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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/ABM/PPST01/003/00001

Tipo de título

Atribuído

Título

Livro 1.º misto de registo de óbitos do Porto Santo (1651/1656)

Datas

1651-06-29 - 1656-08-28

Dimensão

1 liv.: 53 f.

Entidade detentora

Arquivo e Biblioteca da Madeira

Âmbito e conteúdo

Cota atual

Atente-se:
os registos de batismo começam na f. 29 a lápis correspondente à f. 53 original. Perderam-se, portanto, os
23 fólios iniciais que continham, por certo, registos de defuntos. Por outro lado, faltam as f. 58 e 59
originais respeitantes aos anos 1652 e 1653, enquanto que a f. 71 e outras duas cuja numeração original
não apurámos - provavelmente a 83 e 84 - foram encadernadas por lapso no Liv. 970. São as f. 41, 42 e
43 a lápis do referido livro e contêm registos de batismos de 1654 e 1657, conforme já mencionámos;
f. 1-27 - contêm registos de óbitos;
f. 29-53 - contêm registos de batismos;
f. 24-24 v.º - contêm um Auto de entrega feito pelo reitor do ano de 1690, Belchior de Mendonça de
Vasconcelos, e pelo tesoureiro Capitão André Carvalho, ao novo reitor Bonifácio de Mendonça de
Vasconcelos e ao tesoureiro Diogo Rodrigues Escórcio, almoxarife. Este fólio não pertence a este livro e
foi aqui encadernado por lapso. Encontra-se intercalado entre as f. 48 e 49 originais (23 e 25 a lápis,
respetivamente);
f. 53 e 53 v.º - contêm cada uma um registo mutilado.
971

Idioma e escrita

Português.

Características físicas e requisitos
técnicos
Notas

Fragmentos de folhas laminadas, no início e no final do livro.
F. manchadas pela humidade na quase totalidade do livro.
Numeração a lápis.
F. em falta: 58 e 59 originais.
F. trocadas: a F. 1 corresponde à F. 24 original.
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