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Atribuído

Título

Datas de produção

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa participa, na Fundação Calouste Gulbenkian em
Lisboa, no lançamento do livro do escritor moçambicano Mia Couto “O Universo num Grão de Areia”,
mantendo uma conversa com o autor, moderada por Maria Flor Pedroso, em torno dos temas tratados no
livro, a 9 de outubro de 2019
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Dimensão e suporte

16 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

Antes, dando início à sessão, o Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme de Oliveira
Martins, deu as palavras de boas-vindas e o editor da Caminho, Zeferino Coelho, fez a apresentação da
obra.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Fundação, Indústria do livro, Literatura, Profissão literária

Nome geográfico

Lisboa, Moçambique

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Deslocação oficial, Fotografia

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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