


1.Capela de Cambine
2. Seminário Teológico
3. Escola S. Cambine (1o Ciclo)
4. Escola S. Cambine (2o Ciclo)
5. Escola Técnica Profissional



APRESENTACAO

Ate o ano 2007 o Centro Educacional de Cambine era 
constituído por cerca de 55 edifícios na sua maioria 
construídas na década 40 dentre eles residência e 
instituições tais como, posto de saúde, escolas e Igreja. 
Gradualmente, as casas foram se aumentando com a 
construção de novas. A reabilitação de algumas foi 
possível  graças aos fundos doados  pelos irmão da 
Igreja de Alemanha e das Conferencias dos Estados 
Unidos de América e que  constitui de certa forma 
passos largos rumo a construção e reconstrução de 
Cambine,  local onde se pretende fixar a Universidade 
Metodista Unida.  Tanto a construção dos novos como a 
reabilitação dos antigos edifícios, esta sendo possível 
graças a boa vontade dos parceiros  e graças ao plano 
concreto da Igreja representada pela Bispa Joaquina 
Filipe Nhanala de um modo geral, e de boa colaboração 
com a direcção do Centro Educacional de Cambine.

Vejam primeiro as casas reabilitadas:





Edifício reabilitado na qual vive a Pastora 
Iliana, que é professora no STC



Casa reabilitada para a residência do 
Assistente Financeiro do Centro de 

Cambine



Moradia de seminaristas masculinos do 
Seminario Teologico de Cambine



Vista lateral da moradia dos Seminaristas
masculinos do STC



Uma das duas casas construidas no Centro 
Orfanato de Cambine



Outra casa construida no Orfanato de 
Cambine



Casas de banho do Centro Orfanato de Cambine



João, um dos Jovem 
órfão no Centro de 

CambineAna, Cozinheira do Centro 
Orfanato preparando a refeição



Construção de um murro no Centro Orfanato em 
Cambine



Para além das casas já reabilitadas nas quais residem 
alguns dos professores do Seminário, e  novas 

construções para os rapazes do Seminário Teológico e 
construções no Centro Orfanato, temos ainda algumas 

casas em péssimas condições, mas que estão lá 
obreiros da Igreja, a cumprir o seu dever diário o de 

servir sua Igreja. Assim, a Igreja Metodista Unida em 
Moçambique no seu todo e o CEC em particular, está 

trabalhando seriamente para encontrar formas de 
resgatar estes obreiros no estado critico de 

habitação.

Vejam a seguir 
as casas criticas:



Casa onde reside o Coordenador da
Comunicacao



Casa onde reside a servente do STC



Casa onde reside o bibliotecario do STC



Casa onde reside o carpinteiro do CEC



Casa onde reside o tesoureiro do CEC



Escritorios do Centro Educacional de 
Cambine



Casa na qual vive o Director do Centro 
Educacional



Casa onde vive um dos  professor do STC 



Casa onde vive um dos funcionário da 
Escola Secundaria de Cambine



Casa onde vive uma estudante do STC, 
esposa de um dos pastores da Igreja.



Casa onde vive estudantes da Escola 
Secundaria de Cambine



N O T A :
Estas, são algumas das casas do Centro 
Educacional de Cambine. Algumas já reabilitadas 
e novas construções. Como vimos, ainda restam 
muitas casas a serem reabilitadas para garantir o 
bem estar dos obreiros da Igreja. Infelizmente, os 
nossos passos estão sendo lentos devido o 
escassez de fundos para o efeito. Contudo, 
esperamos que de uma ou de outra forma, Deus 
através dos Homens de boa vontade nos dará a 
devida resposta.

Cambine, Maio de 2015
O Director do CEC

Rev. Dr. Júlio André Vilanculos
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