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Nível de descrição

DC

Código de referência
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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

A Dra. Maria Cavaco Silva acompanha a Mulher do Presidente da República da Polónia, Senhora Anna
Komorowska, numa visita à Escola Básica do Alto do Algés, por ocasião do lançamento da tradução em
português do livro de poesia infantil "Lokomotywa", do autor polaco Julian Twim, a 20 de abril de 2012
2012-04-20 - 2012-04-20

Dimensão e suporte

30 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Luís Filipe Catarino (1971-

Âmbito e conteúdo

Nome de pessoa

Após a visita à exposição das ilustrações do livro "Locomotiva", da autoria de Paulo Galindro, a Dra. Maria
Cavaco Silva e a Senhora Anna Komorowska deslocaram-se à biblioteca da escola, leram o poema
"Locomotiva" nas respetivas línguas maternas, acompanhadas pelos alunos.
Silva, Maria Alves da Silva Cavaco. 1938-

Nome comum

Estabelecimento de ensino, Literatura, Visita oficial

Nome geográfico

Polónia, União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Deslocação oficial, Fotografia, Primeira-Dama

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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