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2019-06-18
Record

PT/ABM/PCLT03/002/00001 - Livro 1.º (misto) de registo de casamentos do Estreito da Calheta (1610/1706)

Description level

DC

Reference code

PT/ABM/PCLT03/002/00001

CALM reference code

PT-ARM-PCLT03/2/1045

Title

Livro 1.º (misto) de registo de casamentos do Estreito da Calheta (1610/1706)

Dates

1610-11-02 - 1706-05-15

Descriptive dates

1610-11-02 / 1628-06-05; 1699-09-14; 1706-05-15

CALM unit dates

1610-11-02 / 1628-06-05; 1699-09-14; 1706-05-15

Dimension

1 liv.: 177 f. rub.

Holding entity

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira

Scope and content

Use restrict CALM

Atente-se:
f. 1-110, 169 v.º-177 - contêm registos de baptismo; (são cópias de registos de Janeiro de 1608 a Agosto
de 1611; na folha 177 tem um registo de 1602-06-14, de António, filho de Manuel Rodrigues Alfaiate e de
Maria do Faial);
registos de casamentos - folhas 111-145 v.º (registos de 1610-11-02 a 1628-06-05); folhas 146-158
(registos de 1701-08-18 a 1706-05-15); folhas 159 a 168 v.º (registos de 1699-09-14 a 1706-05-15); folhas
168 v.º a 169 (registos de 1627-06-17 a 1628-06-05);
f. 159 - contém um registo de 1699-09-17, onde não constam os nomes dos nubentes nem assinaturas,
mas sim o nome dos pais: ele filho de Domingos Rodrigues e ela filha de António Afonso e de Maria
Sardinha;
f. 159 v.º - contém registo de 1699, sem menção do nubente, do dia e mês, ele filho de Domingos
Gonçalves e de Maria Sardinha, com Teresa, filha de Maria Rodrigues;
f. 147 - contém um registo incompleto e inutilizado;
f. 149 v.º - contém um registo incompleto e inutilizado;
os registos das folhas 159 a 169 são cópias; um registo refere a existência do «livro velho»;
os registos de Novembro de 1629 a Janeiro de 1699 encontram-se no livro seguinte nº 1061 (Livro 2).
Aberto

Physical location

D2/B1/E14/PC/1045

Mapped location CALM

D2/B1/E14/Pc

Location CALM

447

Language of the material

Português.

Physical characteristics and technical F. cosidas ao contrário: 129, 144.
requirements
Fragmentos de folhas laminadas: 1-11, 38, 41-56, 153-158, 144-152.
F rasgadas pelo manuseamento descuidado: 112, 124.
F. manchadas pelo repasse e acidez da tinta, na quase totalidade do livro.
Notes
F. trocadas: 153-158, encontram-se antes da folha 125.
Seguimos a numeração a lápis.
Entre as folhas 145 e 146. Parece faltar registos.
Fill textual content automatically
☑
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