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MÁRIO ALBERTO 
~ ~ LEAL MONTEDONIO 
~~~ BEBETO 

t Os amigos Lucio Mauro Serra Martins e Marco Aurélio Reis 
Madeira comunicam o falecimento ocorrido em 29/03186 do 
inesqueclvelam!90 BEBETO e aproveitam para participarem 
da Missa de 7" 018 a ser realizada em Petrópolis na Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, à Rua Montecaseiros, na terça

feira. dia 06105186, as 18:0011. 
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"!E ai. que c o que onde eu 

estivec. estejam comigo também os 

que me deste. paca que contemplem 

a minha glócia. aquela g/ócia que tu 

me deste pois me amaste antes da 

criação do mundo". 

( Jo. 17,24) 

Pe. liugo Mont~ônio Reuo 
Deus o chamou mas a sua memoria 

permanece no c o r a ç õ o dos que a 
conheceram. 

Nascimento: 11- 03- 16 
Ordenação : 20 - 12 - 41 
Falecimento: 02- 03- 80 

PAROQU IA DE NOSSA SE N HORA 
DAS DORES DO IN GÁ - NIT ERÓI 



1)rofessoro.nda.s 

ThereziNha Lais Passos Conceição 

Yesa SalgadO Medeiros 

Vera Maria Barbatti Sampaio 

Higina CaRneiro Bruzzi 

Marise LEal Montedônio {-

Anna Therezlnha Daumas 

Maria Regina De Lima Gouvêa 

Nelsinéa DunlEy Nogueira 

Genô MariA Salamoni 

V éra Marina Ligiéro Friaça 

Noelma GOmes Simões 

Delir SaiNt Martin 

Vera Maria CarlOs 

Anna Maria Sandri 

Wanda EsSinger Carneiro 

Elza Maria RibeirO Bento 
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'i)aran.Ln.fo- 9)r. 'João J=ran.clsco, ln.
slg.n.e professor de portug.uês. 

0radora - S'foelma .@omes Slmões 

ç:Jeometla.çtem de deotlra. 
9). J\1an.oel 'Pedro da eu.n.h.a eln.tra, 

D. D. Bispo Diocesano 

CRe\J'ma. 'Jrmã. CBlan.ch.ot 
D. D. Visitadora das Filhas da Caridade 

&ra.tlde ç:Jeometla.gem 

CRe\J'ma. 'Jrmã. 9)u.arte 
mui prezada ex-Diretora e 
devotada amiga 

\Jeometla.g_em ~sp.ecLa.~ 

CRe\J'mo. 'i)e. J\1cmu.el .@on.zale:z:, 
D. D. Superior do Seminário 
S. Vicente de Paulo e Cape
lão do Colégio. 

CReuma. 'Jrmã 9)u.tra 
D. D. Diretora 

'i)rof. 'dosé J\'toacy.r San.tos 

Homenagem Póstuma 
Exímio Professor de saudosa memória 

9)r. San.dó.lLo _Alcooer y. eots 

Homenagem aos ProfessAres da Série 
Prof. Carlos da Fonseca 
Prof. Cristiano Coutinho Cordeiro 
Pro f. João Francisco 
Profa. Maria de Lourdes Velasco Schmit 
Prof. Paulo Gomes da Silva 
Prof. Paulo Machado Costa e Silva 
Prof. Wolney Aguiar 
Irmã Ana Maria Lima 
Irmã Lúcia Resende 
Irmã Martha Couto 

Homenagem aos ProfessAres do Curso 
Prof. Arthur Fonseca da Cruz Filho 
Prof. Flávio Vieira Maciel 
Prof. José Carvalho 
Prof. José Garcia de Vasconcellos 
Irmã Elisabeth Alkmim 
Irmã Inês Lavor Campos 
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DIA 9 DE DEZEMBRO 

As 10 horas 

Missa em Ação de Gra
ças, sendo celebrante 
o Revmo. Sr. Pe. Manuel 
Gonzalez, O. O . Superior 
do Seminário S. Vicen
te de Paulo e Capelão 
do Colégio. 

As 17 horas 

Solenidade da Colação 
de Grau, no auditório 
do Colégio. 

'Jura.men.to 

"Prometo, Job paLavra de 

honra, exercer o 1f[agiJtério 

Primário, com perdeVlrança 

e retidão." 
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CAS A DE CARIDADE 
DE 

PARA[BA DO SUL 

CRecordaçao 
da 

j=esta 'dubllar da C:Oedlcada 'JLlha 

de 

São '\5Lcente de tpaulo 

c!lrmã Jlronledonic 

f.l.omrnagrm 

t 

Gratldilo 

~-----------------------



Jrntã '711ontedonío 

eln.coen.ta .An.os de ~ocaçao CRellQ.lOsa 

19 DE .JULHO 
DE 1902 

19 DE .JULHO 
DE 1952 

11![on t e d onio 

@u EM não conhece Mére Montedonio, a 
bondosa e humilde filha de São Vicente; vestida 

de seu hábito azul e corneta branca? Quem não 
conhece a mãe carinhosa das meninas que lhe foram 
confiadas desde a tenra idade? Várias centenas de 
creaturinhas viu crescer sob seus caridosos cuidados, 
durante estes 50 anos de sua vocação religiosa. 

Quantas jovens que hoje, orientadas pela forma
ção cristã, ocupam vários cargos nos escritórios, 
bancos e repartições públicas; outras já casadas, 
ocupam o nobre cargo de boas esposas. Que diremos 
então, do grande número de suas alunas, que admiram 
a vida oculta de sacrifícios, e consagraram-se a Nosso 
Senhor em várias comunidades religiosas. (Sendo 24 
Irmãs de Caridade). 

Mére Montedonio, foi a humilde heroína que não 
mediu sacrifícios nem penas, para junto as orfãsinhas, 
sempre, testemunhar a sua doçura, bondade e carinho. 
Mere Montedonio tudo venceu e hoje alegre, cheia de 
uma felicidade santa, canta o seu hino de «Vitória11. 

Cincoenta anos vencidos, junto ao Senhor na 

grande missão de Caridade. 
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J r 111 â 111. o n t e 6L o n í o 

eln.coen.ta .An.os de "'doca.çã.o CRelLqLosa. 

19 DE .JULHO 
DE 1902 

19 DE .JULHO 
DE 1952 

1flont e doní o 

@UEM não conhece Mére Montedonio, a 
bondosa e humilde filha de São Vicente; vestida 

de s~u hábito azul e corneta branca? Quem não 
conhece a mãe carinhosa das meninas que lhe foram 
confiadas desde a tenra idade? Várias centenas de 
creaturinhas viu crescer sob seus caridosos cuidados, 
durante estes 50 anos de sua vocação religiosa. 

Quantas jovens que hoje, orientadas pela forma
ção cristã, ocupam vários cargos nos escritórios, 
bancos e repartições públicas; outras já casadas, 
ocupam o nobre cargo de boas esposas. Que diremos 
então, do grande número de suas alunas, que admiram 
a vida oculta de sacrifícios, e consagraram-se a Nosso 
Senhor em várias comunidades religiosas. (Sendo 24 

Irmãs de Caridade). 

Mére Montedonio, foi a humilde heroina que não 
mediu sacrifícios nem penas, para junto as orfãsinhas, 
sempre, testemunhar a sua doçura, bondade e carinho. 
Mere Montedonio tudo venceu e hoje alegre, cheia de 
uma felicidade santa, canta o seu hino de <Vitória•. 

Cincoenta anos vencidos, junto ao Senhor na 

grande missão de Caridade. 




