
Hoje é um dia mais que especial! Estamos celebrando os 80 anos de 

vida deste grande homem que dá vida ao Colégio Idesa: Seu Saud. Não 

são 80 dias... são 80 anos de vida! 

Para sabermos “Quem é esse homem chamado JOSÉ ANTÔNIO 

SAUD”, vamos escrever no formato de um acróstico para deixar o texto 

mais poético... mais sentimental.  

Seu Saud 80 anos 

José Antônio Saud é o seu nome de Batismo, por todos conhecido 

como Sr. Saud... “Seu Saud”, nascido em Natividade da Serra, aos 3 de 

março de 1939. 

O seu existir é um livro aberto. Ele sempre relata pelos caminhos por 

onde passa, seu passo a passo, desde a infância até os dias de hoje, 

não esconde suas vitórias e nem suas derrotas.  

Servir é o seu lema: Seja a igreja, o colégio Idesa, a família, a 

comunidade;  seja na parte espiritual, social ou material. 

É sempre reconhecendo que “Não somos donos de nada, mas somos 

filhos do Dono de tudo”, frase em destaque no colégio, que ele permeia 

suas ações.  

Assim, começa todos os dias: “Bom dia!” E termina com “Boa tarde!”, 

“Até amanhã!”, atitudes que ensina e cobra dos alunos, além de outras 

regras de boa convivência.  

Ninguém passa despercebido por ele, todos são igualmente 

cumprimentados e recebidos, sejam alunos, pais, funcionários ou 

visitantes. 

Todos seus alunos são seus “netos”, é o que sempre diz: se necessário, 

repreende-os no amor para não sofrerem na dor. 

O momento do Hino é o mais forte para ele, começando com a Oração 

do Pai-Nosso, seguido do Hino Nacional, o pátio lotado, numa única voz, 

seguindo com os avisos gerais... É sem igual! 

Notável é sua atuação empresarial, homem que vence todos os 

desafios a ele propostos.  É um guerreiro, um vencedor... na alegria e na 

tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida. 



Impossível não perceber sua presença no pátio e nos corredores do 

colégio: sempre de terno alinhado, sapato escovado, e, no inverno, com 

um chapeuzinho e cachecol discretos, bem corretos. 

O que quase ninguém vê, é o Seu Saud durante as férias, com a escola 

em reformas... Aí sim, de calça jeans, camiseta e tênis no pé, ele 

“arregaça as mangas” e não deixa a lida, enquanto o dia não se finda. 

Saud... Filho de imigrantes sírios e libaneses, casado com D. Neuza, o 

esteio da família, a qual o chama carinhosamente de “Zezito”, com quem 

teve três filhos: José Antônio, Carlos Alberto e Luís Eduardo, todos 

juntos formam os pilares da família Saud, os pilares do Colégio Idesa, 

somando com a nova geração de seus netos e bisnetos, que já 

começaram a chegar. 

Ah! Para encerrar, vale a pena refletir o que diz Bertolt Brecht, poeta 

alemão: “Há homens que lutam um dia e são bons, há outros 

que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são 

muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são 

imprescindíveis”. Um desses homens é o Seu Saud... 

Um homem que fez por merecer seu Título de Cidadão Taubateano e 

de Comendador, por lei da Câmara Municipal de Taubaté, de 

Empresário do ano, por reconhecimento da Associação Comercial aos 

empresários da região e muito mais...  

Diga-se de passagem: Para nós do Colégio Idesa, desde os mais 

pequeninos, do Ensino Infantil, passando pelos alunos do Fundamental I 

e II até os que estão no Ensino Médio, somando a todos os demais que 

fazem parte da Grande Família Idesa, “Seu” Saud não tem pra ninguém. 

 

Parabéns, Seu Saud, pelos seus 80 anos! Sua vida é um presente de 

Deus para nós!  

(Escrito por Profa. Celinha Marques) 

  


