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PT/AMAP/PSS/AADX - António Augusto Duarte Xavier

Description level

F

Reference code

PT/AMAP/PSS/AADX

Title type

Atribuído

Title

António Augusto Duarte Xavier

Production dates

1723-10-17 - 1918-04-15

Dimension and support

17 doc.

Holding entity

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

Legal status

Scope and content

António Augusto Duarte Xavier, nasceu em Guimarães a 10 de Agosto de 1932.
Durante a juventude dedicou-se a prática desportiva, jogou voleibol e ténis de mesa no Xico d¶Holanda,
depois dedica-se ao hóquei em patins, ingressando no Vitória, onde alcançou inúmeros títulos. Mais tarde
assume um papel importante ao desempenhar o papel de Presidente da Assembleia Geral no clube.
Destacou-se na vida da cidade ao ser eleito seu Presidente da Câmara em 16/12/1979, como
independente na lista da AD, exerceu o cargo até 12/12/1982, altura em que foi vereador, também pela AD
e em 15/12/1985 foi de novo eleito Presidente da mesma câmara, cargo que exerceu até 17/12/1989.
Pertenceu, e ainda pertence aos órgãos sociais de inúmeras instituições vimaranenses: Assembleia de
Guimarães; A Oficina; Turipenha; Lar de Stº António, entre outros.
Recentemente foi Embaixador Sénior da Cidade Europeia do Desporto, Guimarães 2013.
$SDUGHWRGDHVWDDFWLYLGDGHIRLLQGXVWULDOWHQGRVLGRSURSULHWiULRGDDQWLJD)iEULFDGHSOiVWLFRV;DYL
Doação feita por António Augusto Duarte Xavier, aprovada por deliberação de reunião da Câmara de 06
de setembro de 2007.
Documentação referente a propriedades e posse de água na zona de São Torcato, em Guimarães

Documental tradition

Original

Custodial history

Acquisition information

Technique type

Manuscrito

Arrangement

Organização em séries documentais correspondendo à tipologia formal dos actos.

Access restrictions

Comunicáveis, excepto os documentos em mau estado de conservação.

Conditions governing use

Physical facet

A reprodução deverá ser solicitada por escrito, através de requerimento dirigido ao responsável da
instituição. O seu deferimento encontra-se sujeito a restrições, atendendo ao estado de conservação e o
fim a que se destina.
Razoável

Language of the material

Portuguese

Writting

Latin

Other finding aid
Fill textual content automatically

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA [Base de dados de descrição arquivística]. [Em
linha].GUIMARÃES:AMAP, 2015.
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