
 
 

CLIQUE AQUI 

 

06 DE AGOSTO  –  ANO  2019 – Nº 1916 

 QUER QUE DOM BOSCO SEJA SEU AMIGO? DEFENDA E LUTE PELAS IDEIAS DELE  

Dom Bosco, nosso Pai e Mestre, nosso modelo de vida [Pe. Orestes, Inspetor ISJB] 

 
Que todos, neste 
mês, celebrando os 
204 anos do 
nascimento de 
nosso Pai, Dom 
Bosco, possamos 
reavivar em nós, os 
mesmos ideais que 
ele tinha, na 
formação e salvação 
da Juventude. 
 
 

SÃO PAULO – SP [Pio] 
 
No dia 27 de julho a União dos Ex-alunos do Liceu Coração de Jesus fez no Colégio 
“a noite da pizza” onde compareceram 60 pessoas. Foi um grande evento pois o 
Liceu está cercado pela Cracolândia o que afasta as pessoas; esta realidade faz 
com que qualquer evento seja de difícil realização. Por outro lado, os Ex-Alunos 
começam a ter expressão dentro da Família Salesiana de São Paulo. Parabéns 
Luciano Boni - presidente da União - e a todos os membros que não mediram 
esforços para concretizar o evento! 

 
 
 
BELO HORIZONTE – MG [Bernardo]  

Hoje demonstramos o que podemos fazer como ex-alunos. Todos nós estamos de parabéns. 
Estamos juntos por um propósito maior e faremos a diferença, participando da missão de Dom 
Bosco com as convicções Salesianas, além de colocar o Colégio em destaque. Pe. Luiz José 
Vidal, obrigado por confiar nos Ex-Alunos e Ex-Alunas. Todos nós estamos de parabéns. 

VICE CAMPEÕES 3º LUGAR 4º LUGAR 

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


 
SALVADOR – BA[Daniel Torres] 
 
Aconteceu no dia 05/08/19, a 9ª edição do Encontro Anual dos Ex-alunos de Dom Bosco do Liceu Salesiano do 

Salvador (Salvador-Ba)! Em clima 
de muita alegria e gratidão, 
reuniram-se 1.123 Ex-Alunos e 
Ex-Alunas em uma bonita festa. 
As comemorações iniciaram-se 
com a Celebração Eucarística 
celebrada pelo Delegado 
Inspetorial, Pe Eudes Barreto. 
Duas bandas animaram o pátio 
do colégio para todos.  
Foram arrecadadas mais de 800 
latas de leite em pó que serviram 
como ingresso social para a 

entrada à festa e que serão doados a 9 instituições beneficentes de Salvador. Este ano, foi criado o troféu “Grupo 
de Ex-alunos de Dom Bosco de ouro” para o maior grupo de ex-alunos por turma; venceu a 2018, com 78 ex-
alunos. O Ex-Aluno Mário Figlioulo, de 86 anos, estudou no Liceu na década de 40, foi homenageado com a 
Comenda São Domingos Sávio.  Ele tem participado dos encontros todos os anos.  
Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora abençoem a todos que colaboraram com este grande encontro! 
 
LORENA – SP [Beth] 
 

 
 

INTERNACIONAIS 

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



 
 
 

 
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- 
 

   
 

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


