DOM BOSCO E O SERVIÄO POSTAL

O serviÄo postal, que principal meio de
comunicaÄÅo da Çpoca, foi usado por Dom
Bosco de forma maciÄa para se comunicar
com seus entes queridos, autoridades,
benfeitores, aos pedidos de ajuda e conselhos,
ou para agradecer a colaboraÄÅo, mas tambÇm
para afirmar a bondade de seus projetos e
obras contra os cÇticos e detratores. A maior
parte destas cartas em determinados
momentos chegou e ultrapassou a centena por
dia e pagar a postagem de muitas cartas nÅo
foi o Éltimo pensamento do santo. Com tanta
freqÑÖncia os carteiros vieram a Valdocco
com o saco cheio de boas e mÜs notácias. Don
Bosco respondeu fez responder a todos os
seus colaboradores, enviando sempre uma
boa palavra, uma sugestÅo, uma promessa de
recordaÄÅo na sua oraÄÅo e de seus meninos.
As tarifas postais do tempo certamente nÅo
eram baratos, mas a necessidade de se
comunicar era essencial para o seu trabalho e
os seus propàsitos.
Das Memàrias de Dom Bosco (Vol. VII p.
462/463) Ç formado por este episàdio muito
significativo da vida e de os interesses de
Dom Bosco ... "Ele com sua ciÖncia
geogrÜfica garantiu uma espledida posiÄÅo
social ao
jovem Marchisio, aluno do
Oratàrio. Em Torino em julho de 1863
publicou uma carta geral da ItÜlia, que contÇm
detalhes de todas as agÖncias de correio, rotas
comuns, ferrovias e do mar para que eles
comunicassem uns com os outros, realizada
pelo uso de correios, organizados pela
DirecÄÅo-Geral dos itens do reino.

O tempo de comunicaÄâes postais seguido por
outros oito mapas, que inclui a tomada de
todas as prováncias do reino. O tempo de
comunicaÄâes postais seguido por outros oito
mapas, que inclui a tomada de todas as
prováncias do reino. Estes cartâes e suas
indicaÄâes foram o resultado de longos anos
de trabalho paciente de Marchisio. Dom
Bosco lhe havia aconselhado a fazer esse
trabalho, e animado para trazÖ-lo ä fruiÄÅo.
Marchisio foi muitas vezes em Valdocco para
desenhar as suas cartas ao abrigo de Don
Bosco. Ele recebeu um prÖmio da
AdministraÄÅo dos itens a que foram
submetidos, aceitos, aprovou-a, ele fez a
imprensa e mais tarde deu o autor o cargo de
diretor-geral da agÖncia dos Correios, em
Roma. "

