Relatório

Registo de descrição
Data relatório
2022-07-03
Registo

PT/AMM/PSTI/RP/RB/0003 - Livro 7.º dos baptizados da freguesia de Santo Isidoro de 1721 a 1740.

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMM/PSTI/RP/RB/0003

Tipo de título

Formal

Título

Livro 7.º dos baptizados da freguesia de Santo Isidoro de 1721 a 1740.

Datas de produção

1721-03-16 - 1740-10-23

Dimensão e suporte

229 fls. (+ 20 fls. do índice); papel e pergaminho

Autor material

Manuel Rodrigues e Diogo José da Silva, padres cura da igreja de Santo Isidoro.

Âmbito e conteúdo

Termo de abertura:
"Este livro, que é e serve de se assentarem os baptizados, que nesta freguesia nascerem, que teve seu
princípio em o mês de Março de 1721 anos de que fiz esta clareza e me assinei. O Pároco Manuel
Rodrigues.
Dou comissão ao Reverendo Secreto da Visita o Padre António Baptista Viçoso para rubricar este livro,
fazendo termo no fim na forma costumada. Santo Isidoro, 1 de Setembro de 1724.
O Visitador Almeida.
Livro 7.º dos Baptizados".
Termo de encerramento:
"Por mandado (Grão) Reverendo Doutor Visitador Manuel da Costa de Almeida Prior da Igreja de São
Pedro de Torres Vedras e Visitador de Sintra e seus distritos pelo Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor
D. Tomás de Almeida Patriarca de Lisboa. Rubriquei este livro que tem duzentas e noventa e nove folhas
de papel e pagaram-me por cada rubrica = três réis = e vão com o meu sobrenome = Viçoso = de que
passei a presente por mim feita e assinada e pago desta 40 réis. Ericeira, 2 de Setembro de 1724. O
Secretário da Visitação. O Padre António Baptista Viçoso".
Padres que escrevem e assinam os assentos:
Manuel Rodrigues e Diogo José da Silva.

Cota descritiva

Fl. 228v: "Visto em visitação. Estão conformes os assentos. Santo Isidoro, 27 de Outubro de 1740. Leitão".
AM-Est.31-Prat.63-Cx.3

Cota original

Livro n.º 7

Idioma e escrita

Português

Tipo u.i.

Caixa

Notas

Tem índice (no princípio do livro, a seguir ao termo de abertura).
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