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Código de referência

PT/PR/AHPR/CC/CC0218/005687

Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa participa, no Porto, na sessão de apresentação do
projeto de reconversão do antigo Matadouro Industrial de Campanhã, naquele que será um polo
empresarial, social e cultural da zona oriental da cidade, a 21 de janeiro de 2019
2019-01-21 - 2019-01-21

Dimensão e suporte

20 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Miguel Figueiredo Lopes

Âmbito e conteúdo

A sessão teve início com a visualização de um vídeo sobre o projeto de reconversão, assinado pelo
arquiteto japonês Kengo Kuma em parceria com os portugueses OODA, a que se seguiram as
intervenções do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e a apresentação da obra pelos
Arquitetos Rodrigo Vilas-Boas e Diogo Brito.

Nome de pessoa

No final o Presidente da República usou da palavra.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Arquitetura, Chefe de Estado, Política cultural, Reconversão económica

Nome geográfico

Lisboa, Porto

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Deslocação oficial, Fotografia, Presidente da Câmara municipal

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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