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Record

PT/AMLRA/CMLRA - Câmara Municipal de Leiria

Description level

F

Reference code

PT/AMLRA/CMLRA

Title type

Formal

Title

Câmara Municipal de Leiria

Production dates

1675 - 2014

Dimension and support

10.000 metros lineares; papel

Holding entity

Arquivo Municipal de Leiria

Producer

Câmara Municipal de Leiria

Biography or history

A cidade de Leiria é banhada pelos rios Lis e o Lena (seu afluente), e no alto o castelo de Leiria
testemunha o que se passa ao seu redor, por décadas e décadas de existência.
A elevação a cidade remonta a 13 de junho 1545, o feriado municipal ocorre a 22 de maio e comemora a
criação da diocese de Leiria desse mesmo ano.

Geographic name
Custodial history
Acquisition information
Arrangement

Access restrictions

O primeiro foral de Leiria é atribuído por D. Afonso Henriques, no ano 1142, sob o nome de Leirena.
Leiria
Fundo aberto: A documentação que constitui este fundo produzida pelos vários serviços municipais onde é
classificada e organizada por processos.
A documentação é transferida para os serviços de arquivo após o fim do processo.
Sistema de organização, baseado no Quadro de Classificação dos Arquivos Municipais de José Mariz,
Lisboa, Instituto Português dos Arquivos, 1989.
Ordenação cronológica dos documentos ao nível das séries e sub-séries.
Fatores a ter em consideração no acesso aos documentos, tipos de documentos, estado de conservação,
fim a que se destinam e as obrigações inerentes às leis que regulamentam o acesso ao património
arquivístico, nomeadamente:
- Regime Geral dos Arquivos;
- Lei de Acesso aos Documentos Administrativos e a sua Reutilização;

Conditions governing use

- Regulamento do Arquivo Municipal
Contemplado no regulamento interno que prevê algumas restrições. Os pedidos são analisados de acordo
com as normas que regulam os direitos de propriedade e a legislação sobre direitos de autor e direitos
conexos, bem como as regulamentações camarárias, nomeadamente:
- Lei Geral de Arquivos;
- Lei de Acesso aos Documentos Administrativos e a sua Reutilização;

Language of the material

- Tabela de taxas e licenças
Português

Location of originals

Classificador da correspondência;
Archeevo: base de dados de descrição arquivística e objetos digitais.
Arquivo Municipal de Leiria
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