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PT/PR/AHPR/CC/CC0218/007911 - Na sequência do adiamento, devido à pandemia, da apresentação do
“Manifesto Contra a Pobreza” pela EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, o Presidente da República
Marcelo Rebelo de Sousa recebe, em audiência no Palácio de Belém, representantes da associação que lhe
apresentaram 10 medidas de combate à pobreza que serão apresentadas em breve pelo grupo de cidadãos que
compõem o conselho social, a 18 de junho de 2020
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Datas de produção

Na sequência do adiamento, devido à pandemia, da apresentação do “Manifesto Contra a Pobreza” pela
EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa
recebe, em audiência no Palácio de Belém, representantes da associação que lhe apresentaram 10
medidas de combate à pobreza que serão apresentadas em breve pelo grupo de cidadãos que compõem
o conselho social, a 18 de junho de 2020
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Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Rui Ochoa (1948-

Âmbito e conteúdo

Nome de pessoa

Estiveram presentes na audiência com o Chefe de Estado, o padre Jardim Moreira, presidente da
EAPN/Portugal, e Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da Universidade Portucalense em representação do
Conselho Social EAPN/Porto.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Pobreza

Nome geográfico

Belém
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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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