
 

 

 
 

 
20 DE JANEIRO   –  ANO   2020   –   Nº  2002 
 

------ NOVA EX-ALUNA – NOVO EX-ALUNO DE DOM BOSCO e FMA—somos o que escolhemos ser. ------ 

 
MENSAGEM DO PRESIDENTE – [Dalpiaz] 
 
OBRIGADO A TODOS PELAS MENSAGENS ENVIADAS PELO MEU ANIVERSÁRIO. QUE POSSAMOS ESTAR UNIDOS, CURTINDO ESTÁ 

SINERGIA EM 2020 PARA CELEBRAR COM PROFUNDIDADE OS 150 ANOS DE NOSSA ASSOCIAÇÃO. 
ABRAÇOS 
 

 

SALVADOR -BA – [Daniel] 
 
É COM ALEGRIA QUE COMUNICO QUE TEMOS MAIS UM VEÍCULO DE INFORMAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE VOCÊS: É O NOSSO NOVO 

SITE. A PARTIR DE AGORA, TODOS OS CADASTROS, NOTÍCIAS, FOTOS E INFORMAÇÕES SERÃO FEITOS POR LÁ. ENTÃO, FAÇA UMA 

VISITA E SE INFORME: 
WWW.EADBSALVADOR.COM.BR 
 

 

 

 

FILIPINAS - [Jurandyr] 
 
Para dar visibilidade à 
figura e ao empenho do 
Ex-aluno e da Ex-Aluna 
de Dom Bosco, a 
‘Federação Nacional 
Filipina dos Ex-Alunos’ – 
que neste ano festejará 

os 40 Anos da sua instituição – preparou diversos eventos 
oficiais. E já elaboraram um adesivo especial e uma placa 
comemorativa para carro. 
Em vista dos próximos encontros celebrativos dos 150 

Anos de Nascimento dos Ex-Alunos – entre os quais se destaca, em nível regional, 
o Congresso que se fará em Tóquio (Japão) de 4 a 6 de dezembro/2020 – será 
possível encontrar pelas ruas ou paredes, de Manila ou Cebu, uma placa ou um 

adesivo pelos quais desejam mostrar a todos o orgulho de ter recebido uma educação segundo o Sistema Preventivo 
de Dom Bosco. - Fonte: AustraLasia. 
 
 
 
 
 

https://www.bosco.link/webzine/54348
http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php
http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php


 

 

LISBOA - PORTUGUAL - [Jurandyr] 
 

No dia 12 de janeiro de 2020 Rita Sanches, Ex-Aluna dos Salesianos do Estoril foi a 
vencedora da sétima edição do programa “The Voice” de Portugal. A prova  final 
do programa foi transmitida pela emissora portuguesa RTP1 no dia 12 de janeiro. 
Rita Sanches competiu com outros dois concorrentes ligados aos salesianos do 
Estoril: Carolina Pinto, professora de artes cênicas, e Filipa Maldonado, aluna do 
"Musicentro" desde 2012. 

 
 

SEVILHA – ESPANHA - [Jurandyr -ANS] 
 
 
Até onde vai Dom Bosco? Certamente muito além dos 130 países nos cinco 
Continentes que hoje contam com a presença salesiana. E se quiséssemos ir ainda 
mais longe? Bem, não erraríamos se fôssemos também à Antártica para 
encontrarmos também ali uma sua pequena imagem. Esta foto foi tirada a 15.073 
quilômetros da Espanha, e Dom Bosco aparece como Padroeiro do contingente 
militar que acompanha os pesquisadores ambientais no Continente antártico. 
"Dom Bosco nos motiva a ter respeito pela tutela do nosso planeta" – afirmam eles 
ao enviar a foto. O que foi que levou Dom Bosco até lá? O fato de ser um Patrono 
"multidisciplinar". 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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- 

 


