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PT/ABM/PMCH01 - Paróquia de Água de Pena

Nível de descrição

F

Código de referência

PT/ABM/PMCH01

Código referência CALM

PT-ARM-PMCH01

Tipo de título

Formal

Título

Paróquia de Água de Pena

Datas

1569 - 1911

Datas extremas CALM

1578 / 1911

Dimensão

314 liv.

Suporte

Papel

Entidade detentora

Arquivo e Biblioteca da Madeira

Produtor

Paróquia de Água de Pena

História
administrativa/biográfica/familiar

Âmbito e conteúdo

Fundada pelos anos de 1560, começou a funcionar em 1561, tendo como primeiro pastor o Padre Tomé
Fernandes. Por provisão de 13 de junho de 1836, emitida pelo vigário capitular António Alfredo de Santa
Catarina Braga, a paróquia de Água de Pena foi extinta e anexa ao curato de Santo António da Serra,
constituindo este curato a sede da nova paróquia onde passou a ter residência efetiva o seu pároco. Não
foi, porém, muito duradoura esta medida visto que a 24 de julho de 1848 a paróquia de Água de Pena foi
novamente restabelecida. A igreja paroquial, do orago de Santa Beatriz, terá sido reedificada em 1745, a
avaliar por uma determinação do Conselho da Fazenda em que ordenava a arrematação da «obra da
nova igreja pelo preço de 4.000$00 réis ou pelo menos lanço que houver, visto a mudança que se
pertende fazer para sítio mais comodo e menos ventoso». Pertence esta paróquia ao concelho de
Machico, tendo sido a sua freguesia sede do importante morgadio da Memposta, instituído por João
Afonso Escudeiro no primeiro quartel do século XVI.
Incorporações no Arquivo Regional da Madeira em 8 de setembro de 1932; 6 de janeiro de 1935; 29 de
julho de 1980; 10 de novembro de 1994 (duplicados), 25 de maio de 2007; 30 de janeiro de 2008; 1 de
março de 2011.
Livros de registo de batismos, casamentos, óbitos e crismados.

Condições de acesso CALM

Aberto

Idioma e escrita

Português.

Instrumentos de descrição

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, Catálogo dos registos paroquiais, 2012 (idd n.º 57).

Notas

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 153 livros duplicados de registo de
batismos, casamentos e óbitos relativos aos anos de 1860 a 1910.
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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