Relatório

Registo de descrição
Data relatório
2022-01-23
Registo

PT/AMLRA/CMLRA/B-A/01/1911-09 - Ata da Sessão Ordinária da Comissão Administrativa da Câmara Municipal
de Leiria

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMLRA/CMLRA/B-A/01/1911-09

Tipo de título

Atribuído

Título

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

Datas de produção

1911-03-08 - 1911-03-08

Dimensão e suporte

4 f.; (num. pág. 56 a 59v); 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,-]
[441317:António Vieira Repolho,-]
[441318:Adriano José Rodrigues,-]
[441319:Avelino de Sousa Fernandes,-]
[441320:Alípio Pedro de Mesquita,-]
[441379:Luís José Ferreira,-]
[441381:Tomás da Silva Pereira Roldão,-]
[411441:Joaquim da Cunha Oliveira,-]

Localidade

Leiria

Âmbito e conteúdo

Sessão ordinária
Proposta do Sr. Administrador do Concelho para serem enviadas felicitações ao Ministro dos Estrangeiros
pelo tratado de França e ao Ministro do Fomento pela publicação do decreto referente ao credito agrícola;
- Oficio da Câmara Municipal de Lisboa a solicitar apoio na consolidação da associação intitulada " A
Cruzada do Tiro Nacional"
- Oficio da Cruzada do Tiro Nacional a convidar a Câmara Municipal de Leiria a ser sócia;
- Oficio do Governo Civil do Distrito de Leiria a enviar nota de reembolso das obras de conservação e
reparação do Edifício;
- Oficio do Governo Civil do Distrito de Leiria a enviar nota de reembolso das despesas feitas a objetos
fornecidos e despesas no edifício;
- Oficio da Administração do Concelho de Leiria a enviar relação de despesas com mobiliário;
- Oficio da Junta de Paróquia da Marinha Grande a apresentar proposta para incluir nas posturas;
- Autorização de pagamentos;
- Autorização para aquisição de cobertura para o pátio da matança de gado;
- Proposta para reparação e conserto das torneiras de fontes e fontanários da Vila da marinha Grande;
- Apresentado pelo Presidente as condições de admissão das alunas da Escola Moderna Leiriense a
Instalar no edifício do extinto Convento de Santo Estêvão;
- Proposta para eletrificação do edifico ocupado pelo Regimento de Infantaria n.º 7;
- Proposta para serem aproveitados os sobejos da fonte do Vale da Lama;
Requerimentos
- de António da Silva do Casal solicita licença para estender mato;
- de José João Laudo solicita licença para fazer um aqueduto no caminho público;
- de Maria de Jesus solicita demarcação de propriedade;
- de Manuel Francisco Alves solicita 6 dias de licença para tratar de assuntos de saúde;
- de Emília Rasmuga solicita subsidio de lactação;
- de José Alexandre Vital solicita licença para reconstrução de casa para habitação;
- de vários habitantes da freguesia de Maceira a participar do guarda campestre;

Cota descritiva

- Nomeação de comissão para convidar os Ministros do Interior, da Justiça e da Guerra, bem como o
Presidente do Governo Provisório para visitarem Leiria;
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Idioma e escrita

Português
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