


APRESENTAÇÃO

 Se você passar pela Avenida Rio Branco, em frente à Bi-
blioteca Pública, nota facilmente diferenças no imóvel. Este im-
portante bem cultural de Nova Lima está de cara nova, restaura-
do, revitalizado e de portas abertas para todos nós. 
 As pinturas da fachada novamente estão preservadas, 
aquelas janelas e telhado que ameaçavam desabar ficaram no 
passado. O que vemos hoje é o resgate da história, é a valori-
zação do nosso patrimônio. E mais, uma edificação moderna e 
ampla com a construção de um anexo com dois pavimentos. 
 Todos são bem vindos na Biblioteca Pública Anésia de 
Matos Guimarães. O imóvel agora está acessível para as pessoas 
portadoras de algum tipo de deficiência. E o acervo da casa? Sa-
nitizados os antigos livros e novas aquisições para composição 
bem como novos mobiliários e computadores.
 E quando a vacina para a Covid-19 chegar e você começar 
a frequentá-la, verá que os serviços prestados serão ampliados, 
com qualidade e segurança. Há também espaço suficiente para 
realização de eventos culturais, como saraus de poesias e conta-
ção de histórias, valorizando os artistas e escritores da cidade.
 Tudo isso e mais os serviços tradicionais da biblioteca, 
serão ofertados a toda comunidade. É motivo para mim e para 
todos, orgulho de tê-la revitalizada, completa, linda, prática e 
acessível: a nossa Biblioteca Pública Municipal de Nova Lima.

TATIANA PESSOA GECKLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 
DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE NOVA LIMA 



BIBLIOTECAS 
DE DOCES

 LEMBRANÇAS

 “Sempre crescendo, a Biblioteca Pública Municipal Anésia 
de Matos Guimarães está em nova sede. Ali, no belo solar dos 
Cifuentes totalmente adaptado e sem perder suas características, 
aquele centro de cultura pode continuar desempenhando sua ele-
vada missão. E isso, em ambiente bem amplo, com modernas ins-
talações e um excelente equipamento.
 Que encantador destino o da mansão da avenida Rio Bran-
co nº 289! Em acontecimento de elevado teor, uniram-se dois no-
mes bem destacados em nossa terra: Cifuentes e Anésia de Matos 
Guimarães.
 Antes, aquela requintada residência havia sido o sonho 
do grande presidente do Villa Nova Tricampeão. Castor idealizou 
e iniciou a construção daquela casa, não vendo, entretanto, seu 
sonho realizado. Seu falecimento aconteceu antes dos retoques fi-
nais. O prédio tornou-se, então, o local de funcionamento de uma 
classe do curso normal do Liceu Imaculada Conceição. Educandá-
rio, que belo início de história!
 Depois, a família Cifuentes ali foi residir, e as paredes tes-
temunharam o crescimento de Odúlia, Afonso, Carmem, Isabel, 
Conceição, Amparo e Dalva. Com o passar do tempo e sucessão de 
acontecimentos diversos, chegou a vez de a mansão receber Ireno 
Dias, sua esposa Conceição (Cifuentes) e os seis filhos: Renato, 
Bete, Ireninho, Castor, Elizabeth e José Roberto. E naqueles am-
plos salões, como ecoou a música de Ireno e os primeiros acordes 
de Bete!

MARIA EF IGÊNIA D IAS LLOYD
 (1932-2002)

