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PT/ABM/PRBR03 - Paróquia da Serra de Água

Description level

F

Reference code

PT/ABM/PRBR03

CALM reference code

PT-ARM-PRBR03

Title type

Formal

Title

Paróquia da Serra de Água

Dates

1691 - 1911

CALM unit dates

1692 / 1911

Dimension

317 liv.

Support

Papel

Holding entity

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira

Producer

Paróquia da Serra de Água

Biography or history

Scope and content

O alvará régio de 28 de dezembro de 1676 determinou a criação desta paróquia que se estabeleceu na
capela de Nossa Senhora da Ajuda. Esta foi ampliada em 1689, tendo o mandado do Conselho da
Fazenda, datado de 2 de maio de 1698, ordenado que se ultimassem as obras. A freguesia da Serra de
Água pertence na atualidade ao concelho da Ribeira Brava, no entanto, antes da criação deste concelho
fazia parte do da Ponta do Sol.
Incorporações no Arquivo Regional da Madeira em 8 de março de 1933; 13 de agosto de 1990; 11 de
junho de 1990; 10 de novembro de 1994 (duplicados); 11 de abril de 2007; 18 de janeiro de 2008; 28 de
fevereiro de 2011.
Livros de registo de batismos, casamentos e óbitos.

Use restrict CALM

Aberto

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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