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PT/AHPR/PR/CC/CC0207/3838 - Venezuela - Telegramas Diplomáticos

Description level

P

Reference code

PT/AHPR/PR/CC/CC0207/3838

Title type

Formal

Title

Venezuela - Telegramas Diplomáticos

Production dates

1975-04-16 - 1976-05-24

Dimension and support

1 maço numa caixa

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Physical quota

Conjunto de telegramas recebidos pelo MNE, da Embaixada de Portugal em Caracas, relativos a: uma
eventual participação industrial naval portuguesa, no campo do equipamento da frota petroleira da
Venezuela e mão de obra qualificada de técnicos de construção naval; programas de emigração seletiva
de retornados vindos de Angola e de Moçambique; contacto com firmas internacionais e propostas de
fornecimento; negociação de programas com diversos países europeus e americanos, para a vinda de
operários e técnicos especializados; condolências pela morte do Chefe de Estado espanhol; pedido de
informações para reunião sobre modalidades de pesca de tripulações de retornados de Angola e tipos de
barcos, no âmbito de programa de emigração seletiva; tentativas de obtenção de serviços, em virtude da
Venezuela ser um país em fase de expansão, da parte de representantes de firmas consultoras
portuguesas em Caracas; tentativa de obtenção de vistos, junto das embaixadas, para emigrantes de
várias proveniências, que permaneçam na Venezuela; cópia de uma carta do Presidente da República de
Portugal, Costa Gomes dirigida ao Presidente da República da Venezuela, Carlos Andrés Perez, sobre a
deslocação de Mário Soares ao seu país, para assistir às cerimónias comemorativas da nacionalização do
petróleo; cópia de um artigo publicado no "Expresso português" de Caracas, intitulado "Costa Gomes
visita e recebe Presidentes"; a questão do restabelecimento recente de relações diplomáticas da
Venezuela com Cuba face à intervenção deste país em Angola, bem como a utilização de Georgetown
como escala de ponte aérea cubana e o implicações da Guiana face aos Estados Unidos; declarações do
Presidente da Venezuela, manifestando discordância em qualquer intervenção estrangeira em Angola ou
qualquer outro tipo de conflito internacional com implicações para o seu país; recenseamento eleitoral de
emigrantes; exilados políticos cubanos; deslocação a Caracas de delegação do partido socialista
português; sessão de esclarecimento junto da comunidade portuguesa naquele país.
Comunicabilidade reservada - para certos documentos - sujeita a autorização do Diretor de Serviços de
Documentação e Arquivo.
CC.3838

Deposit quota

3838

Previous location

1373 (135)

Technical notes

Alguns dos documentos estão classificados como CONFIDENCIAL.
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