CLIQUE AQUI

06 DE NOVEMBRO – ANO 2018 – Nº 1832

É EX-ALUNA/EX-ALUNO DE DOM BOSCO OU FMA???— lute por esta IDEIA
CONTAGEM - MG [Lilian]

Dia: 11 de novembro de 2018
Local: Parque Ecológico do Eldorado
Horário: 15h às 17h.
Lanche Partilhado.
Venha e convide seus amigos também ex-alunos
e ex-alunas da E. E. Helena Guerra ou algum
professor e professora
que você tem contato.
Vamos celebrar a alegria deste reencontro!

PARÁ DE MINAS – MG [Marcos]
No dia 12 de outubro o Morganti Ju Jitsu do oratório Pe. Falcone de Pará de Minas
participou, no dia 12 de outubro, do Campeonato Nacional, no Parque Ibirapuera
em São Paulo, no Poliesportivo Mané Garrincha, juntamente com outros atletas,
num total de 36, representando o Estado de Minas Gerais, e ficou em 3º lugar na
competição e em 1º lugar no quesito disciplina; a equipe foi premiada com uma
das Katanas. Todos os atletas do Morganti Salesiano do Oratório foram pódio diz
com orgulho o Sensei Diego de Moura, Ex-aluno do Oratório e diz ainda ficar muito
feliz e honrado por poder contribuir com o sucesso de outros. Nas fotos, o Exaluno Diego é o que está de Kimono branco. Quem está falando e nos prestigiou com a presença, é o chefe geral do
Morganti Ju Jitsu de Pará de Minas, Sensei Abel.

Toda 1ª quinta feira do mês, acontece no Oratório Pe. Falcone, a
reunião ordinária da diretoria da Associação dos Ex-alunos e
Amigos de Dom Bosco de Pará de Minas para prestação de contas
e definição de novas ações. Neste 1º de novembro, além de outras,
definimos as ações e distribuição de tarefas para a premiação de
final de ano dos Oratorianos que acontecerá no dia 22 de
dezembro.

NITERÓI - RJ

MISSÃO

VISÃO

Colocar os conhecimentos,
experiências e competências, como Trabalhar para ajudar os Ex-Alunos
profissionais leigos, a serviço dos Ex- de Dom Bosco a se tornarem "sal da
Alunos/Ex-Alunas, da Família
terra e luz do mundo".
Salesiana e da sociedade, a fim de
tornar realidade o lema: "uni-vos e
ajudai-vos”

VALORES
- Vida-Liberdade- Verdade-Solidariedade- Fraternidade-Comunhão-

REMINISCÊNCIAS
FANFARRA DO LICEU SALESIANO DE CAMPINAS
Aos 26 de outubro de 1952 o jornal A Comarca de Jundiaí registrou, com o título - LICEU Salesiano
Na. Sra. Auxiliadora (Campinas) –, no qual tive a honra de estudar, a visita que este conceituado colégio
fez à Terra da Uva. A fanfarra desfilou na cidade com garbo, característica permanente do estilo
pedagógico salesiano. [Faustino, na foto]
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