BOLETIM DE TRABALHOS HISTÓRICOS 2012/13

Cumprindo um dos objetivos que há muito o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta se propôs, sai mais
um número do Boletim de Tralhos Históricos. Como já vem sendo hábito, os artigos publicados
versam os mais variados temas e os seus autores, investigadores amantes da História e da
investigação histórica, fazem-no por paixão e gosto. E ao fazê-lo, digno do nosso reconhecimento
e apreço, desvendam histórias que nos enriquecem e produzem conhecimento, que nos ajuda a
melhor conhecer a nossa História e nos fornece mais instrumentos e competências para melhor
prepararmos e enfrentarmos o futuro.
O presente Boletim de Trabalhos Históricos é rico na qualidade dos artigos publicados e na
diversidade dos temas tratados. De facto, é impressionante como um documento pode permitir
múltiplas abordagens e perspectivas e daí resultar conhecimento mais profundo e variado,
correspondendo a diferentes gostos ou interesses e, dessa forma, servir um público mais vasto
e variado.
Do património e inserção social dos sapateiros de tempos idos, que nos permite melhor apreciar
e perceber a atual pujança da indústria do calçado em Guimarães e concelhos vizinhos.
Às questões de ordem linguística e da História da Língua Portuguesa, que nos dá o ensejo de
melhor perceber como uma língua evolui com o tempo, a sua riqueza e a sua capacidade de se
adaptar aos tempos. Percebemos que a Língua Portuguesa é rica e viva!
Da importância do cinema em Guimarães, que nos ajuda a melhor compreender o valor e o gosto
dos Vimaranenses pelo cinema, ainda hoje.
Das origens familiares do ilustre Alberto Sampaio, cidadão plurifacetado, nos saberes, nos
interesses, nos gostos, nos conhecimentos, de vida intensa e rica, que nos deixou um legado
também intenso e rico.
Da importância de Guimarães para a História de Portugal e de como as visitas régias a Guimarães
nos demonstram essa importância e o seu reconhecimento real ao longo da História.
À relevância que o Arcebispo D. José de Bragança atribuiu aos diversos conventos femininos
Vimaranenses.
Aos autores dos diferentes artigos fica o reconhecimento pelo seu trabalho laborioso e incansável
de procura e de descoberta, e o agradecimento pela partilha generosa das suas descobertas e
do seu conhecimento. Ficamos todos mais ricos.
À equipa do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, liderada pela Dra. Alexandra Marques, expresso
o profundo reconhecimento pelo seu trabalho incansável, produtivo e bem sucedido, na medida
em que tanto contribui para o reconhecimento público da importância do Arquivo Municipal, como
um polo cultural, em Guimarães.

Guimarães 11 de setembro de 2013
A Vereadora
Francisca Abreu
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