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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMM/PSTI/RP/RB/0006

Tipo de título

Atribuído

Título

Livro 10.º dos baptismos da freguesia de Santo Isidoro, de 1784 a 1801.

Datas de produção

1784-11-07 - 1801-10-29

Datas descritivas

1784-11-07 a 1801-10-29; 1784-11-07 a 1791-05-29

Dimensão e suporte

196 fls. (+ 4 fls. do índice); papel, cartão e pergaminho

Autor material

José Rodrigues, António Esteves da Costa, Estalislau da Costa Martins e António Custódio, párocos da
igreja de Santo Isidoro.
Encadernação posterior que reúne dois livros. O Livro n.º 10 - original - dos assentos de baptismos da
freguesia de Santo Isidoro de 1794 a 181 (146 fls.) e o livro duplicado, datado de 1854, onde se copiaram
parcialmente os assentos de baptismos do livro original de 1784 a 1791 (50 fls.).

Âmbito e conteúdo

- Livro n.º 10 - Original
Termo de abertura (página rasgada):
"Livro 10.º de [...] baptizados [...]. Santo Isidoro. [...] principia em 1784 anos."
Termo de encerramento:
Contém este livro cento e quarenta e seis folhas, as quais em acto de visita numerei e rubriquei com o
meu sobrenome de Dantas. Santo Isidoro, 30 de Setembro de 1760. O Visitador Félix Dantas Barbosa".
Padres que escrevem e assinam os assentos:
José Rodrigues, António Esteves da Costa, Estalislau da Costa Martins e António Custódio.
- Livro duplicado
Termo de abertura:
"Este livro há-se servir para nele se copiarem os assentos dos baptismos do Livro n.º 10 dos baptizados
da freguesia de Santo Isidoro deste Arcebispado. Vão por mim numerados e rubricadas suas folhas com o
meu cognome Silva de que uso; o número das mesmas vai declarado no fim; e para constar fiz este
assento que assinei. São Pedro de Penaferrim de Sintra, 8 de Nvembro de 1854. O Vigário da Vara Luís
Manuel da Silva".
Padre que copia a assina o treslado dos assentos: Manuel Duarte Freira de Andrade.
Cota descritiva

AM-Est.31-Prat.63-Cx.4

Cota original

Livro n.º 10

Idioma e escrita

Português

Tipo u.i.

Caixa

Notas

O Livro n.º 10 (original) tem índice (no princípio, a seguir ao termo de abertura).
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