele jaar door 

hoog, met temperatuurschommelingen tussen de warmste maand en de koudste maand gelegen tussen 28º 

C en 35º C dus met een lage jaarlijkse thermische amplitude. 

De regio van de Prelatuur van Itacoatiara is niet anders. Het klimaat is zeer warm, tussen de maanden 

september en oktober bereikt de temperatuur tussen 40° C en 42°C, de maanden juni tot augustus zijn 

milder, hoewel geen van hen temperaturen vertoont onder het gemiddelde van 22° C, kenmerkend voor de 

equatoriale zone. 

In deze regio is het gebruikelijk dat alle gesloten ruimten airconditioning hebben, omdat het bijna 

onmogelijk is om mensen te ontvangen, vooral in auditoria waar grote evenementen plaatsvinden. 

De Prelatuur van Itacoatiara beschikt over een auditorium in het gebouw van het Pastoraal Centrum dat 

onlangs is hervormd en uitgebreid, maar door een gebrek aan middelen was het onmogelijk om 

airconditioning te installeren. Het is een zeer warme ruimte om evenementen op volle capaciteit te houden. 

Momenteel worden er enkele activiteiten gehouden, maar het is bijna onmogelijk om mensen lang vast te 

houden, er is een spreiding op wisselende tijden. 

De aula voorziet niet alleen in de pastorale behoeften van de Prelatuur, maar dient ook de gemeenschap in 

het algemeen voor evenementen van algemeen belang. 

Het centrum beschikt over ruimtes op de begane grond voor de diensten van Caritas, Fazenda Esperança 

en de Psychosociale Dienst Alle diensten zijn gericht op gezinnen die in een sociaal kwetsbare situatie 

leven. 

Daarom presenteren wij dit project voor het aanschaffen van airconditioning voor het auditorium, zodat wij 

een ruimte met meer comfort kunnen bieden. 
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3 DOELSTELLINGEN 

Aankoop van airconditionering voor het auditorium van het Pastoraal Centrum van het Prelaat van 

Itacoatiara. 

 

 

3.1 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 

- De mensen die de door de Prelatuur in de aula aangeboden activiteiten bijwonen, betere service bieden; 

- Bijdragen aan de voortdurende vorming van de leken van de Prelatuur van Itacoatiara. 

 

 

4 SOCIALE, ECONOMISCHE EN RELIGIEUZE BESCHRIJVING VAN DE PRELATUUR 

4.1 GESCHIEDENIS HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE GEGEVENS 

De prelatuur van Itacoatiara werd als prelatuur ingesteld op 13 juli 1963 door paus Paulus VI, door middel 

van de pauselijke bul Ad Christi, die toen ook andere prelaturen in deze regio in het leven riep, zoals de 

prelatuur van Borba en van Coari, alle afgescheiden van het aartsbisdom Manaus. De prelatuur werd 

gegeven aan de missionarissen van Scarboro die reeds werkzaam waren in de parochies die toen in deze 

prelatuur bestonden. 

 

De Prelatuur heeft momenteel een oppervlakte van ongeveer 58.424,56 km en is bevoegd voor de 

gemeenten Itacoatiara, Urucurituba, Silves, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã en Urucará. 

 

Momenteel wordt de bevolking van de Prelatuur van ltacoatiara geschat op 185.95 inwoners. Van hen 

wonen er ongeveer 104.046 in het hoofdkwartier van de Prelatuur, Ttacoatiara; de overige 81.149 in de 

genoemde gemeenten en in 290 gemeenschappen verspreid langs de oevers van rivieren en meren, rekening 

houdend met het feit dat de priesters de gemeenschappen op het platteland één of twee keer per jaar 

bezoeken, terwijl het in het stedelijk gebied in het weekend niet mogelijk is om in alle gemeenschappen de 

zondagsmis op te dragen. Amazonas wordt beschouwd als een geïsoleerde deelstaat, hetgeen tot uiting komt 

in de gemeenten, want om in Itacoatiara te komen is er slechts één weg die de hoofdstad van de deelstaat 

verbindt. De toegang tot andere hoofdsteden geschiedt door de lucht of via de rivier; de eerste is snel, maar 

duur, en de tweede, hoewel goedkoop, is zeer traag vanwege het enorme waterwegennet. 

 

Estimativa do IBGE 2021 
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4.2. SOCIALE EN ECONOMISCHE SITUATIE 

In het Amazonegebied kent de bevolking veel armoede en een zeer lage levenskwaliteit, waardoor 

investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur, die indicatoren van armoede zijn, 

ontbreken. 

 

Zo wordt geanalyseerd dat door de geografische afmetingen en de sterke inkomensconcentratie in de 

hoofdstad Manaus, de vorming van groeperingen van arme gemeenten omringd door arme en rijke 

gemeenten kan worden waargenomen. 

