
 
 

   CLIQUE 

 

   28 DE JANEIRO  –  ANO  20XX – Nº  1902 

EX-ALUNA - EX-ALUNO DE DOM BOSCO / FMA—uma boa IDEIA 

 

CONGRESSO NACIONAL DOS EX-ALUNOS E EX-ALUNAS DE DOM BOSCO DO BRASIL 

AGOSTO DE 2019 

 
BELO HORIZONTE – [FIEADB] 

 
Aplica-se perfeitamente às lideranças dos Ex-Alunos e Ex-Alunas: 
 
“Se queres construir um navio, não comece por dizer aos operários para juntar madeira ou preparar as ferramentas: 
não comece por distribuir tarefas ou por organizar a atividade. Em vez disso, detém-te a acordar neles o desejo do 
mar distante e sem fim. Quando estiver viva esta sede, meter-se-ão ao trabalho para construir o navio”  
[Saint-Exupéry] 
 
 

BELO HORIZONTE – MG - [Edu] 

 
Vanderlei Lourenço, atuante Ex-Aluno de Belo Horizonte, foi escolhido pelo 
Ministro Osmar Terra, da pasta de Cidadania, para comandar a presidência da 
Fundação Cultural Palmares. Vanderlei já desenvolve função proeminente na área, 
a alguns anos, como Presidente do MDB Afro. A Fundação, criada em 1988, tem 
como objetivo fomentar o direito de acesso à cultura e a indispensável ação do 
Estado na preservação das manifestações afro-brasileiras. 
 

 
 
RECIFE - PE [Moura] 
 

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2019 reuniram-se em Jaboatão e Carpina um grupo de 34 associados da Ação 

Fraterna Salesiana da Inspetoria Salesiana do Nordeste. No dia 18 – sexta feira –aqueles que se encontraram em 

Recife, partiram do Salesiano da Boa Vista (Recife) para Carpina para uma programação com a comunidade local: 

visita à casa, encontro com os salesianos da casa e com os colegas, oração com a comunidade salesiana e jantar com 

a comunidade salesiana. A receptividade da comunidade local foi excelente. Após o jantar o grupo retornou a Recife. 

Às 8h do dia 19 o grupo se encontrou novamente na frente do Salesiano da Boa Vista (Recife) para partir para Jaboatão. 

Em Jaboatão, após o lanche da chegada ocorreu, no auditório do térreo, a 1ª reunião:  cantos, acolhida aos novos e 

oração ainda com a motivação dos 200 anos do nascimento de D. Bosco. O clima de salesianidade e solidariedade 

imperaram, a tônica da Ação Fraterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


INTERNACIONAIS 

 
ROMA – ITÁLIA [Pe. Jurandyr] 

No dia 08 de janeiro de 2019 foi conferida a cidadania italiana ao dr. Lukasz 
Polanski, polonês, ex-aluno da Escola Secundária Salesiana de Lubin e da Faculdade 
de Ciências da Comunicação da Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, onde 
completou os estudos e alcançou os títulos acadêmicos em 2004. Durante os anos 
de estudo, ele realizou um trabalho voluntário como assistente da Sala de Estudos 
da biblioteca especializada do Centro de Estudos Dom Bosco, realizando a primeira 
impaginação gráfica e informática do website. Ele também desempenhou um 

papel semelhante no Vaticano, no Comitê de Ciências Históricas da Santa Sé, do qual o prof. padre Cosimo Semeraro, 
SDB, era Secretário. Polanski também trabalhou com os "Colloqui Internazionali della Famiglia Salesiana", do padre 
Karl Oerder, SDB, e realizou a primeira organização de arquivos e informática do epistolário do Venerável padre 
Vicente Cimatti SDB. O dr Polanski atualmente trabalha para o Conselho Nacional de Pesquisa (CNR) de Roma e 
colabora temporariamente com a Universidade de Johannesburgo, na África do Sul. 
 
 

 
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- 
 

   

REMINISCÊNCIAS 

 

 

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


