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O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa inaugura, no Palácio da Cidadela de Cascais, uma
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Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Miguel Figueiredo Lopes

Âmbito e conteúdo

A cerimónia teve início com a execução do Hino Nacional, a que se seguiu a descrição da receção do
Maire de Verdun ao Presidente Bernardino Machado, a leitura de um excerto da obra “Viagem
Presidencial 1917” de autoria de Ângelo Vaz e a execução de “Sonnerie aux Champs” pela Banda do
Exército.
Após a Diretora do Museu da Presidência ter usado da palavra, o Presidente da República e restantes
convidados visitaram a exposição que estará aberta ao público até ao dia 4 de março de 2018.

Nome de pessoa

No final da visita à exposição, o Presidente da República assinou e carimbou o Inteiro Postal dos CTT
alusivo a “Bernardino Machado e a Evocação da 1ª Visita de Estado”.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Chefe de Estado, Homem político, Manifestação cultural, Museu

Nome geográfico

Cascais
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