
 
 
 

 

   10 DE JANEIRO  –  ANO  2020 – Nº  2001 

NOVA EX-ALUNA – NOVO EX-ALUNO DE DOM BOSCO e FMA—somos o que escolhemos ser 
 
 
PORTUGAL – [Antônio Pires] 
 
Mensagem do Ex-Presidente da Confederação Mundial dos Ex-Alunos, Antônio Pires, para Faustino Vicente. 
 
Dr. Faustino Vicente 
Estimado colega e irmão em Dom Bosco. 
 
Agradeço, neste final de ano, as suas muitas mensagens. Elas são o discurso permanente 
traduzindo por provas as ações de cidadania ativa; e enchem de orgulho os Ex-Alunos 
Salesianos não só Brasil, como de Portugal e do mundo inteiro, onde a Família Salesiana se 
sente prestigiada pelo corajoso exemplo que recebe de fidelidade aos valores da educação 
inculcada pelos discípulos do Santo Educador que nos legou a password: ‘honestos cidadãos e 
bons cristãos’… 
Em junho próximo celebram-se em Turim os 150 anos do início da nossa Associação... 
Será em Congresso (dias 25 a 28). E o amigo Faustino talvez queira participar, embora seja um 
EUROBOSCO. Mas, em 2021, teremos a Assembleia Mundial, motivadora para a preservação, 
desenvolvimento e testemunho do carisma que nos distingue,  
sendo uma presença audaz no mundo de hoje, como o Faustino Vicente está a ser visível e 
eficazmente… 

Congratulo-me, mais uma vez, com as impagáveis intervenções cívicas e não só, pelo caminho 
já percorrido e pela férrea vontade de prosseguir rumo a metas ‘sem fim à vista’… 

 
Vai de Lisboa, Portugal, o ABRAÇO grande e fraterno com votos de um ANO NOVO pleno de 
realizações e sucessos! 
António G. Pires 

Presidente Emérito da Confederação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de Dom Bosco. 
 

 

PARÁ DE MINAS – MG [Marcos] 
 

Com mais três anos de gestão pela frente, o Ex-Aluno e 
Contabilista Carlos Daniel de Souza avalia como uma das 
maiores conquistas do OSB a compreensão do poder público 
de Pará de Minas – MG e da sociedade sobre o papel da 
entidade. “Hoje, felizmente, conseguem enxergar nossa 
essência que é contribuir com a eficiência da gestão pública, 
nunca rivalizar. Em seu novo mandato ele anuncia a expansão 
das atividades do Observatório, além de uma atuação mais 
abrangente em 2020, na conscientização pela valorização do 
voto nas eleições municipais. 
Sabia mais acessando: osbparademinas.org.br  
[37-3237.9249] 
 

 

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


JUNDIAÍ – SC [Faustino] 
 
 

Jogo de vôlei entre Salesianos e Alunos do Liceu Nossa 
Senhora Auxiliadora de Campinas, em 1952. Faustino, aluno, 
é o segundo da esquerda para a direita. 
 
 
 

 
 

 

 

 
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- 
 

   
 


