
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

HISTÓRIA DA 
CONGREGAÇÃO DAS

IRMÃS SCALABRINIANAS
EM MOÇAMBIQUE

1994
Foi a 29 de Abril de 1994, que
chegam as Irmãs Aires Scapini e Ilse
Biasibetti a convite do Pe. Jean-
Pierre Le Scour e Dona Helena de
Sousa. A integração aos trabalhos
foi muito rápido, pois no dia 17 de
Maio, organizaram o primeiro
encontro com pais e encarregados
de educação

1995
Inaugurada a Escola Primária

Esperança em substituição de Escola
Massungulo, e nesse ano o carisma

Scalabriniano revela-se na pele das
duas irmãs, procurando criar um

lugar de acolhimento das crianças de
rua. As primeiras crianças foram
hospedadas na palhota do casal

Zacarias e Cristina 1996
As irmãs se mudam para a casa que
pertence a Wenela perto da
fronteira e junto com elas levam um
grupo de 15 meninos de rua. A
construção do Centro Scalabrini
passa do papel para a realidade, a
primeira etapa foi a procura de
água, a segunda a construção de
blocos e depois a construção do
muro de vedação

1999
Se implanta a Escola João Baptista

Scalabrini e o Orfanato com os
respectivos dormitórios. Passam a

residir irmãs e órfãos
compartilhando o mesmo espaço. No

mesmo ano chegou Irmã Santina
Maria Lorenzon para reforçar a

missão

2002
 Ir. Eliane Eustáquio de Oliveira faz os
seus votos perpétuos, cerimónia
presidida pelo Cardeal Dom
Alexandre

2004
Celebra-se os 10 Anos de presença das

irmãs em Ressano Garcia

2005
Chegaram as Irmãs Salete
Migliavacca e Lisete Maria Taufe que
assumiu a coordenação por 14 anos



2006
Chega a Ir. Valderis Dametto

que sistematiza o projecto para
Migrantes, Repatriados e Crianças

víctimas de tráfico. Entra em
funcionamento a Escola Secundaria

04 de Outubro que teve como
primeira Directora Pedagógica Ir.

Salete Migliavacca

2007
Abertura do espaço Casa da
Acolhida para acolher migrantes
repatriados, foi nesse ano que
chegou Ir. Sílvia Angela Cenci que
assumiu a contabilidade

2008

2011
Chega na comunidade Ir. Itelvina
Bastian que assumiu as actividades
da Casa da Acolhida e a missão entre
os moçambicanos residentes no
Bairro Orlando em Komatipoort,
África do Sul

2013
Entrega da EPC J.B. Scalabrini ao

Governo, que contou com a presença
de várias autoridades e a

comunidade em geral

2014

2017
Ir. Carla Luisa Frey Bamberg assumiu

o serviço da contabilidade, e a
coordenação da Casa da Acolhida e

actualmente Directora do Centro

2018
Chega Ir. Maria Zoleide Scariot, que
trabalha como secretaria e colabora
com os educadores e activistas no
Centro-dia

2019
O Centro passa pelo processo de

restruturação sendo que os órfãos
foram reintegrados às suas famílias e

actualmente funciona como Centro
dia. Chega a Ir. Rosani Maria

Carminatti que assume a
contabilidade 

Ingressou neste barco a Ir. Clarice
Teresinha Kafer, exerceu a função de
directora E.P. Scalabrini e secrataria

do Centro Scalabrini 

Chegam as Irmãs Kleise Rostirolla,
que assume a secretaria do Centro e
coordenação da catequese, e Maria
Dos Santos Apoluceno, responsável
da formação das aspirantes e da
contabilidade do Centro


