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Código de referência
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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

A fachada principal do Palácio de Belém está iluminada com as cores da bandeira da República Francesa,
num gesto de solidariedade e respeito para com a França, o Povo Francês e, de forma particular, com as
vítimas do trágico atentado terrorista de ontem e com os seus familiares, a 15 julho 2016
2016-07-15 - 2016-07-15

Dimensão e suporte

8 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Miguel Figueiredo Lopes

Âmbito e conteúdo

Através desta manifestação, a escassos dias da visita oficial do Presidente François Hollande a Portugal,
o Presidente pretende demonstrar o apoio incondicional à República Francesa na luta contra o terrorismo
e na promoção e respeito dos mais elementares valores universais de paz, democracia e Direitos
Humanos.

Nome de pessoa

Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Terrorismo

Nome geográfico

França, Lisboa

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Fotografia, Palácio Nacional de Belém (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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