Relatório

Registo de descrição
Data relatório
2022-08-09
Registo

PT/PR/AHPR/CC/CC0218/008096 - No âmbito das audiências aos partidos políticos com representação
parlamentar no quadro da quarta renovação do segundo estado de emergência, o Presidente da República
Marcelo Rebelo de Sousa recebe uma delegação do Partido Social Democrata (PPD/PSD). Estão presentes na
audiência no Palácio de Belém, Rui Rio, presidente do PPD/PSD por videoconferência, e David Justino e Salvador
Malheiro, vice-presidentes do partido, a 4 de janeiro de 2021
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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

No âmbito das audiências aos partidos políticos com representação parlamentar no quadro da quarta
renovação do segundo estado de emergência, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa
recebe uma delegação do Partido Social Democrata (PPD/PSD). Estão presentes na audiência no Palácio
de Belém, Rui Rio, presidente do PPD/PSD por videoconferência, e David Justino e Salvador Malheiro,
vice-presidentes do partido, a 4 de janeiro de 2021
2021-01-04 - 2021-01-04

Dimensão e suporte

2 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Miguel Figueiredo Lopes

Nome de pessoa

Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Epidemia, Estado de emergência, Partido social-democrata, Partidos políticos

Nome geográfico

Belém

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Audiência, Fotografia, Palácio Nacional de Belém. Sala do Conselho de Estado (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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