Arquivo da família



 Agora, o solar tornou-se sede da Biblioteca Pública Munici-
pal, continuando a abrigar a cultura nova-limense. E a biblioteca, 
fundada em 1972, ostenta o nome de Anésia de Matos Guimarães 
– uma vida dedicada ao magistério e à formação educacional de 
nosso jovem. Dona Anésia para aqui veio em 6 de Junho de 1909, a 
fim de lecionar no único grupo escolar local. Tornou-se professora 
e, depois, diretora. Com o falecimento de Emília de Lima, em 1931, 
assumiu a direção da escola, ali permanecendo até 1953, quando 
se aposentou. Todos nós lembramos de sua dedicação me de sua 
personalidade forte.
 Por uma vida aplicada à educação, a mãe de Lilita, Carli-
nhos, Célia e Lecy é nome da nossa biblioteca e motivo de orgulho 
para esta terra.
 Com tudo isso, ganha o leitor, ganha Nova Lima. Pois, bi-
blioteca é um templo sagrado, onde se reverencia o conhecimento, 
onde se cultua o saber.
 Noutros tempos, além das escolares, também tivemos ou-
tras bibliotecas. No antigo Centro Ideal, no andar térreo do Clube 
funcionava uma bem pequena, com um acervo importante e va-
riado. Num recanto acolhedor, o empréstimo de livros proporcio-
nava, aos sócios, encontros bem agradáveis e a oportunidade de 
assistir a emocionantes jogos de xadrez. Dr. Paulo Fender, o fun-
dador da biblioteca, foi um presidente poeta e grande incentivador 
da boa leitura.
 Pensando em tudo isso, numa tarde, encontrei-me com 
Carlinhos Fortes e, comentando o crescimento dos antigos leitores 
da Biblioteca do Cat Dr. Antonino Fonseca Júnior recordamos um 
pouco do tempo em que fui a responsável por aquele local de es-
tudo e lazer.
 Foi em 1970 que o SESI colocou, nesta cidade, nossa pri-
meira biblioteca pública. Ela nasceu pequenina, ali na Rua José 
Nery, com um acervo bem reduzido. Mas trazia uma novidade: 
além do empréstimo de livros, a biblioteca apresentava um novo 
serviço – o de consultas.
 Tímidos e acanhados, os primeiros leitores foram chegando 



àquele local também tímido e acanhado. As duas mesas com seus 
lugares logo tornaram-se insuficientes para o grande número de 
pesquisadores, e as escadas do Cat. foram invadidas por leitores 
ávidos de conhecimentos e de lazer.
 Carlinhos e Mara Boaventura, Itamar e Gláucia, Délcio 
Lima, Fernando Liberato, Ivana e Helvécio Carlos, Lourdinha Vei-
ga e os filhos de Pedro Damasceno, além de primeiros leitores, tor-
naram-se também grandes amigos e propagandistas da biblioteca 
recém-instalada. Assim, das escolas onde estudavam, vieram no-
vas inscrições, proporcionando crescimento e entusiasmo ao tra-
balho educativo e cultural ali desenvolvido.
 Marcos, Luiz Carlos, Carlos Luiz e Delta Araújo, Roberto 
Marchezini, Maria do Carmo Sales, Enderson Protzner, Ubirajara, 
Carlinhos Fortes, Ivan Garzon, Rivane e Rivene, Reinaldo Ferreira, 
Leci Campos e muitos outros também fizeram, naquela biblioteca 
de tão gratas lembranças, um verdadeiro livro que mitigava sua 
sede de saber.
 Depois, o crescimento do Cat, exigiu um local mais amplo, 
com maior número de salas. E assim, realizou-se a mudança para 
o prédio da rua Antônio Jardim, bem pertinho da rodoviária, com 
mais estantes, mais livros, mais material informativo. Leitores 
novos vieram juntar-se aos já existentes e a biblioteca continua-
va a crescer. Trabalhos maravilhosos foram ali realizados, grande 
troca de conhecimentos aconteceu, concursos de redação revela-
ram pequenos grandes escritores (Verinha Soares, Jaqueline de 
Souza) e a colaboração de terceiros em pesquisas diversas jamais 
deve ser esquecida.
 Como crescemos! Carlinhos Fortes murmurou.
 Sim, crescemos muito. Pois, os leitores já estão com a vida 
definida, com o caminho traçado. Cabelos brancos já são neve em 
minha cabeça.
 Assim é a vida: uma constante transformação. E, além do 
crescimento físico, outros nos acontecem. Para o do intelecto, nos-
sas bibliotecas estão sempre presentes, pois, um bom livro pro-
porcionava-nos um crescimento além dos limites, um crescimento 
que atinge alma, pensamento e coração!”

