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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMLRA/CMLRA/B-A/001/1921-06

Tipo de título

Atribuído

Título

Sessão ordinária

Datas de produção

1921-03-31 - 1921-03-31

Dimensão e suporte

3 f. (3 f. num. rubricadas. 6 p. ms. n.º 406 a 408v); papel.

Entidade detentora

Arquivo Municipal de Leiria

Produtor (validação)

[408166:Comissão Executiva da Câmara Municipal de Leiria,-]

Autor intelectual (validação)

Localidade

[408298:João António Correia Mateus,-]
[411432:Manuel Gomes dos Santos,-]
[411434:Primitivo de Sousa,-]
[411435:Manuel Marques Combina,-]
[411436:José Pedrosa da Agostinha,-]
[411444:José Martins da Cruz,-]
[411460:Manuel de Oliveira,-]
Leiria

Âmbito e conteúdo

Sessão ordinária
Correspondência
- Ofício do Quartel General de Tomar a enviar cópia do programa das homenagens ao soldado
desconhecido;
- Ofício da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Abrantes a solicitar subscrição para aquisição de
coroa ara o túmulo do soldado desconhecido;
- Ofício da Direção dos Serviços da Secretaria Central do Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios a
informar que seja designado o dia 1 de maio para realização da propaganda com o tema "A obra
executiva de desastres no trabalho";
- Ofício do Comissariado de Policia Cívica a comunicar ter sido instalada na Central Elétrica um telefone
magnético;
- Ofício da Direção de Teatro D. Maria Pia solicita autorização para instalação de urinol;
- ofício da Secretaria da Direção dos Hospitais Civis de Lisboa (2.ª Repartição) a enviar despesa realizada
no ano de 2021;
- Ofício da Companhia Leiriense de Moagem a solicitar montagem de linha de rede elétrica;
Deliberações
- Baixa de preços no Talho Regulador Municipal
- Enviar telegrama ao Presidente da República e e do Ministério a informação seguinte: "Camara
Municipal de Leiria considerando perdão crimes políticos melhor glorificação heróis portugueses Grande
Guerra e expressão na última vontade julga próximo dia 9 melhor ensejo concessão amnistia";

Cota descritiva

Requerimentos
- José Maria da Costa e Joaquim da Cruz a solicitar colocação de campas sobre sepulturas;
- Dr António Augusto Jorge Marçal e Antero Portugal da Silva solicitam licença para publicidade;
- Empresa de Serração e Terras Corantes, Lda solicita pagamento ad-valorem;
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Idioma e escrita

Português
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