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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa assiste, em Viseu, à estreia do espetáculo “LAST”,
inserido nas Comemorações dos 20 anos do Teatro Viriato, condecorando o Teatro como Membro
Honorário da Ordem do Mérito, a 19 de setembro de 2019
2019-09-19 - 2019-09-19

Dimensão e suporte

26 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Rui Ochoa (1948-

Âmbito e conteúdo

Recebido pela Diretora-Geral e de Programação do Teatro Viriato, Paula Garcia, e pelo Presidente da
Assembleia Geral do Centro de Artes do Espetáculo de Viseu - Associação Cultural e Pedagógica,
António Ribeiro de Carvalho, o Presidente da República assistiu ao espetáculo de dança “LAST” da
Companhia Paulo Ribeiro, com direção e coreografia de António Cabrita e São Castro e música ao vivo
pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos, tendo no final, e na presença do Presidente da Câmara de Viseu,
António Almeida Henriques, entregue as insígnias de Membro Honorário da Ordem do Mérito à Diretora
Geral do Teatro. Pouco depois, no subpalco, agradeceu e cumprimentou os dançarinos e os músicos.

)

Nome de pessoa

Antes, à chegada a Viseu, o Chefe de Estado esteve na Praça da República da cidade onde decorre o
“Viseu Estrela à Mesa”, inserido na Festa das Vindimas, um restaurante a céu aberto com 10 Chefs
assinam experiências gastronómicas com ingredientes regionais.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Artes do espetáculo, Chefe de Estado, Comemoração, Distinção honorífica

Nome geográfico

Viseu

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Deslocação oficial, Fotografia, Membro honorário, Ordem do Mérito

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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