APMT – 1920
Relatório apresentado ao Ex.mo. Dr. Benito Esteves, D. D. Secretário do Interior, em
30 de junho de 1920 e referente ao ano próximo findo por Fernando Leite de Campos,
Diretor da Biblioteca.
Cuiabá, 30 de junho de 1920.

Ex. mo. Sr. Dr. Secretário do Interior,
Em obediência ao que estatui o parágrafo 4º do Regulamento desta Repartição,
tenho a subida honra de apresentar a criteriosa apreciação de V. Ex., pela terceira vez, o
relatório do que de mais importante ocorreu neste tão modesto quão utilíssimo
departamento da pública administração estadual, no decurso do ano de 1919.
Pessoal
Por portaria da presidência do Estado, sob número 70, de 18 de janeiro de, foram
concedidos ao Secretário desta repartição, Antônio Caetano Fontes da Costa e Silva.
A trinta dias de licença para tratamento de saúde , entrando ele no gozo da referida
licença a 29 do mesmo mês e reassumindo a 1º de março o exercício do seu cargo.
E de justiça se aumentem os vencimentos do secretário e do porteiro deste
estabelecimento.
Para justificar essa medida não é necessário esforço, basta ponderar a V. Ex. que a
Biblioteca funciona diariamente durante cinco horas e meia, enquanto outras muitas
repartições estaduais, tais como a Diretoria da Instrução, a Diretoria de terras e a de Obras
Públicas, funcionavam diariamente em mais curto espaço de tempo, e onde os seus
secretários percebem todos maior vencimento que o daqui.
Relativamente ao Porteiro, o aumento de vencimento também se fundamenta
facilmente, para o que basta lembrar que esse funcionário faz as vezes de contínuo e de
servente por não existirem empregos dessas categorias na Biblioteca.
Consultas
Não obstante os deslumbrantes festejos com que V.Ex. Rev.mo o Sr. D. Aquino
Corrêa, Digníssimo Presidente do Estado, houve por bem, celebrar o bicentenário da
fundação desta cidade, o serviço da consulta fez-se, creio, a contento dos que se dignaram
freqüentar, durante o ano, este estabelecimento; tendo-se aberto salas públicas desta
Repartição todos os dias úteis das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00, exceto os
considerados facultativos por essa secretaria. 3173 foi o número de consultas feitas no ano,
como se vê no seguinte quadro de:

Estatística de consultas
Janeiro
Fevereiro
Março

71
225
285

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

279
362
288
417
360
319
285
220
62
3.173

Discriminando por classe e por língua temos:

Classes
Literatura
Anuários e revistas
Jornais
Filosofia e lingüistica
Matemática
Geografia
História Universal
Química
Física
História do Brasil
História Natural
Direito, Legislação e Jurisdição
Miscelânea
Pedagogia
Relatório
Total

1.010
822
566
345
97
63
62
50
35
31
29
28
28
06
01
3.173

Línguas
Portuguesa
Francesa
Inglesa
Italiana
Alemã
Latina
Total

3.033
132
05
01
01
01
3.173

Obras doadas
Durante o ano muito e valiosos foram os livros adquiridos sob esta rubrica e
incorporados ao patrimônio desta casa de Estudo.
Estes donativos demostram de modo eloqüente o interesse que todos tomam por este
Estabelecimento, que desde a sua fundação vem colimando o seu objetivo: facilitar a
instrução de todas as classes sociais.
Faltaria a um dos mais sagrados deveres, ou por outra, incorreria no mais feio dos
vícios – o da ingratidão – se deixasse de registrar aqui o meu termo reconhecimento para
com esses dignos cooperadores do poder público da minha terra.
Obras compradas
Reduzidíssimo foi o número de obras adquiridas por compra este fato, porém,
explica-se por havermos empregado a verba votada para isso na encadernação de
importantes obras existentes na biblioteca, em brochura.

Manuscritos
Com pesar, cumpre-me declarar à V.Ex. que nenhum, foi incorporado a esta seção
da Biblioteca.
Seção de numismática
Pela senhorita Ana Leite de Figueiredo, foi ofertada a esta seção da Biblioteca uma
moeda de prata, argentina, de 50 centos e cunhada em 1883.
Catálogos
Utilizando-me da horas de pouca freqüência, dei começo à elaboração de um catálogo
alfabético, por nome de autores, talvez o de mais utilidade em uma biblioteca.
Encadernação
De acordo com a autorização de V. Ex. , de 1º outubro , contratei verbalmente, nas
oficinas do Liceu Salesiano desta Capital, a encadernação de 43 volumes dentre as obras de
mais constante consulta nesta Biblioteca.
Correspondência Oficial
Expediram-se por esta Biblioteca 58 ofícios a diversas repartições e foram recebidas
18.
Mobiliário

Encontram-se o desta Biblioteca em bom estado de conservação.
A 31 de dezembro, mediante autorização dessa secretaria, fiz aquisição de duas
estantes de madeira destinada não só à arrumação dos livros como também ao arranjo da
coleção do Diário Oficial que V.Ex. me ordenou mandasse transportar da Tipografia Oficial
para esta Diretoria.
Havendo consignada a Lei Orçamentária, votada para o ano de 1920, a verba de três
contos de réis, para aquisição e encadernação de livros e revistas, julgo de meu dever
solicitar a atenção de V. Ex. a respeito da exígua verba de quinhentos mil réis, consignada
até hoje, anualmente, para – aquisição e conserto de móveis, como manifestamente se vê.

Visitas Honrosas
Honraram este estabelecimento com assuas visitas, dentre outras, as pessoas
seguintes: Senador Pedro Celestino Corrêa da Costa, Dr. Aníbal Benício de Toledo, ilustre
Deputado Federal por este Estado; Dr. Henrique Florence, operoso secretário da
Agricultura, e sua Ex.ma Sr.ª; Dr. Francisco Paes de Oliveira, Presidente da Assembléia
Legislativa Estadual e 3º Vice-Presidente do Estado; Dr. Antônio Ferrari, 1º VicePresidente do Estado, Dr. Guilherme Bastos Milvard, notável geólogo brasileiro e professor
catedrático de química médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, Major
Aristides Theodorico de Pinho, representante do Coronel Azevedo Coutinho, comandante
da circunscrição militar de Mato-Grosso, nos festejos comemorativos do bicentenário da
fundação de Cuiabá.
São estas as informações que me cumpre prestar a V. Ex. relativamente ao
movimento desta repartição neste ano.
Aproveitando o ensejo reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima e mui
distinta consideração.
Saudações cordiais,
Fernando Leite de Campos
Diretor

