BREVE NOTA SOBRE A BIBLIOTECA
E A FORMA DE CONSULTAR OS LIVROS EXISTENTES
A Biblioteca do Ginásio foi criada em 1926, na Sede da Casa do Paço, por Carlos
dos Santos Rocha. No ano seguinte, foi-lhe dado o nome deste ginasista, que haveria de
ser Presidente do clube em 1936.
Em 1949, Elísio Godinho e António Elísio Leitão Fernandes, reorganizaram a
Biblioteca.
A instalação na sede da rua dos Combatentes, em 21 de Dezembro de 1960, da
Biblioteca Fixa nº 14 da Fundação Calouste Gulbenkian, da qual foi bibliotecário
Manuel Ratinho, tendo como colaborador Nicolau Mónica, trouxe alguma dinamização
à nossa Biblioteca, uma vez que funcionavam na mesma sala.
Poucos anos durou esta situação, e quando cessou os livros do Ginásio ficaram
anos a fio encerrados em armários, sem qualquer préstimo, não obstante nova tentativa
de reorganização de Elísio Godinho, em 1989.
E foi em caixotes que foram sendo transferidos, após 1992, para uma arrecadação
do Pavilhão, onde assim permaneceram até à inauguração das novas instalações
administrativas, em 06.04.2002, ocupando uma pequena sala do piso 2.
Nicolau Mónica de Oliveira voltou novamente a dedicar-se a preservar o espólio e
organizar o ficheiro.
O seu nome foi justamente atribuído à nova Sala em 06.04.2003, note-se que no
inteiro desconhecimento da primitiva designação.
Com o seu falecimento, em 2005, o trabalho que o ocupou quase diariamente
ficou incompleto, acrescendo o problema da dimensão da sala, pelo que muitos livros se
encontravam ainda empilhados numa arrecadação.

Em 2007, houve finalmente que tomar uma decisão.
Considerando a situação existente, e atendendo a que muitos exemplares –
romances e livros escolares na maioria – não tinham qualquer interesse para o Ginásio,
e ainda aos inúmeros casos de duplicação, foi resolvido optar por uma pequena
BIBLIOTECA DE CONSULTA, constituída por um núcleo de espécies bibliográficas
de algum valor e interesse histórico, tornando-o acessível a estudiosos e investigadores,
em complemento do Arquivo Histórico.
Toda a restante existência foi entregue, em regime de depósito, à Biblioteca
Municipal, acompanhada pelo ofício nº 694/07, de 2 de Outubro, dirigido à Directora do
Departamento Cultural da Câmara Municipal.
Devidamente organizada a parte remanescente, trabalho de que se encarregaram
Joaquim de Sousa e Alice Mano Carbonnier, a respectiva relação foi colocada online.
PARA EFECTUAR QUALQUER CONSULTA BASTA CONTACTAR O
ARQUIVO HISTÓRICO – onde aquela relação também está disponível –
MARCANDO DATA E HORA PARA A CONSULTA PRETENDIDA.
(Tel. 233418765 – e-mail – ginasiofigueirense@sapo.pt)
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