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PT/ABM/PPTS01 - Paróquia dos Canhas

Description level

F

Reference code

PT/ABM/PPTS01

CALM reference code

PT-ARM-PPTS01

Title type

Formal

Title

Paróquia dos Canhas

Dates

1592 - 1911

CALM unit dates

1592 / 1911

Dimension

345 liv.

Support

Papel

Holding entity

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira

Producer

Paróquia dos Canhas

Biography or history

Scope and content

Criada por alvará régio de 30 de janeiro de 1577, somente alguns anos depois ficou definitivamente
constituída. O primeiro pároco nela provido foi o Padre Diogo da Silva. A sua igreja paroquial é o templo de
Nossa Senhora da Piedade, contudo, antes esteve instalada na capela de São Tiago. Ignora-se quando
terá sido construída a nova igreja, todavia é certo que em 1593 já estava levantada e em 1676 o Concelho
da Fazenda mandou executar importantes reparações no seu altar-mor. D. José, por alvará de 20 de
junho de 1752, ordenou a reconstrução deste templo arruinado em consequência do terramoto de 1748. A
requerimento do então vigário António Caires, é criado um cura para esta freguesia em 7 de dezembro de
1731.
Incorporações no Arquivo Regional da Madeira em 16 de abril de 1933; 12 de dezembro de 1979; 28 de
junho de 1990; 10 de novembro de 1994 (duplicados); 24 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).

Related material

Fill textual content automatically

Portugal, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Cabido da Sé do Funchal, "Procuração dos fregueses da
Ermida de São Tiago dos Canhas, termo da Ponta do Sol, passada a Luís Fernandes Barreto, para no
Funchal, tratar das formalidades necessárias para a construção de uma igreja" (PT/TT/CSF/015/M02/20),
disponível em https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4715585
Portugal, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Cabido da Sé do Funchal, "Carta de D. Jerónimo Barreto,
bispo do Funchal, criando a nova freguesia de São Tiago dos Canhas" (PT/TT/CSF/015/M02/21),
disponível em https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4715583
Portugal, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Cabido da Sé do Funchal, "Declaração e obrigação dos
moradores dos Canhas por seu procurador, Luís Fernandes Barreto, sobre a construção da Igreja de São
Tiago" (PT/TT/CSF/015/M02/22), disponível em https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4715582
Os documentos referidos atrás estão disponíveis no ABM em microfilme (mf. 2052).
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 157 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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