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Record

PT/ABM/PFUN08 - Paróquia de São Pedro

Description level

F

Reference code

PT/ABM/PFUN08

CALM reference code

PT-ARM-PFUN08

Title type

Formal

Title

Paróquia de São Pedro

Dates

1568 - 1911

CALM unit dates

1568 / 1911

Dimension

371 liv.

Support

Papel

Holding entity

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira

Producer

Paróquia de São Pedro

Biography or history

Scope and content

Foi a terceira paróquia criada na cidade do Funchal. A sua fundação deve-se ao prelado D. Jorge de
Lemos, por autorização do decreto régio de 20 de julho de 1566, com efeito a partir de 15 de maio de
1568, instalou-se na capela de São Pedro, hoje chamada de São Paulo. O Bispo D. Jerónimo Barreto
extingue esta paróquia em 1579, criando em seu lugar as paróquias de São Pedro e de São Roque. O seu
sucessor, o Bispo D. Luís de Figueiredo, restabelece a paróquia de São Pedro em virtude do alvára de 14
de agosto de 1587. Fundou-se uma igreja paroquial que conservou o orago de São Pedro, e que estaria
concluída nos últimos anos do séc. XVI. Foi sede de um curato e de uma colegiada, que tinha um vigário,
cura (criado em 27 de agosto de 1589), seis beneficiados, tesoureiro e organista.
Incorporações no Arquivo Regional da Madeira em 8 de outubro de 1932; 6 de março de 1958; 7 de
novembro de 1994; 26 de março de 2007; 1 de fevereiro de 2008; 16 de fevereiro de 2011.
Livros de registo de batismos, casamentos e óbitos.

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 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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