Junho/95



O LIVRO
MARIA DE LOURDES SCORALICK SERRETTI 

(1933-1996)

No livro:  
Histórias, 
Gravuras, 
Lendas,
Ternura.

Cantos,
Poesias, 
Jogos,

Coloridos.

Cultura,
Saber,

Alegria,
Prazer.

Ao livro,  
A gratidão 

Salve o amigo 
Do coração!

Arquivo da família



BIBLIOTECA, LUGAR 
DE APRENDIZADOS

ANA LUIZA DOLABELA DE AMORIM MAZZIN I

 Querida biblioteca,
 Como você é importante nas nossas vidas!
 Quantos aprendizados,
 Quantas ideias novas,
 Quantas experiências partilhadas,
 Quanta sabedoria!

 Querida biblioteca,
 Como é prazeroso ir ao seu encontro,
 Como o seu aprendizado nos refaz,
 E como o seu ambiente de silêncio traz paz.
 Quanto saber armazenado e compartilhado,
 Quantos horizontes expandidos!

 Querida biblioteca,
 Quanta pesquisa de escola,
 Quanto acolhimento e diversão,
 Quanta disponibilidade ao alcance da mão,
 Quantas viagens da imaginação,
 Quantos mundos percorridos sem sair do chão!

 Querida biblioteca,
 Quanto carinho,
 Quanta emoção,
 Quanta recordação,
 Quantas aventuras e travessuras!
 Que você tenha vida longa e seja sempre prestigiada!



BIBLIOTECA
KÁTIA AMARAL

Estação da alma!

Encontros literários.

Estante que habitam histórias.

Um estilo eclético, deslumbrante!

Nossa biblioteca!

Patrimônio Cultural.

Num tempo fiel, traz conhecimento.

Uma pintura de Nova Lima.

Um pouco de nós.

Muitos livros encantados!

Por onde descansa a poesia.



BIBLIOTECA
MARCELA MARIA MARTINS DE SOUZA

 Eu descia o zigue zague de pedra
 com cuidado
 Com tanta ladeira escorregadia era preciso estar atenta e forte
 Nova Lima, Brasil

 Nas estantes cheirando a 1700
 Clarice ainda não me conhecia 
 Ela suspeitava que estivesse no Jardim Botânico 
 Ou, quem sabe, fosse hora da garoa
 E os cafés  de São Paulo a recebesse bem
 Fui eu quem dei a notícia 
 A coloquei na bolsa e caminhamos subindo morros
 Ela apostou, pela geografia, em San Francisco
 Qual não foi, portanto, sua surpresa

 Clarice teve que se acostumar comigo
 E com a terra para qual eu lhe trazia
 Nós duas, eu e a terra, que somos uma só 

 Passamos uma semana juntas, Clarice e eu
 Eu lhe dei novas mágoas 
 Acho que depois de mim ela ficou mais aguda
 Nos afetamos 

 Na quinta-feira de novo segui para a biblioteca 
 O prédio antigo, inglês, confundia os poetas
 No alto das prateleiras era mesmo difícil adivinharem-se tupiniquins 
 Em terra minada



 Clarice não espalhou a notícia 
 Discreta, guardou só para si
 Na semana seguinte levei Baudelaire 
 Ele esperava Paris…
 Que trabalho eu tive para convencê-lo do meu amor
 Ele recitava o rio Sena, queria me levar embora
 Eu achava bonito, mas
 Olhava o Rego Grande, me sabia pra sempre presa
 Uma planta nativa que não brota na areia 

