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PT/ABM/PCLT02 - Paróquia da Calheta

Description level

F

Reference code

PT/ABM/PCLT02

CALM reference code

PT-ARM-PCLT02

Title type

Formal

Title

Paróquia da Calheta

Dates

1539 - 1911

CALM unit dates

1539 - 1911

Dimension

357 liv.

Support

Papel

Holding entity

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira

Producer

Paróquia da Calheta

Biography or history

Scope and content

Embora se atribua o ano de 1430 à fundação desta paróquia, supõe o erudito Padre Fernando Augusto da
Silva que esta data deve ser considerada como a do estabelecimento de uma fazenda povoada com a
capela anexa de Nossa Senhora da Estrela. Nesta capela instalou-se a sede da nova paróquia, passando
alguns anos mais tarde para uma nova igreja da invocação do Espírito Santo, da qual se ignora a época
da sua edificação. Neste templo estabeleceu-se um curato em agosto de 1589, e uma colegiada, que em
1722 contava com um vigário com púlpito, cura, quatro beneficiados, tesoureiro e organista, para servir
uma população de 1768 almas, distribuídas por 502 fogos.
Incorporações no Arquivo Regional da Madeira em 24 de agosto de 1933; 20 de março de 1979; 5 de
junho de 1990; 10 de novembro de 1994 (duplicados); 13 de abril de 2007; 22 de janeiro de 2008; 28 de
fevereiro de 2011.
Livros de registo de batismos, casamentos, óbitos e crismados.

Use restrict CALM

Aberto

Language of the material

Português.

Other finding aid

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, Catálogo dos registos paroquiais, 2012 (idd n.º 57).

Notes

Fill textual content automatically

O número total de unidades de instalação contabilizadas no elemento de informação Dimensão (no Fundo
e nas séries de registo de batismos, casamentos e óbitos) compreende 156 livros duplicados de registo de
batismos, casamentos e óbitos relativos aos anos de 1860 a 1911.
Os registos de batismos e de casamentos de 1860 a 1911 não se encontram conferidos. Porém, optámos
por disponibilizá-los para facilitar as pesquisas aos nossos leitores. Caso detete alguma incorreção, por
favor informe-nos através do email site.abm.sretc@madeira.gov.pt
☑
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