
ARQUIDIOCESE DA BEIRA 
BOLETIM DE 03-04-2019 

CAMPANHA DE REABILITAÇÃO DAS ESCOLAS AFECTADAS PELO CICLONE IDAI 

 

Caríssimos amigos e amigas,  

À medida que os dias passam, damo-nos conta das marcas deixadas pelo ciclone IDAI em cada canto 

desta nossa Diocese, porém anima-nos o facto de saber que não estamos sozinhos, muitas pessoas 

acompanham de longe ou de perto o nosso sofrimento, rezam por nós e procuram ajudar-nos. Foi a 

pensar na rede de educação católica que atende a mais de 23 mil alunos e contempla escolas do ensino 

secundário geral, alfabetização de adultos, de formação agrária e profissional, que a Comissão de 

Emergência Ciclónica decidiu arrancar com a campanha da reabilitação de algumas escolas do ensino 

secundário geral, a saber:  

 

1. ESCOLA SECUNDÁRIA DA CATEDRAL: localizada no Bairro da Ponta-Gêa, com 9 salas de aula 
afectadas; 
2. ESCOLA SECUNDÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: localizada no Bairro do Esturro, com 9 salas 
afectadas; 
3. ESCOLA S. JOÃO BAPTISTA: localizada no Bairro de Matacuane, com 6 salas afectadas; 
4. ESCOLA SECUNDÁRIA S. JOSÉ: localizada no Bairro da Munhava, com 18 salas afectadas; 
5. ESCOLA SECUNDÁRIA DA SAGRADA FAMÍLIA: localizada no Bairro da Manga, com 13 salas afectadas; 
6. ESCOLA DO BOM PASTOR: localizada no Bairro da Manga; com 6 salas afectadas; 
7. ESCOLA COMUNITÁRIA SANTOS INOCENTES: localizada no Bairro da Manga, com 29 salas afectadas; 
8. ESCOLA JOÃO XXIII: localizada no Bairro de Chingussura, com 9 salas afectadas; 
9. ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ: localizada no Bairro de Inhamízua, com 5 salas afectadas. 
 

De acordo com o parecer técnico de uma empresa ligada ao ramo da construção civil, a restauração do 
telhado de cada sala de 7x6, custaria aproximadamente 140.000,00 Mt (2.000,00 Euros) e para 
recuperação total da sala: telhado, portas, janelas e pintura, o custo seria aproximadamente de 
210.000,00 MT (3.000,00 Euros). 

Participe doando algum valor para as seguintes coordenadas da conta exclusiva para a emergência 

ciclone no Banco Standard Bank: 

Conta em Metical: MZN – 2011931121145; N.I.B: 000302010193112114550; I.B.A.N: 
MZ59000302010193112114550; SWIFT: SBICMZMX; 
Conta em Dólar: USD – 2011931121153; N.I.B: 000302010193112115326; I.B.A.N: 
MZ59000302010193112115326; SWIFT: SBICMZMX; 



Conta em Euros: EUR – 2011931121161; N.I.B: 000302010193112116102; I.B.A.N: MZ 
59000302010193112116102; SWIFT: SBICMZMX. 
 

Caso faça alguma doação, pedimos que nos informe enviando uma comunicação ao seguinte email: 

arquidiocese@diocesebeira.org ou para o telefone e whatsap de +258 84 51 07 124. 

 

Algumas imagens das nossas escolas 

1 e 2 Catedral; 3 e 4 Santos Inocentes; 5 e 6 Sagrada Família e 7 e 8 Fátima. 
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