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Diário História 

Livro resgata histórias do Colégio São José 
São José do Rio Preto, 2 de setembro de 2007  
 
Nilce Lodi 
 
15:06 - No início desta semana, 
o Colégio "São José", dos 
sacerdotes Agostinianos, 
realizou uma noite especial para 
a apresentação do livro “Colégio 
São José - 60 Anos de 
Educação e História”, que 
recolhe depoimentos de 
diretores, professores, ex-
alunos e alunos atuais. São 
recordações que têm em 
comum ou em paralelo, observações sobre o mesmo fato, sobre períodos 
que se completam. São lembranças em contraponto que embelezam 
ainda mais a existência de uma instituição vivenciada por gerações. Cada 
memória individual deu sua contribuição para a memória coletiva, que se 
desenvolveu a partir de laços de convivência, escolares, profissionais, 
entrelaçando a memória de seus membros. Quando surge a necessidade 
de reconstituir a história de uma instituição, como no presente caso, 
emprega-se, quase sempre, o procedimento de recolher seus vestígios a 
partir de lembranças daqueles que nela viveram anos a fio.  
 
As lembranças do grupo persistem matizadas em cada um de seus 
membros, colaborando na composição de uma memória ao mesmo 
tempo una e diferenciada.É um modo de fazer da história, enquanto 
atividade mais democrática, a cargo da própria comunidade, que vai 
contra a postura conservadora elitista que acredita ser a história objeto 
reservado apenas à academia. Provavelmente, a "memória" se perderia, 
em seus detalhes, com o desaparecimento das pessoas que deram seus 
depoimentos. O "60 anos de Educação e História" não nos oferece 
apenas o lembrar ou o reviver dos que partilharam da mesma história, em 
momentos e situações variadas. Ele "é reflexão e compreensão do agora 
a partir do outrora". Ele apresenta também as etapas percorridas por uma 
das mais antigas instituições de ensino confessional em Rio Preto, 
inicialmente planejado para a formação de novos integrantes da Ordem 
Agostiniana. 
 
 

  Arquivo   

1957- Novo prédio do Colégio dos 
Agostinianos em Rio Preto 

 
Livro presta homenagem a Padre 
Mariano 
Muitos são os agostinianos que atuaram 
em Engenheiro Schmitt e em São José do 
Rio Preto. O Livro destaca, em 
Homenagem Especial, Padre Mariano de 
la Mata Aparício, que foi ordenado na 
Espanha em 1930 e veio para o Brasil no 
ano seguinte. Foi capelão do colégio das 
Irmãs Agostinianas Missionárias de 
Taquaritinga. Depois de diversas 
atividades sacerdotais, docentes e 

Arquivo 
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Rio Preto: 19ºC/25ºC 
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administrativas, iniciou em 1949 os 
trabalhos do colégio-internato de 
Engenheiro Schmitt, ali permanecendo até 

1960, quando se transferiu para São Paulo. Faleceu em 1960. Foi 
beatificado em 2006. Embora não tenha sido mencionado, poderíamos 
destacar a figura de outro sacerdote agostiniano. Padre Julio López 
Migueal (1892-1972), que assumiu as paróquias de Cedral, Palestina, 
Nova Granada (1948-1957) e Engenheiro Schmitt (1957-66), 
desempenhando o trabalho ministerial e, simultaneamente, cargos 
administrativos na Ordem.  
 
É lembrado pelo interesse pelos moradores do sertão, dos "caipiras", 
aprendendo seu linguajar, assimilando seus costumes, dentre os quais o 
gosto pelo "cigarro de palha", típico do caboclo dessa região, feito 
pacientemente picando o "fumo de corda", tabaco tipicamente brasileiro. 
Foi diretor espiritual e confidente de Dom Lafayette Libanio, que buscava 
o seu assessoramento sábio e prudente antes de tomar decisões maiores 
na diocese. Ele era uma pessoa simples, bondosa e afetiva em extremo. 
É recordado por sua naturalidade unida ao seu espírito religioso. Ao 
suprimir-se a Escola Apostólica de Engenheiro Schmitt, transferiu-se para 
São José do Rio Preto. Segundo o Boletim Informativo da Província, "Pe. 
Júlio, após longa e penosa enfermidade, morreu santamente, como santa 
havia sido sua vida. Faleceu a 1º de fevereiro de 1972. Seus despojos 
esperam a Ressurreição dos mortos no panteon agostiniano de São 
Paulo. Contava 79 anos de idade e 60 de vida religiosa.” Parabéns, pois, 
à Ordem Agostiniana e ao Colégio São José pelos bons serviços 
prestados à comunidade pastoral da diocese, assim como pelo trabalho 
de evangelização através das atividades educacionais desenvolvidas 
ininterruptamente ao longo de 60 anos. O livro apresenta a Galeria de 
Fotos de 18 diretores do Colégio Agostiniano São José, de 1947 a 2007.  
 

