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Record

PT/PR/AHPR/CC/CC0218/005711 - Helena Carreiras foi a cientista presente no quinto encontro da segunda
edição do Programa “Cientistas no Palácio de Belém”, onde conduziu uma sessão de apresentação e debate com
alunos de duas turmas do ensino secundário, no final da qual o Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, saudou a cientista, os alunos e professores presentes neste encontro, do 11.º ano do Instituto Multimédia Escola Profissional no Porto e alunos do 11º ano da Escola Básica e Secundária Ibn Mucana em Alcabideche,
Cascais, a 5 de fevereiro de 2019

Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR/CC/CC0218/005711

Title type

Atribuído

Title

Production dates

Helena Carreiras foi a cientista presente no quinto encontro da segunda edição do Programa “Cientistas no
Palácio de Belém”, onde conduziu uma sessão de apresentação e debate com alunos de duas turmas do
ensino secundário, no final da qual o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou a
cientista, os alunos e professores presentes neste encontro, do 11.º ano do Instituto Multimédia - Escola
Profissional no Porto e alunos do 11º ano da Escola Básica e Secundária Ibn Mucana em Alcabideche,
Cascais, a 5 de fevereiro de 2019
2019-02-05 - 2019-02-05

Dimension and support

18 doc. fotográficos (digital, cor)

Holding entity

Presidência da República

Producer

Portugal. Presidência da República

Author

Rui Ochoa (1948-

Person name

Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

)

Common name

Chefe de Estado, Ensino secundário, Investigação científica

Geographic name

Lisboa

Non controlled index terms

Fotografia, Palácio Nacional de Belém. Sala Império (Lisboa, Portugal)

Access restrictions

Documentação acessível em cópia digital.

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
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Previous location
Document state

\\pr.local\groupdata\SGDAfotos\Fotografias PRMRS\2019\02-fevereiro\190205-PRMRS-RO-Cientistas no
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Em arquivo
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