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Por ocasião do final da Sessão Legislativa, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa recebe o
Presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues, os Vice-Presidentes, os líderes dos
grupos parlamentares, os deputados únicos representantes de um partido e os secretários e vicesecretários da Mesa, a 22 de julho de 2020
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Portugal. Presidência da República
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Âmbito e conteúdo

No jantar oferecido pelo Presidente da República esteve também presente o Secretário de Estado dos
Assuntos Parlamentares.
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Na ocasião, o Presidente da República destacou o sentido de Estado demonstrado por todas as bancadas
e o trabalho ininterrupto desenvolvido pelo Parlamento nesta Sessão Legislativa, durante um período
particularmente difícil para o país e em circunstâncias excecionais na história da democracia portuguesa.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948Assembleia nacional, Chefe de Estado, Parlamentar, Presidente da assembleia, Sessão legislativa, Vicepresidente da assembleia
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