 

In Itacoatiara is het niet anders, de bevolking stamt voornamelijk af van inheemsen en noordoosters met 

een laag opleidingsniveau, vooral op het platteland, waar slechts 50% het vierde jaar lagere school heeft 

afgemaakt. Ze leven aan de oevers van meren en rivieren en hun hoofdvoedsel bestaat uit vis en meel. Zij 

doen aan zelfvoorzieningslandbouw en verkopen de overproductie om het gezinsinkomen aan te vullen. 

Het gemiddelde maandinkomen van een gezin in het Amazonegebied wordt geschat op ongeveer 400,00 

R$. Het meel dat de familie samen produceert, de vis, die hier niet meer in overvloed aanwezig is, wordt 

gevangen in de meren en rivieren in de buurt van hun respectieve huizen, waardoor ze ondanks alle 

tegenslagen kunnen overleven. 

 

In het stedelijk gebied heeft dit beeld andere configuraties: enerzijds hebben de jongeren de mogelijkheid 

om de middelbare school af te maken, anderzijds is er geen uitzicht op een baan op korte termijn. De kans 

op werk is beperkt tot de handel, in gemeentelijke en staatsoverheidsdiensten. Daarnaast is in de 

gemeente Itacoatiara een deel van de bevolking werkzaam in de houtverwerkende industrie voor de 

export en in de graanopslag. 

De laatste tijd is de situatie verslechterd, sommige bedrijven hebben hun deuren gesloten en veel 

werknemers zijn ontslagen, waardoor hun gezinnen berooid achterbleven. Enerzijds krimpt de 

consumentenmarkt als gevolg van de verarming en de daling van de koopkracht van een groot deel van de 

bevolking, anderzijds is het landbouwproductiesysteem rudimentair en kunnen de landbouwproducten 

niet concurreren met die welke met meer geavanceerde technologieën worden geproduceerd. Er ontstaan 

nieuwe groepen die worden uitgesloten van de consumptie en de economische markt. In de steden is de 

werkloosheid alarmerend, er is drugshandel, kinder- en jeugdprostitutie, hoge cijfers van beroving en 

diefstal, misdaad in het algemeen, kortom, we lijden onder problemen die voortkomen uit armoede en 

gebrek aan christelijke geest en eenheid onder onze broeders en zusters. 
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Dit stelt ons voor een grote uitdaging, want de uitgeslotenen, de armen, vormen de meerderheid van de 

bevolking die deelneemt aan het leven van de Kerk. En bijgevolg zijn zij degenen die het meest geroepen 

en genereus zijn om bij te dragen tot de instandhouding van de activiteiten van de basisstructuur van de 

Prelatuur. 

 

4.3. EVANGELISATIE 

Zelfs met alle sociale, economische en politieke problemen die in deze regio bestaan, ontwikkelt de 

Prelatuur van Itacoatiara al bijna 60 jaar haar evangelisatieactie. 

Deze actie werd en wordt nog steeds geconfronteerd met verschillende fundamentele uitdagingen: het 

verminderde aantal pastoraal werkers, het gebrek aan financiële middelen en het gebrek aan middelen om 

de riviergemeenschappen te bereiken. 

Gezien de geografische ligging van de regio zijn de drie nauwer met elkaar verbonden; de een is in hoge 

mate afhankelijk van de ander. 

De vorming van pastorale leiders uit de gemeenten heeft haar beperkingen gehad door twee fundamentele 

factoren: de culturele kwestie en de pandemie die zich sinds 2020 verspreidt. 

Zelfs de opleiding van gemeenschapsleiders is een voortdurend proces van vernieuwing en hervatting 

omdat zij afhaken, naar andere regio's verhuizen of op andere terreinen van de civiele samenleving gaan 

werken. 

 

5. BEGROTINGEN, BUDGET VOOR AIRCONDITIONING 

UITRUSTING EN KLIMAATREGELING 

 

 

 

 

 

 

 

HOEVEELHEID OMSCHRIJVING  WAARDE PER 
STUK. 

TOTAAL TOTAAL 

5 Airconditioning 36.000 BTU'S  R$ 8.000,00 R$ 40.000,00 €  8.000,00 

5 Airconditioning 12.000 BTU´S R$ 2.099,00 R$ 10.495,00 €  2.099,00 

1 

Houten schuifdeur 3,30 x 3,05 

hoog x 12 cm R$ 5.333,00 R$ 5.333,00  

€  1.066,60 

 TOTAL R$ 55.828,00 €  11.165,60 
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Itacoatiara, 18 de outubro de 2022 

_________________________________________________ 

Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV 

Bispo da Prelazia de Itacoatiara – Amazonas – Brasil 


