
 
 

CLIQUE AQUI 

 
   1º DE AGOSTO  –  ANO  2020 – Nº  2015 

“Sinto que vos amo mais” ..... depois destes 150 anos, neste século 21 tão conturbado. 
 

PRESIDÊNCIA – CONSELHO NACIONAL  
 

 

OS MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL CONVIDAM 

VOCÊ PARA ACESSAR O NOSSO SITE. ELE É O ELO DE 

UNIDADE DO MOVIMENTO DOS EX-ALUNOS E EX-

ALUNAS DO BRASIL. 

VISITE!!! 

PARTICIPE!!! 

COLABORE!!! 
 

 

 

BELO HORIZONTE MG - [Janes] 

 

Nos dias 06 a 10 de julho a Associação promoveu uma campanha 

relâmpago para recolher doações de leite para a Casa de Apoio Chico 

do Vale, um dos projetos solidários dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de BH-

MG com o apoio do Diretor do Colégio, Pe. Vidal. A Casa de Apoio abriga 

hoje 14 pessoas e duas famílias. 

 

Conheça o projeto: http://www.chicodovale.com.br/ 

 

 

SALVADOR – BA - [Daniel] 
No primeiro domingo de agosto, acontece o Dia do Ex-aluno Salesiano do Liceu 
Salesiano do Salvador. Neste ano comemoramos 10 anos de encontros anuais.  
Por conta da pandemia, transmitiremos a missa do ex-aluno ao vivo pelo 
Instagram da nossa União (@eadbsalvadorba) celebrada pelo Delegado 
Inspetorial, Pe Eudes Barreto!  
Além disto faremos um momento de ação social, como em todos os anos, que é a 
arrecadação de leite em pó, através de um sistema Drive thru e cada um receberá 
uma caneca comemorativa pelos 150 anos da primeira reunião dos ex-alunos com 
Dom Bosco e dos 120 anos do Liceu Salesiano do Salvador. 
Gostaríamos de convidar a todos para acompanharem a missa pelo Instagram! 
 

Dia 02/08, às 09h - Missa dos Ex-alunos através do nosso Instagram.  

Dia 02/08, das 10h às 12h -  Acolhimento de uma LATA DE LEITE EM PÓ ❤️, nas quadras internas do 
Colégio (acesso pelo túnel), no esquema drive-thru. 
 

http://www.chicodovale.com.br/
http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php


 
 

 
 

************************ 

 
MISSÃO 

Colocar os conhecimentos, 
experiências e competências, 
como profissionais leigos, a 
serviço dos Ex-Alunos/Ex-

Alunas, da Família Salesiana e 
da sociedade, a fim de tornar 
realidade o lema: "uni-vos e 

ajudai-vos” 

 
VISÃO 

Trabalhar para ajudar 
os Ex-Alunos de Dom 
Bosco a se tornarem 
"sal da terra e luz do 

mundo". 
 

 
VALORES 

- Vida- 
-Liberdade- 
- Verdade- 

-Solidariedade- 
- Fraternidade- 

-Comunhão- 
 


