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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

No Dia Internacional do Voluntariado o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa participa na
elaboração de cabazes de Natal com os voluntários do Banco do Bebé da Associação de Ajuda ao
Recém-Nascido (AARN), a 5 de dezembro de 2017
2017-12-05 - 2017-12-05

Dimensão e suporte

10 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Miguel Figueiredo Lopes

Âmbito e conteúdo

Após ter sido recebido pela Presidente da Direção da AARN, Marina Arnoso, e pela Presidente Honorária
da AARN, Assunção Infante da Câmara, o Presidente da República contactou com os restantes
voluntários presentes com os quais participou na elaboração dos cabazes de Natal, tendo depois
acompanhado uma equipa na entrega de cabazes a uma das muitas famílias que são apoiadas por esta
instituição.

Nome de pessoa

Esta ação decorreu no espaço do Horto do Campo Grande em Campolide, em Lisboa, que é cedido todos
os anos gratuitamente à instituição para a elaboração destes cabazes.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Associação, Chefe de Estado, Proteção da infância, Trabalho voluntário

Nome geográfico

Campolide, Lisboa

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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