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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

No âmbito da visita de Estado que o Presidente da República está a realizar a Moçambique, Maria
Cavaco Silva visita a Escola Secundária Josina Machel, em Maputo, onde leccionou nos anos 60, a 25 de
março de 2008
2008-03-25 - 2008-03-25

Dimensão e suporte

12 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Luís Filipe Catarino (1971-

Âmbito e conteúdo

Recebida pela Direção e por representantes dos corpos docente e discente e dos funcionários da Escola,
cujos alunos estavam formados em alas desde a entrada e ao longo dos corredores, Maria Cavaco Silva
dirigiu-se ao anfiteatro, onde manteve um encontro e dialogou com alguns estudantes.

)

Corais e grupos de dança estudantis atuaram também no acolhimento a Maria Cavaco Silva, que viu
bandeiras nacionais portuguesas e moçambicanas serem agitadas ao longo do seu percurso pelo interior
da Escola.

Nome de pessoa

A Direção da Escola ofereceu documentos de arquivo alusivos à passagem de Maria Cavaco Silva pelo
principal estabelecimento de ensino secundário da capital moçambicana, que hoje tem mais de 8.000
alunos
Silva, Maria Alves da Silva Cavaco. 1938-

Nome comum

Estabelecimento de ensino

Nome geográfico

Maputo, Moçambique

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Fotografia, Primeira-Dama, Visita de Estado

Condições de reprodução

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.
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