Colégio São José (1933-2007)  
 
 
:: 1933 - A convite do bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom 
Lafayette Libanio, os agostinianos assumem as paróquias de Ariranha, 
Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Mirassol, Pindorama, Santa Adélia 
e Tabapuã. 
 
:: 1934 - Assumem as paróquias de Engenheiro Schmitt, Cedral, Nova 
Granada e Palestina. 
 
:: 1942 - Conclusão das obras de construção do Seminário Agostiniano 
em Engenheiro Schmitt. 
 
:: 1947 - Criação do Ginásio "São José" para 160 alunos, em regime de 
internato masculino, que funciona paralelamente ao Seminário. 
 
:: 1957 - Pedra fundamental do Colégio "São José", em terreno doado por 
Mançor Daud, no Jardim Santa Catarina, em São José do Rio Preto. 
 
:: 1961 - Transferência dos seminaristas para o Seminário Santo 
Agostinho em Bragança Paulista. 
 
:: 1961 - Inauguração do Colégio em São José do Rio Preto, no dia 19 de 
março, para o sexo masculino, em regime de internato, semi-internato e 
externato. O ingresso ao ginásio exige aprovação no exame de admissão. 
Contratação de alguns professores que não são padres. Classes com o 
máximo de 25 alunos. Aulas das 7h30 às 12 horas, com duração de 50 
minutos cada e um intervalo de 30 minutos. Mobiliário individual. 
Aprovação mediante 70% de aproveitamento. "Segunda época" para os 
que não atingiram o percentual de aproveitamento, submetem-se a novo 
exame feito no final das férias. Formação de times de futebol de salão e 
outras atividades esportivas. 
 
:: 1963 - Fundação da Associação de Pais e Mestres do Colégio.  
 
:: 1966 - Inauguração da piscina e inclusão da natação no calendário de 
atividades. Atividades culturais diversas e organização de Fanfarra com 
220 participantes, que se tornou famosa. 
 
:: 1972-1979 - Transformações pedagógicas no Colégio "São José" 
transformado em estabelecimento de ensino misto. Início do Projeto 

Capa do Livro comemorativo 
dos 60 anos do Colégio São José 
- 2007  
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Pedagógico Integral, com a permanência dos alunos, no período 
vespertino para, sob orientação dos professores, pesquisar, rever a 
matéria, fixar seu conteúdo. 
 
:: 1973 - É permitido o ingresso das meninas como alunas do Colégio. 
 
:: 1976 - Contratação de professoras. 
 
:: 1997 - Banda Espírito Agostiniano, composta por alunos e professores. 
Introdução de novas ações disciplinares e atividades pedagógicas (Feiras 
de Ciências, Feiras Verdes, Jogos Poliesportivos, Maratonas de 
matemática, Intercâmbio Agostiniano, Excursões de estudo...) 
 
:: 2001-2007 - Inovações pedagógicas, tecnológicas e atividades 
complementares.  

    

   25/10/2007 - Polícia apreende avião com contrabando 
   25/10/2007 - Delegado preso ganha indenização 
   25/10/2007 - Metalúrgico morre após ser esfaqueado 
   25/10/2007 - Chuva faz aeroporto operar por instrumento 
   25/10/2007 - Cabeleireiro será indenizado em R$ 11,5 mil 
   25/10/2007 - Inquérito apura denúncia de abandono 
   25/10/2007 - Estado libera R$ 1,2 milhão para região 
   25/10/2007 - PM captura foragido da Justiça 
   25/10/2007 - Ladrões invadem residência no Macedo Telles 
   25/10/2007 - Dupla assalta posto de gasolina no bairro Eldorado 
   24/10/2007 - Um bairro sob as bênçãos de São Judas 
   24/10/2007 - Acidente com ônibus da Circular fere bebê 
   24/10/2007 - Trafegar por estrada de terra vira ‘calvário’ 
   24/10/2007 - Polícia apura denúncia de abandono de idosa 
   24/10/2007 - Juiz manda Fundação Casa asfaltar vicinal 
   24/10/2007 - Projeto agiliza obtenção da dupla cidadania 
   24/10/2007 - Estudante de 16 anos xinga policial militar 
   24/10/2007 - Arprom comemora 40 anos com churrascada 
   24/10/2007 - Júri condena homem a nove anos de prisão 
   24/10/2007 - Três são detidos por pichar muro em Rio Preto 
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