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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/ABM/PCLT03/001/00001

Código referência CALM

PT-ARM-PCLT03/1/1045

Título

Livro 1.º (misto) de registo de baptismos do Estreito da Calheta (1598/1623)

Datas

1598 - 1623-12-29

Datas extremas CALM

1598 / 1623-12-29

Dimensão

1 liv.: 177 f.

Entidade detentora

Arquivo e Biblioteca da Madeira

Âmbito e conteúdo

Condições de acesso CALM

Atente-se:
f. 1-110 - contêm registos de baptismo;
f. 169 v.º-177 - contêm cópias de registos de baptismo de Fevereiro de 1602 a Novembro de 1611;
f. 26 v.º - contém um registo datado de 1603-03-24, na sequência dos registos de 1604;
f. 54 - contém um registo datado de 1610-01-25, na sequência dos registos de 1611;
f. 78 A-78 A v.º - contêm registos datados de 1627 (1 registo datado de 1627-05-22; 3 registos datados de
1627-05-23; 1 registo datado de 1627-05-24; 1 registo datado de 1627-05-26; 1 registo datado de 1627-06
-01; 1 registo datado de 1627-06-13);
f. 85 - contém um registo datado de 1618-01-20, na sequência dos registos de 1619;
registos de casamentos - folhas 111-145 v.º (registos de 1610-11-02 a 1628-06-05); folhas 146-158
(registos de 1701-08-18 a 1706-05-15); folhas 159 a 168 v.º (registos de 1699-09-14 a 1706-05-15); folhas
168 v.º a 169 (registos de 1627-06-17 a 1628-06-05);
f. 159 - contém um registo de 1699-09-17, onde não constam os nomes dos nubentes nem assinaturas,
mas sim o nome dos pais: ele filho de Domingos Rodrigues e ela filha de António Afonso e de Maria
Sardinha;
f. 159 v.º - contém registo de 1699, sem menção do nubente, do dia e mês, ele filho de Domingos
Gonçalves e de Maria Sardinha, com Teresa, filha de Maria Rodrigues.
f. 147 - contém um registo incompleto e inutilizado;
f. 149 v.º - contém um registo incompleto e inutilizado;
fs registos das folhas 159 a 169 são cópias; um registo refere a existência do «livro velho»;
fs registos de Novembro de 1629 a Janeiro de 1699 encontram-se no livro seguinte nº 1061 (Livro 2).
Aberto

Cota atual

D2/B1/E14/PC/1045

Localização mapeada CALM

D2/B1/E14/Pc

Localização CALM

447

Idioma e escrita

Português.

Características físicas e requisitos
técnicos

Fragilidade do suporte.
Restauros antigos.
Corrosão da tinta.
Manchas de humidade.
Seguimos a numeração a lápis.
F. em branco: 110 v.º, 177 v.º.
F. cosidas ao contrário: 129, 144.
Entre as folhas 145 e 146, parece faltar registos.
F. trocadas: 153-158, encontram-se antes da folha 125.
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