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Atribuído

Título

Datas de produção

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa preside, em Lisboa, à cerimónia de lançamento da
segunda edição da iniciativa de apoio à leitura “PSuperior”, promovida pelo jornal Público, a 27 de
novembro de 2020
2020-11-27 - 2020-11-27

Dimensão e suporte

18 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

Na cerimónia, que decorreu nas instalações do jornal, e após as palavras de boas-vindas pelo diretoradjunto do Jornal Público, Tiago Luz Pedro, usaram da palavra o presidente do Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas, António de Sousa Pereira, a administradora do jornal Público, Cristina
Soares, a que se seguiu o testemunho de Pedro Horta, um estudante da primeira edição do “PSuperior”.
Seguiram-se as intervenções do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva,
do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e do Presidente da República que
encerrou a cerimónia.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Ensino superior, Imprensa

Nome geográfico

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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