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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMLRA/CMLRA/B-A/01/1911-05

Tipo de título

Atribuído

Título

Ata da Sessão Ordinária da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Leiria

Datas de produção

1911-02-08 - 1911-02-08

Dimensão e suporte

5 f.; (num. pág. 43v a 47); Papel

Entidade detentora

Arquivo Municipal de Leiria

Produtor (validação)

[417356:Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Leiria,-]

Autor intelectual (validação)

Autor material (validação)

[441315:Inácio Veríssimo de Azevedo,-]
[441512:José Jacinto de Assunção,-]
[441318:Adriano José Rodrigues,-]
[441319:Avelino de Sousa Fernandes,-]
[441320:Alípio Pedro de Mesquita,-]
[441379:Luís José Ferreira,-]
[411441:Joaquim da Cunha Oliveira,-]

Localidade

Leiria

Âmbito e conteúdo

Sessão ordinária
- Telegrama Cedência do edifício e mobiliário do convento de Santo Estevão;
- Oficio da Junta de Paroquia da Marinha Grande a solicitar expropriação de terreno sito na Marques de
Pombal;
- Oficio de António de Sousa Monteiro sobre o termino da comissão de serviço;
- Oficio do Facultativo do Partido Municipal da Marinha Grande a solicitar arranjo dos canos das ruas
Machado dos Santos e da Esperança;
- Ofício do Sub-Inspetor a enviar o processo da criação de escola para o sexo feminino na freguesia da
Barreira;
- Proposta da Junta de Paroquia de Monte Real a solicitar atestado;
- Autorização de pagamentos;
- Presente orçamento e plantas para o fornecimento de grades, bancos para a entrada principal destes
Paços do Concelho;
- Pedido de cedência de 140 azulejos que sobraram do edifício dos Paços do Concelho para o Hospital da
Misericórdia;
- Nomeação de Guarda Campestre para a freguesia de Pousos;
- Proposta da Presidência para solicitar ao Governo Provisório da República a entrega a esta Câmara o
extinto convento de Santana e seus pertences para ser instalado um mercado fechado, abertura de ruas e
edificações urbanas;
- Proposta para o sub-delegado de saúde examinar o estado do antigo cemitério e as casas fronteiras à
rua Capitão Mouzinho de Albuquerque;
- Apresentação de problemas com abusos praticados por guardadores de cabras;
Requerimentos
- Manuel Pinto da Silva solicita licença para substituir janelas por portão;
- Representação dos lugares de Arrabalde, Gândara, Marrazes, Sismaria e Barosa a solicitar
prolongamento da iluminação elétrica até à estação de caminho de ferro;
- Álvaro Pinheiro da Costa e Joaquim Lopes Gomes solicitam equiparação de vencimento;
- Pelo Presidente foi pedido três meses de licença.

Cota descritiva

Liv 41

Idioma e escrita

Português
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