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PT/ABM/PCML03/001/00016 - Livro 13.º de registo de baptismos do Estreito de Câmara de Lobos (1847/1863)

Description level

DC

Reference code

PT/ABM/PCML03/001/00016

CALM reference code

PT-ARM-PCML03/1/345

Title

Livro 13.º de registo de baptismos do Estreito de Câmara de Lobos (1847/1863)

Dates

1847-01-06 - 1863-01-30

CALM unit dates

1847-01-06 / 1863-01-30

Dimension

1 liv.: 300 f. num.e rub.

Holding entity

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira

Scope and content

Use restrict CALM

Atente-se:
f. 1-38 - contêm índice alfabético;
f. 99 v.º- contém assento em que se decalara que Maria, baptizada em 1839-03-06, é filha natural de
Joaquim de Barros de Chaves e não de António da Silva. Este registo está lançado no liv. 12 (actual liv.
344, f. 63 v.º);
f. 142 v.º - contém averbamento de Rufino Teixeira de Vasconcelos e Câmara a reconhecer ser pai natural
de Rufino, estando o registo lançado no livro do ano de 1871 (actual liv. 3313, f. 60, registo n.º 164);
f. 165 v.º, 243 v.º - contêm registos invalidados pelo páraco;
f. 227 - contém cópia de registo de António Exposto, datado de 1850-06-10, na sequência dos registos de
1859;
f. 227 v.º - contém declaração de António de Caires, reconhecendo por seus filhos António e Marcelino
(registados neste livro na f. 227);
f. 243 - contém um registo de óbito de Francisco, datado de 1860-03-05, na sequência dos registos de
baptismos;
f. 244 - contém uma declaração de confirmação de baptismo de Vicente, filho de Joaquim Figueira da Silva
e Antónia da Silva, datado de 1835-07-03 (este termo não foi lançado no livro correspondente).
Aberto

Physical location

D2/B1/E5/PD/345

Mapped location CALM

D2/B1/E5/Pd

Location CALM

403

Language of the material

Português.

Related material

Fill textual content automatically

PCML03/1/344
PCLM03/1/3313
F. em branco: 4 v.º, 6 v.º, 7 v.º, 9 v.º-10v.º, 11v.º, 12 v.º, 27 v.º-28 v.º, 29 v.º-30 v.º, 31 v.º, 32 v.º, 33 v.º, 34
v.º, 35 v.º, 37-37 v.º, 38 v.º, 244 v.º-261 v.º.
F. rasgadas: 1, 74, 123, 138, 173, 220.
F. riscada pelo páraco: 189.
☑
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