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Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
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A instalação da Câmara Municipal de Guimarães na casa onde viveu Francisco Martins Sarmento, no
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Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Fl. 1931-, instituição pública, Guimarães, Alfredo. 1882-1958, diretor
do Museu de Alberto Sampaio, Pimenta, Alfredo Augusto Lopes. 1882-1950, historiador, poeta e escritor,
Santos, João Rocha dos. 1882-?, advogado e presidente da Câmara Municipal de Guimarães
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Transcrição

Meu querido Amigo:
Perdoe não ter escrito esta manha, em resposta ao seu bilhete, mas a verdade é que estava cheio de
sono, visto ter passado uma má noite.
Vou a Braga esta tarde com o dr. Armando Caldas de Vizela, para ver se consigo servi-lo num pedido que
me fez. A que horas voltarei? Ignoro. Mas devo voltar tarde, visto que tenho lá muitas voltas a dar.
Desculpe-me, pois, e mil vezes obrigado.
Confidencial - A Camara vai passar a sua instalação para o edificio Sarmentino do Carmo e o Arquivo vai
passar para o actual edificio da Camara. Fresquinho!! Disse-me isto o dr. João Rocha ainda há uma hora.
Que diz ?
Lembranças Seu,
AlfGuimães
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