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PT/UM-ADB/FAM/FAA-JAAA - João António de Araújo de Azevedo

Description level

SF

Reference code

PT/UM-ADB/FAM/FAA-JAAA

Title type

Atribuído

Title

João António de Araújo de Azevedo

Production dates

1793 - 1823

Holding entity

Arquivo Distrital de Braga

Producer

João António de Araújo de Azevedo

Biography or history

Other finding aid

Filho de António Pereira Pinto de Araújo de Azevedo Fagundes e de sua mulher Marquesa Francisca de
Araújo Azevedo. Nasceu em 26 de dezembro de 1764 e faleceu, solteiro, em 16 de junho de 1823.
Como filho segundo da Casa de Sá, recebeu ordens menores e foi clérigo in minoribus na vila de
Barcelos. Possuía duas pensões anuais, cada uma de 100 mil reis, imposta nos fruros certos e incertos da
igreja de Santo Adrião de Vizela, no Arcebispado de Braga, e na igreja de São Pedro de Avintes, no
Bispado do Porto.
Seguiu, contudo, os estudos universitários em Coimbra, onde apresentou conclusões magnas.
Obteve o foro de fidalgo da Casa Real em 9 de janeiro de 1781 e o alvará de cavaleiro da Ordem de Cristo
em 12 de janeiro de 1804.
Em outubro de 1793 foi nomeado Juíz de Fora da vila de Viana do Castelo, cargo que ocupou até fevereiro
de 1799. No mesmo período foi nomeado para várias comissões: procurador na demarcação do tombo do
Mosteiro de Miranda; auditor dos regimentos de infantaria e artilharia aquartelados na vila de Viana;
Provedor da comarca de Coimbra.
Em 27 de dezembro de 1804 tomou posse como Conselheiro da Real Fazenda e integrou também o
Conselho do Príncipe.
Como procurador do Conde da Barca tratou de alguns negócios da Casa de Sá.
Sucedeu ao Conde da Barca, como seu herdeiro universal, e solicitou a remuneração dos serviços deste,
de que veio a receber a mercê da Comenda de São Pedro do Sul, na Ordem de Cristo, e a da Alcaidariamor de Castelo de Vide.
Foi responsável pelo regresso do arquivo pessoal do Conde da Barca à Casa de Sá e pela venda da maior
parte da livraria particular do mesmo à Biblioteca Régia do Rio de janeiro em 1822.
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