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Reference code
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Title type

Atribuído

Title

Production dates

O Presidente da República e a Dra. Maria Cavaco Silva inauguraram, no Palácio de Belém, a exposição “E
um Filho nos foi dado”, a iluminação da árvore de Natal e a mesa da ceia de Natal da Presidência, a 14 de
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Dimension and support

35 doc. fotográficos (digital, cor)

Holding entity

Presidência da República

Producer

Portugal. Presidência da República

Author

Luís Filipe Catarino (1971-

Scope and content

A exposição reúne cerca de uma centena de peças, do séc. XV à atualidade, e foi organizada
conjuntamente pelo Museu da Presidência da República e pelo Departamento do Património Artístico e
Histórico da Diocese de Beja, constituindo a maior mostra jamais organizada em Portugal sobre o tema.

)

Na inauguração da iluminação da árvore de Natal e da mesa da ceia de Natal do Palácio de Belém, e na
presença de muitos convidados, atuou o Coro dos Pequenos Cantores do Conservatório de Lisboa, com
temas alusivos à época natalícia.

Person name

A árvore de Natal e a mesa da ceia foram decoradas com artigos exclusivamente portugueses,
nomeadamente da Fábrica de Faianças Bordalo Pinheiro, num trabalho do arquiteto Álvaro Roquette.
Silva, Aníbal António Cavaco. 1939-, Silva, Maria Alves da Silva Cavaco. 1938-

Common name

Chefe de Estado, Manifestação cultural

Non controlled index terms

Fotografia, Inauguração, Palácio Nacional de Belém. Sala das Bicas (Lisboa, Portugal), Palácio Nacional
de Belém. Viveiros do Jardim da Cascata (Lisboa, Portugal), Primeira-Dama
Documentação acessível em cópia digital.

Access restrictions
Conditions governing use

Sujeita a algumas restrições considerando o tipo dos documentos, o seu estado de conservação, a
finalidade da sua reprodução, as normas que regulam os direitos de propriedade e a legislação sobre os
direitos de autor. A reprodução de documentos está sempre sujeita a autorização prévia do Responsável
pelo Arquivo da Presidência da República.

Physical quota

\\pr.local\groupdata\SGDA-Arquivo\AHPR\CC\CC02\CC0218\004543

Previous location

121214-ArvoreNatal

Document state

Em arquivo

Last modification date

2018-03-06 09:43:04

1/1