 Um a um, aos poucos, os trouxe para Nova Lima
 Morando na biblioteca eles tinham a rotina que eu queria
 Me pegava pensando em percorrer as paredes brancas e velhas
 Descobrir passagens secretas
 Acender a lareira e ficar morando nas escadas
 Eu, um chá, e os livros

 Todos passeavam por Nova Lima e voltavam para as estantes pensativos
 Com tanta biblioteca em Porto e Lisboa, por que aqui?
 Mas depois do passeio pouco restava neles de estrangeiro 
 A força do centro da terra, aqui mais revelado,
 pela quantidade de buracos em nossas entranhas
 Talvez isso os puxasse, como me puxa
 Nos prendendo a esse chão 

 Um dia eu trouxe Drummond
 Assim que o tirei da mochila, ele reconheceu 
 O café passado, o pão de queijo
 A queca eu apresentei
 Drummond se sentiu mais em casa, lembrou de Itabira
 Viu meu avô em um retrato na parede
 Ele soube. Me disse: 
 “ - Como dói”. 



ELSE DOROTÉA LOPES
ALDRAVIAS* PELOS 

CAMINHOS 
DE MINAS

SONETO PARA
 UMA BIBLIOTECA

MÁRCIO FLÁVIO V ID IGAL

Caixa de livros que guarda destinos,
E amores nas prateleiras, tragédias,
Paixões, frenesi, ais em desatinos,
Renques alinhados, enciclopédias.

Paredes que exibem imagens várias,
Em cores, no rompante virtual,

Face moderna de escritas templárias.
E tudo em silêncio de ritual.

Saber, sofrer, em múltiplas histórias,
Sorrir do mundo nas linhas contadas
A destilar lembranças nas memórias

De enlevo com as almas arrebatadas.
Saber da vida as vias próprias
Em letras vagas e abençoadas.



ENCANTAMENTO
MARIZE CLEMENTE MOL

De páginas encantadas,
Surgem histórias sonhadas

Contadas e amadas!
Surgem poções mágicas

Onde letras sopradas
Dançam de mãos dadas
Formam frases aladas
Que voam pelas folhas

Derramando encantamento.

Personagens vão surgindo
Desfilando entre caminhos

Espalhando fantasia
Transbordando de magia
Encantando nossos olhos

Invadindo nossa alma
Maravilhando nossa vida!
E num passe de mágica. . .

Abre-se um livro!

Realidade envolta em magia
Puro encantamento!



 Tantos saberes por este mundo
 Por muitos continentes, países e regiões.
 Se você pensa que há um saber só.
 Ingenuidade, pois há diversidade,
 O conhecimento é muito vasto meu irmão.
 E quando você pensa o dominar
 Às vezes você pensa encerrar 
 Que é só editar um livro grande assim
 Às vezes tentam até diminuir
 Diz que o saber de lá é menor que o saber daqui.
 O erro é seu. Olhe bem em meus olhos, meu irmão.
 Cada pessoa é um livro, entenda então:
 Eu sou uma biblioteca. Eu sou sim.
 Conhecimentos a todo momento
 Empoderam um povo e sustentam mil nações.
 Bibliotecas são uma porção
 Herança de um povo
 De toda humanidade, 
 Páginas que guardam histórias de multidões.
 E quando você pensa o dominar
 Às vezes você pensa encerrar 
 Que é só editar um livro grande assim
 Às vezes tentam até diminuir
 Diz que o saber de lá é menor que o saber daqui.
 O erro é seu. Olhe minha ancestralidade, meu irmão.
 Cada pessoa é um livro, entenda então:
 Eu sou uma biblioteca. Eu sou sim.

(Paródia da Música – “Saigon”)

EU SOU UMA 
BIBLIOTECA
MARLENE DAS DORES DO CARMO



SONETO 
LITERÁRIO

NANCI  OTONI

Se você quer viajar, há um caminho.
Pegue o livro e vá, sem se preocupar.
Faca de uma biblioteca o seu ninho,

Para acolher o seu doce sonhar.

