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O Centro Universitário Claretiano preserva muito bem seu patrimônio histórico, arquitetônico 

e cultural na cidade de Batatais. O Prédio e Capela construídos na primeira metade do século 

XX estão devidamente conservados, abrigando o Memorial e o Espaço Cultural Nestor Zatt, 

inaugurados em 2016 e 2018 respectivamente. As instalações, mesmo aquelas históricas, 

estão de acordo com as políticas públicas de inclusão e acessibilidade, com rampas, 

elevadores, piso tátil, balcões rebaixados, corrimãos, mostrando que é possível preservar e 

adequar edifícios antigos aos novos usos do presente.  

O primeiro pavimento inaugurado pelos missionários no início do século XX abrigou o Colégio 

São José, hoje Centro Universitário e sede administrativa do Claretiano, além da Biblioteca 

Padre Elias Leite, onde também estão máquinas tipográficas antigas e o Memorial José 

Olympio (um dos mais importantes editores brasileiros, nascido em Batatais). A Capela, 

inaugurada em 1943, foi restaurada em 2006. Possui pinturas murais e vitrais de arte sacra 

desenhados por padre Ciro Larrauri e fabricados pela Casa Conrado, empresa responsável 

pelos vitrais do Mercadão de São Paulo e da Bolsa do Café de Santos. 

O Claretiano - Memorial e Espaço Cultural Nestor Zatt foi inaugurado em 2018 e reúne a 

história educativa e religiosa da instituição educacional, com peças originais que fizeram parte 

do dia a dia dos estudantes nas primeiras décadas do século passado (foi um externato 

católico) até a década de 1970, quando houve a criação da Faculdade de Educação Física, 

marco inicial do centro educacional. 

O Memorial, além de móveis antigos das salas de aulas e objetos utilizados na educação das 

primeiras décadas de XX, tem um espaço expositivo temporário e um espaço dedicado à 

projeção de filmes educativos. 

O Laboratório das Artes inaugurou em junho, no Memorial Nestor Zatt, uma exposição do 

Grupo de Gravura do Lab com obras dos artistas Atalie Rodrigues Alves, Denise Muller, Ivo 

Indiano, Marisi Mancini e Uiliam José em xilogravura, linoleogravura e em metal. A mostra irá 

até finais de agosto, ocorrendo paralela a outros eventos comemorativos dos claretianos. O 

diretor do Memorial e seu curador é o professor doutor Rodrigo Touso Dias Lopes, 

coordenador do curso de Especialização em Museografia e Patrimônio Cultural das Claretianas. 

O Centro Universitário Claretiano encontra-se à Rua Dom Bosco, 366, Bairro Castelo, Batatais/ 

SP. As visitas podem ser feitas por agendamento (em grupo) pelo telefone (16) 3660 1777 e o 

espaço está aberto de terça a sexta das 9/18h e sábado 9/12h. 

 

Atalie Rodrigues Alves 

 





 


