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Scope and content

Depois de prestadas as honras militares, e saudado um grupo de jovens de uma escola bilíngue lusoalemã, os Chefes de Estado mantiveram um encontro a sós nos jardins de Bellevue seguido de um
almoço no qual brindaram, com as respetivas comitivas, à excelência do relacionamento bilateral.

Person name

Após o almoço, os dois Presidentes viajaram para a cidade de Rostock, onde, no Porto da cidade, se
realiza a abertura do Festival Hanse Sail 2019.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-
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Chefe de Estado, Visita oficial
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Documentação acessível em cópia digital.
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