Se quiser se aventurar, dê um passo,
Que as asas de um bom livro sejam guia.

Conheça a pessoa e o lugar no abraço,
Faça do mundo uma eterna poesia.

Descubra na leitura o inspirar,
Mas nunca deixe de voltar pra cá,
Que o mundo real precisa mudar.

Pra isso, basta a gota de alegria,
Um pouco de humor, amor, fantasia,

Que só a literatura pode dar.



 Você vai ao museu do relógio
 para ver as horas?
 Você vai ao museu da língua
 para ver as falas?
 Você vai à biblioteca
 para ver o conhecimento?
 Você vai ao templo
 para ver seu deus?

 Museus
 Bibliotecas
 Templos
 São substantivos concretos.

 Horas
 Falas
 Conhecimentos
 Deuses
 São substantivos abstratos,
 substratos do concreto edifício.

 Comprei, ontem, três livros:
 somaram-se aos cinco comprados há quinze dias.
 E a outros e outros e outros não lidos.

 Livros não lidos na biblioteca nos ameaçam
 E aumentam em número e importância.
 Por isso, preparo meu anticurrículo,
 exposição de minha ignorância acumulada.

ELSE DOROTÉA LOPES
ALDRAVIAS* PELOS 

CAMINHOS 
DE MINAS

ANTICURRÍCULO
DAS IGNORÂNCIAS

PAULO CEZAR S.  VENTURA



BIBLIOTECA, UM 
CENÁRIO DE PAPEL

VALÉRIA GURGEL

Sou Pronto Socorro das enfermidades desconhecidas
Tesouro guardado dos remédios da alma
Receptáculo de emoções sentidas
Cartório de registros das inspirações dos mortais
Sou hospedeira daquilo que o mundo viveu.
Olhos impressos do que a vida não viu
Uma farmácia com bulas de indicação
de cápsulas vocálicas e exclamações diluídas.

Biblioteca, um cenário de papel,
Ou simplesmente casa contada
Para aqueles que almejam o conhecimento
E desejam, entre vírgulas e interrogações, o aprendizado.
“Aspas” em negrito para a mestra sabedoria.

Sou Biblion e Theca vindas do grego 
E dos primórdios de uma era
Dos primeiros registros impressos
Da Bíblia, por Gutenberg.



Guardo diversos contos bem contados
Amores revelados no calor da poesia
O mundo dentro de um livro 
Uma ilustração cravada na capa
A história da vida enciclopedista.

Hospedo pessoas simples e celebres,
Nesse paraíso de histórias que bailam no papel 
E autores diversos disputam um lugar nesse céu.

Sou aconchego bem alojado dos escritores
Dos simplórios aos mais conceituados
Ainda que não sejam observados, 
Lidos, folheados, compreendidos,
Identificados ou bem interpretados.

Títulos renomados buscam sobreviver
Em meio à ignorância pagã do conhecimento universal 
Dos destaques nas prateleiras da informatização 
Dos rebuscados aos anônimos ou independentes.

Vitrines terapêuticas nos convidam a saltar
Abrir os olhos e admirar essa farmácia
Emblemático cenário de papel 
Absorver a essência curativa das letras,
Sentar e se deliciar, não ver o tempo passar
Curar almas doentias por desconhecimentos
E, por tudo isso, seguirei sendo esse relicário
De registros dos autores de hoje e do passado
Como mostruário cognitivo de cada imaginação.



BIBLIOTECAS, 
SIMPLES ASSIM

VILACY PESSOA GECKLER

Ah!
Falar sobre bibliotecas, eu posso.

Dediquei anos a essas salas com livros, revistas e vídeos 
nas escolas “Cristiano “Machado”, “João  Felipe da Ro-
cha” e “Augusto de Lima”, que orgulhosamente chamava 
de Biblioteca. 

Eu gostava, dedicava e assumia tanto, que ouvia pessoas 
precisando  de informações,  me dizerem: “Na sua biblio-
teca tem...?”

