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Atribuído
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Datas de produção

O Presidente da República Marcelo Rebelo recebe, no Palácio de Belém, os alunos participantes na
“Expedição EPIS 2018 - Ano Europeu do Património Cultural” vencedores da iniciativa da Associação
EPIS - Empresários pela Inclusão Social, a 5 de julho de 2018
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Dimensão e suporte

4 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 do encontro, o Presidente da República recebeu, em audiência, a direção da EPIS.
Esta iniciativa da EPIS é o Prémio de bom desempenho para 50 alunos, entre os 14 e os 18 anos de
idade, oriundos de vários concelhos de Portugal e que integram os programas de combate ao insucesso
escolar. A Expedição EPIS, aproxima escolas e empresas, educação e trabalho, e permite aos alunos
conhecer espaços de inovação, criatividade e empreendedorismo.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Associação, Chefe de Estado, Empresário, Ensino, Integração social, Património cultural
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Lisboa
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Audiência, Fotografia, Palácio Nacional de Belém (Lisboa, Portugal)
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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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