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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa preside, no Palácio de Belém, à Cerimónia oficial de
partida da “Peace Run” 2020, transportando a Tocha da Paz no início do percurso da Rota Europeia desta
corrida de estafeta, que este ano se iniciou em Portugal e que terminará, dia 6 de outubro, em Praga na
República Checa, a 2 de março de 2020
2020-03-02 - 2020-03-02

Dimensão e suporte

45 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Miguel Figueiredo Lopes

Âmbito e conteúdo

A Cerimónia teve início, na Sala das Bicas do Palácio de Belém, com a atuação musical das crianças da
Escola da Raíz, a que se seguiu a intervenção do Diretor Executivo da “Peace Run”, Salil Wilson, e a
apresentação da equipa, que interpretou o Hino Oficial da Corrida. O Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa usou de seguida da palavra, e no final foi acesa a Tocha da Paz.

Nome de pessoa

À saída do Palácio de Belém, onde se encontrava o 4.º Esquadrão a Cavalo da Guarda Nacional
Republicana (GNR), o Chefe de Estado, acompanhado pelas crianças e pelos atletas, deu início oficial à
corrida, percorrendo a parte inicial deste primeiro troço em território nacional, que irá passar por Lisboa,
Ericeira, Mafra, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Coruche, Montemor-o-Novo, Castro Verde e
Almodôvar.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Manifestação desportiva, Solidariedade social

Nome geográfico

Belém

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Fotografia, Palácio Nacional de Belém. Sala das Bicas (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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