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PT/PR/AHPR/CC/CC0218/008120 - No dia Internacional da Mulher, o Presidente da República Marcelo Rebelo de
Sousa condecora Marta Lima Basto e Miroslava Gonçalves, ambas profissionais na área das ciências saúde, que
em tempos e sociedades diferentes se distinguiram, quer na prestação de cuidados de saúde, quer no ensino,
com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, a 8 de março de 2021
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Tipo de título

Atribuído

Título

Datas de produção

No dia Internacional da Mulher, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa condecora Marta
Lima Basto e Miroslava Gonçalves, ambas profissionais na área das ciências saúde, que em tempos e
sociedades diferentes se distinguiram, quer na prestação de cuidados de saúde, quer no ensino, com o
grau de Comendador da Ordem do Mérito, a 8 de março de 2021
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Dimensão e suporte

11 doc. fotográficos (digital, cor)

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Miguel Figueiredo Lopes

Âmbito e conteúdo

Recebeu as insígnias de Marta Lima Basto, a sua sobrinha Marta Ponte Lima Basto Alpendre.

Nome de pessoa

Na cerimónia restrita, que decorreu no Palácio de Belém, estiveram presentes o Presidente da
Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e, em representação do governo, a ministra da
Justiça, Francisca Van Dunem.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome geográfico

Chefe de Estado, Comemoração, Distinção honorífica, Ministro, Mulher, Pessoal de enfermagem,
Presidente da assembleia
Belém

Termos de indexação não
controlados
Condições de acesso

Comendador, Fotografia, Ordem do Mérito, Palácio Nacional de Belém. Sala dos Embaixadores (Lisboa,
Portugal)
Documentação acessível em cópia digital.

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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