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Âmbito e conteúdo

Após chegar a pé ao parlamento, o Chefe de Estado foi recebido pelo Presidente da Assembleia da
República, Eduardo Ferro Rodrigues, e uma guarda de honra composta por militares das forças armadas
prestou-lhe honras militares. Foi executado o Hino Nacional, acompanhado por 21 tiros de salva, ao qual
se seguiu a revista à Guarda de Honra.
Na Sala de Sessões, o Presidente da Assembleia da República declarou aberta a sessão e procedeu à
leitura da Ata de Eleição do Presidente-eleito. Seguiu-se a declaração de compromisso do Presidente da
República e o Juramento sobre a Constituição da República Portuguesa.
Depois da execução do Hino Nacional pela Banda da Guarda Nacional Republicana, o Presidente da
República subscreveu a declaração de compromisso e foi lido o auto de posse, que o Presidente da
Assembleia da República e o Presidente da República assinaram.
Após a intervenção do Presidente da Assembleia da República, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
usou da palavra.
No final da sessão solene, o Presidente da República dirigiu-se ao salão nobre do Parlamento, onde
recebeu cumprimentos de parte dos participantes e convidados presentes na Tomada de Posse.
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À saída do Parlamento, a Guarda de Honra composta por militares das Forças Armadas prestou Honras
Militares e foi executado o Hino Nacional acompanhado por 21 tiros de salva.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-
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