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A pedido do Arquivo Municipal foram doados todos os títulos da autoria de
Alfredo Pimenta nele não existentes, uns 14.
Reunida em plenário, a Câmara Municipal de Guimarães aceitou-a por
unanimidade, seguindo-se uma pequena sessão solene pública em que foi entregue
um Certificado do acto. Eis as palavras então proferidas por Maria Teresa Pimenta

Nas vésperas da inauguração do novo edifício do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta,
a Senhora dr.ª Teresa Malheiro que actualmente o dirige e enfrenta os ciclópicos
trabalhos da sua transferência, assinalou-nos os livros que faltavam no acervo do
Arquivo para que a obra do seu primeiro Director nele ficasse completa.
Coligimos então as obras de que ainda dispomos alguns números, aos quais juntámos
outros que são exemplares únicos, outros firmados com dedicatórias aos nossos Pais
Alfredo Manuel e Maria Clarisse, outros ainda pertencentes às estantes da Casa da
Madre de Deus ou que nós próprias fomos adquirindo em alfarrabistas.
Devemos confessar que nos separamos deles com alguma emoção, são livros e
opúsculos carregados de memórias gratas e eles mesmos uma presença constante no
ambiente das nossas casas. Mas move-nos a certeza de que numa biblioteca pública
como a do Arquivo, não somos privadas, antes cumprimos o desígnio de todos os
livros: despertar ressonâncias naqueles que deles se aproximam intencionalmente ou
por mero acaso.
Estes livros retratam a personalidade de Alfredo Pimenta e constituem a resposta
que deu às solicitações que o seu tempo colocou ao seu país, às pessoas, às
circunstâncias.
Quiseram V. Ex.as fazer a recepção formal destas obras. Gostosamente as
entregamos hoje à Câmara Municipal de Guimarães sob a presidência dinâmica e
inteligente do Sr. dr. António Magalhães, secundado pela senhora Vereadora da
Cultura dr.ª Francisca Abreu para que possam, no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta,
continuar a servir a cultura portuguesa e a prestigiar a cidade de Guimarães, tão
profundamente inserida no coração de Alfredo Pimenta e no nosso.
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