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PT/ADB-UM/COL/M/000341 - "Livro curioso que contem as principais novidades sucedidas no discurso de 35
anos principiando pelo de 1755 até 1790"

Description level

D

Reference code

PT/ADB-UM/COL/M/000341

Title type

Formal

Title
Production dates

"Livro curioso que contem as principais novidades sucedidas no discurso de 35 anos principiando pelo de
1755 até 1790"
1790 - 1790

Dimension and support

376 f.; 216x164x57mm; encad. em carneira

Holding entity

Arquivo Distrital de Braga

Author

[Miguel Luís de Araújo]

Biography or history

Description physical location

A partir de 8 de setembro de 1895 esteve na posse de José Machado. Após a morte deste foi adquirido
pela Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga.
Relatos diretos e indiretos de acontecimentos ocorridos entre 1755 e 1790 na cidade de Braga e noutras
localidades do país e no estrangeiro. Contém um sumário ("Index") no início do manuscrito.
I-13/B/1-341

Previous location

Ms.341

Language of the material

POR (Português)

Notes

1. Ao elemento de informação "Produtor/Autor": “O autor deste livro era juiz da irmandade de S. Vicente
em 1790 (vide pg. 670) / Nesse ano era juiz daquela irmandade Miguel Luís de Araújo. (Vide livro dos
termos) / No livro dos irmãos está Miguel Luís de Araújo, casado com Maria Teresa de Araújo Pereira,
moradores na Fonte de Corcova e dele constava que ele faleceu a 15 de fevereiro de 1801 e ela a 3 de
agosto de 1812. / Dos livros das ordenanças que existem no arquivo municipal consta o seguinte. /No de
1764: / Fonte de Corcova / Miguel Luís de Araújo, solteiro, tendeiro / 26 anos de idade. / No de 1792 /
Fonte de Corcova / Miguel Luís de Araújo, casado, 50 anos, com loja de Capela / Filho / Francisco de
Araújo, 18 anos, estudante em Coimbra / Miguel Luís de Araújo era casado com Maria Teresa de Araújo. /
(?) Francisco de Araújo / (?) D. Joana Delfina de Araújo que / Casou a 24-3-1798 com o Dr. Casimiro
Marques da Costa” e “O autor diz q[ue] fazia parte da Mesa da Misericórdia em 1775 e efetivamente ele
figura assinando atas, Miguel Luís de Araújo. (assinado) A[lberto] Feio”.

Scope and content

Last modification date

2. Ao elemento de informação "História custodial": Informação baseada na nota seguinte que consta no
verso da capa: "Este livro foi-me oferecido pelo meu parente Joaquim Firmino da Cunha Reis no dis 8 de
setembro de 1895 cinco. (Assinado) José Machado."
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