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Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República
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Âmbito e conteúdo

Recebido à chegada pelo Presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa, Francisco Pinto
Balsemão, pelo CEO do Grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão, e pelo Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, o Presidente da República ficou a conhecer as novas instalações da
estação de televisão, tendo visitado a redação conjunta SIC/Expresso, os estúdios e as áreas de pósprodução vídeo/áudio e de continuidade.

Nome de pessoa

Depois da visita, o Presidente da República dirigiu-se ao átrio principal, onde, após as intervenções do
Presidente e do CEO do Grupo Impresa, usou da palavra para se dirigir aos trabalhadores do Grupo.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Televisão

Nome geográfico

União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
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