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24 DE JUNHO---DIA MUNDIAL DOS EX-ALUNOS E EX-ALUNAS DE DOM BOSCO  

 
EDITORIAL 
 
Reunião dos Coordenadores e Delegados Nacionais da Família Salesiana 

 
Representantes dos Ex-Alunos: Pe. Dácio, delegado 

nacional; Eduardo 
Cavalcante, Assessor 

Mundial para as Américas; 
Osvaldo Dalpiaz, 

Presidente Nacional 
 
 
 
PORTO ALEGRE - RS 
 

No dia 6 de junho último, o Grupo de Ex-alunos de 
Porto Alegre fez seu encontro mensal, desta vez, com a 
presença do P. Hess, que fará o assessoramento do 
Grupo neste ano. Como formação foi utilizada a 
mensagem escrita pelo Reitor-Mor e publicada no 
Boletim Salesiano cujo tema versava sobre Nossa 
Senhora. Em seguida houve o relato de 2 integrantes 
sobre sua participação na Comunidade a partir do 

incentivo do Grupo. Foi entusiasmador ouvir estas experiências. O Grupo decidiu instituir 
o valor de R$ 15,00 como contribuição mensal e passar a contribuir para o Conselho 
Inspetorial. Falou-se também na ampliação do Grupo e ações futuras.  
 
MANAUS - AM 
 

Recebemos de Manaus a oferta de ajuda para a 

elaboração do ACONTEX. É mais uma 

demonstração da unidade do movimento exalunal 

e da obediência à recomendação de Dom Bosco: 

“uní-vos e ajudai-vos”. 

Eis o texto: “Sou ex-aluna (T89) do Colégio Dom 

Bosco em Manaus e delegada para a Comunicação dos Salesianos na Amazônia 

(Inspetoria São Domingos Sávio). Recebi o ACONTEX 14 através de um de nossos 

diretores, o Pe João Mendonça. Aqui na Comunicação da Inspetoria somos três ex-

alunos: Eu sou jornalista, tem o José Luiz publicitário e o Eduardo Lacerda que é 

designer.  
 
 
 
 
 
 

 
 

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- 



GOIÂNIA – GO 
Festa junina 

do Centro Juvenil 
dos Ex-Alunos 
e Ex-Alunas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BELO HORIZONTE – MG  
  

 
O Ex-Aluno de Belo Horizonte lança mais um livro de 
poesias. Foi educando do CESAM-BH, depois educador 
na mesma obra salesiana. Hoje continua na área de 
Educação e ocupa uma cadeira na Academia de Letras 
de Contagem-MG.  
Veja mais detalhes em   
https://www.e-paragrafo.com.br/  
 
 
 

 
 
 
PARÁ DE MINAS – MG  
 

Sábado, 10/06, o jovem oratoriano Lucélio Anastácio, após 
longa caminhada, muitos treinos, empenho e disciplina, 
passando pelas faixas "Branca", "Amarela" e "Laranja", 
recebe a faixa "Vermelha", subindo mais um degrau. Na 
presença do Sensei Diego (Ex-aluno do Oratório) e outros 
oratorianos praticantes da "arte marcial", Marcos Flávio 
teve a honra de ser o padrinho e promover a troca das 
faixas, dizendo palavras de incentivo e direcionamento. 
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