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PÁSCOA – RESSURGIR COMO UMA NOVA EX-ALUNA, UM NOVO EX-ALUNO 

 
 
 
As Delegações de toda a América Latina se 
preparam para o CONGRELAT em Santo Domingo, 
no Panamá. Nesta hora a ansiedade toma conta de 
todos, tendo em vista a importância do evento, sua 
temática e expectativas de resultado. A delegação 
brasileira levará, com certeza, uma contribuição 
significativa e trará uma gama de conhecimentos e 
orientações que nortearão as atividades na área de 
comunicação em todo o Brasil. 
 
 
 

MANAUS - AM 

 
O Brasil participará pela primeira vez dos Jogos 
Internacionais da Juventude Salesiana, que acontecerão em 
Cracóvia, de 28 de abril a 3 de maio. Treze alunos do colégio 
"Dom Bosco" de Manaus representarão a Rede Salesiana 
Brasil - Escolas e participarão de diversas competições 
esportivas nas disciplinas de vôlei, futebol e tênis de mesa. 
[Pe. Jurandyr]. 

 
BELO HORIZONTE – MG 

 
Agora universitária, ex-aprendiz fala da importância do Cesam-MG e sua vida profissional 

Rebeca Linhares é mais um caso de sucesso do Cesam-MG. A jovem enviou à Unidade 
um depoimento: 
"Tenho 19 anos e fui aprendiz do ano de 2014 a 2015. Foi uma das experiências mais 
marcantes da minha vida. Durante esse período pude viver momentos incríveis, 
conhecer pessoas maravilhosas e aprender tarefas que utilizo em minha vida 
profissional. O CESAM-MG foi o meu incentivo. Através do meu primeiro emprego eu 
pude conhecer um pouco do mercado de trabalho e ter o interesse em ingressar no 
mesmo. [fonte: ACONTECE] 
 
 
NITERÓI - RJ 

 
Os preparativos para o ENCONTRÃO vão de vento em popa e o evento será muito 
significativo, apesar de acontecer 'extra muros" do Santa Rosa. 

 

 
 

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- 
 

 



O evento acontecerá na tarde-noite do dia 15/09, com diversas atrações. No dia 10 
de abril aconteceu mais uma reunião para avaliar alguns orçamentos e previsão de 
atividades para ao dia. Quanto à adesão, o número já ultrapassa os 130! [Luiz Artur[. 

 
 
VITÓRIA - ES 

 
Ex-Alunos e Ex-Alunas do Colégio Jardim Camburi aprovados em vestibulares 
compartilham seus conhecimentos com os colegas 

 
Reconhecido como grupo da Família Salesiana, os Ex-alunos 
de Dom Bosco são parte importante do projeto PRATA DA 
CASA desenvolvido no Colégio Salesiano Jardim Camburi, 
em Vitória-ES. Por meio da disciplina de Redação, os 
egressos aprovados em vestibulares compartilham seus 
conhecimentos com os colegas da 2ª e 3ª séries do ensino 
médio. 

 
 
SANTO DOMINGO-PANAMÁ 
 

“Sou um filho de Dom Bosco” 

Manuel (Manny) Mota – histórico jogador e treinador 
profissional da “Major League Baseball” dos Estados Unidos. 
“Em minha infância, vivi no bairro “San Juan Bosco”, de 
Santo Domingo. Foi uma infância muito bela, da qual tenho 
orgulho. Jogava futebol com os Salesianos no Oratório ‘Dom 
Bosco’. A formação salesiana, com a disciplina, tem um 
papel preponderante na minha vida por toda a minha 

carreira. 
Outro grande “sucesso” de  Manny é a Fundação Manuel Mota, criada em 1967, para oferecer 
alimento, material escolar e esportivo a crianças e jovens com poucos recursos, além de 
alimentos a idosos vulneráveis. 
 
 
DILI - TIMOR LESTE 

 
Os Ex-alunos de Dom Bosco e a “Cristal Foundation” 

 
Desde 1984 a “Cristal Foundation”, registrada oficialmente 
em 1987, nos tempos da ocupação indonésia, e novamente 
em 2001, transformou a vida de milhares de cidadãos de 
Timor Leste. Criada por dez ex-alunos salesianos da obra de 
Baucau, com a ajuda dos Salesianos de Dom Bosco, tem o 
seu quartel-general em Dili, no bairro de Balide, a 100 
metros da obra das Filhas de Maria Auxiliadora, oferecendo 

atualmente educação a cerca de 8000 alunos. 
[Agostinho dos Santos Gonçalves, Ex-aluno de Dom Bosco - TL] 
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http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/c9d560947980f5006b1f075d97141447_XL.jpg


 
 

REMINISCÊNCIAS 
 

 
 

 
 
Toquinho, ex-aluno do Liceu Coração de Jesus relembra com 
saudade os bons tempos e canta, dentre outros, o CORAÇÃO 
SANTO. 
[Giselle Neves Aguiar] 
 

https://www.facebook.com/liceucoracaodejesus/videos/1879288465421234/ 
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