Relatório

Registo de descrição
Data relatório
2022-01-25
Registo

PT/PR/AHPR/CC/CC0218/005602 - A Dra. Maria Cavaco Silva participa, com a Rainha de Espanha, D. Letizia, no
encerramento do II Encontro Ibero-Americano de Doenças Raras, que reúne na Moita, Setúbal, líderes
representativos dos países membros da ALIBER, a aliança das associações que se dedicam ao tema nas duas
regiões. De seguida, a Dra. Maria Cavaco Silva acompanha D. Letizia na visita à exposição “A História Partilhada.
Tesouros dos Palácios Reais de Espanha”, patente no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a 7 de novembro
de 2014
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Datas de produção

A Dra. Maria Cavaco Silva participa, com a Rainha de Espanha, D. Letizia, no encerramento do II
Encontro Ibero-Americano de Doenças Raras, que reúne na Moita, Setúbal, líderes representativos dos
países membros da ALIBER, a aliança das associações que se dedicam ao tema nas duas regiões. De
seguida, a Dra. Maria Cavaco Silva acompanha D. Letizia na visita à exposição “A História Partilhada.
Tesouros dos Palácios Reais de Espanha”, patente no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a 7 de
novembro de 2014
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Dimensão e suporte

68 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Luís Filipe Catarino (1971-

Âmbito e conteúdo

Antes, a Rainha Letizia visitou, também na a Casa dos Marcos - unidade de acolhimento de crianças,
jovens e adultos portadores de doenças raras e de apoio às suas famílias, cujas instalações percorreu,
contactando com os utentes, funcionários e responsáveis.

)

Após a visita, teve lugar uma reunião com os representantes da Aliança Iberoamericana de Doenças
Raras.
No encerramento do Encontro, a Dra. Maria Cavaco Silva e a Rainha Letizia proferiram intervenções.
Ambas presenciaram, depois, a assinatura pela Casa dos Marcos e pela Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de um contrato de financiamento para três unidades de cuidados
continuados existentes na casa de acolhimento para as doenças raras.

Nome de pessoa

Seguidamente, a Dra. Maria Cavaco Silva ofereceu um almoço em honra da Rainha de Espanha.
Silva, Maria Alves da Silva Cavaco. 1938-

Nome comum

Associação, Doença, Fundação, Manifestação cultural, Monarquia parlamentar

Nome geográfico

Espanha, Moita
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