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Nível de descrição

DC

Código de referência
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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa está presente, no Palácio de Belém, na cerimónia
de doação da partitura original manuscrita de “A Portuguesa”, entregue pelo bisneto do seu compositor
Alfredo Keil, o arquiteto Francisco Keil do Amaral, que passa a integrar a coleção do Museu da
Presidência da República, a 24 de maio de 2019
2019-05-24 - 2019-05-24

Dimensão e suporte

18 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Miguel Figueiredo Lopes

Âmbito e conteúdo

Nome de pessoa

Na cerimónia, onde estiveram presentes familiares e amigos do compositor Alfredo Keil e do autor da letra
Henrique Lopes de Mendonça, a atriz Maria João Luís declamou a versão original de 1890 de “A
Portuguesa”, que foi depois interpretada, na sua versão de 1957 e atual do hino, pela Banda Filarmónica
Frazoeirense, de Ferreira do Zêzere, a primeira a executar “A Portuguesa” após a sua adaptação de piano
para orquestra.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Doação, Hino, Identidade nacional, Museu

Nome geográfico

Belém

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Fotografia, Palácio Nacional de Belém. Jardim das Tílias (Lisboa, Portugal)

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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