Nas minhas bibliotecas aconteciam encontros em reu-
niões  pedagógicas  e de planejamento de  ações, e de  
corações,  pois quantos  casamentos aconteceram,  de 
namoros que foram iniciados ali, sentados à  mesa com 
livros  abertos e olhares cruzados. Tantas amizades  du-
radouras...

Quantas vezes fui ouvinte de desabafos, de problemas 
particulares, de corações  machucados ou de alguma in-
justiça. 



Quantos conselhos ou orientações  tive que apresentar, de  
acordo com minhas vivências  e leituras... e eles gostavam 
e voltavam e ainda indicavam meu nome para outros preci-
sados de serem escutados.

Fui, muitas vezes, contra leituras obrigatórias,  de autores 
renomados e difíceis, livros que  eram lidos para responder  
questões,  sem se envolver com personagens, sem gostar do 
enredo, sem se emocionar, sem  nenhuma empatia...
Leituras  que costumavam fazer efeito contrário,  de difícil 
reversão. 

Incentivava a leitura pelo prazer  que despertaria, pelas 
descobertas que faria, pelo autoconhecimento  que lhe per-
mitiria,  pela emoção  que sentiria. Tudo rimado e ritmado.

Gostava de aguçar  a curiosidade dos pequenos leitores 
contando pedacinhos da  história... e sentia felicidade inco-
mensurável,  quando na devolução  me contavam a história  
completa.

Quantos artistas foram descobertos na biblioteca! Escrito-
res, poetas, desenhistas e até  cantores e instrumentistas... 
quantas vocações  foram direcionadas e desenvolvidas, 
pois grandes profissionais de Nova Lima, passaram por ali, 
e se auto descobriram e se encorajaram em busca de seus 
sonhos...



Leitura tem muito a ver com tudo isso.

Como um aluno, tão  pequeno, da 5ª série,  que só   se 
interessava por livros de computação... eu tinha que me 
desdobrar para atendê-lo, e era difícil, esse mundo ainda 
não  havia se revelado... e que grande profissional ele se 
tornou... e era tão  novinho ...

Gostava da biblioteca movimentada, pois pra mim, Museu  
é  que era lugar com tudo parado e silencioso.
Muitas vezes, o vozerio atrapalhava, mas, incrivelmente, 
ninguém  reclamava.

Achava lindo aquela fila enorme de alunos  com livro na 
mão  e o número  da ficha na ponta da língua. Tudo era 
anotado em fichas e no caderno de empréstimos. 
E sentia orgulho desmedido, quando no jornalzinho que 
fazia, colocava os números  de livros emprestados  e que 
aumentavam, todo mês. 
Na Escola Cristiano Machado, era afixado  no quadro, na 
João  Felipe da Rocha era no POLIvalente e na Escola Au-
gusto de Lima  era o BIBLIOTECAndo.

As mesas, todas ocupadas, com alunos lendo revistas se-
manais de informações  e jornais diários,  e conversando 
sobre notícias  lidas, já  desenvolvendo senso crítico...



Ali, nessas bibliotecas, eu me realizava.

Fico muito feliz com a reabertura da Biblioteca Pública Mu-
nicipal. Que possam todos usufruir  do prazer da leitura e 
da descoberta.

O livro é  o antídoto  da solidão,  é  uma companhia pra 
toda hora, que diverte,  instrui, reduz o estresse e a ansie-
dade, que estimula o raciocínio,  que  nos leva a viagens e 
lugares espetaculares e distantes, que faz compreender ou  
pelo menos aceitar o mundo como ele é  , com as diferenças  
e solidarizar com elas, que desperta o senso crítico  e nos 
faz pensar...

Parabéns,   Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura!

É  através  da Educação,  dos exemplos e de bons livros que 
a esperança  se concretiza e nos conduz a um futuro cada 
vez mais pleno de realizações. 

E Nova Lima merece!




