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PT/PR/AHPR/GB/GB0202-GB020201/5111 - Visita de Estado - Federação da Rússia, 25 a 29 de outubro 2001

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/PR/AHPR/GB/GB0202-GB020201/5111

Tipo de título

Formal

Título

Visita de Estado - Federação da Rússia, 25 a 29 de outubro 2001

Datas de produção

2000-08-02 - 2002-02-01

Dimensão e suporte

4 maços numa caixa

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

Nome comum

Processo relativo à preparação da deslocação do Presidente da República Jorge Sampaio à Rússia
(Visita 37).
Inclui:
- Programa (projetos e definitivo);
- Informações (ARIs) para o chefe de Gabinete do Primeiro Ministro e para o Protocolo de Estado:
processamento de ajudas de custo e outras despesas;
- Missão preparatória e antecedentes da visita;
- Discursos proferidos pelo PR durante a visita;
- Comitiva (convites e respostas);
- Notas sobre encontros entre Presidentes;
- Missão empresarial - empresários representantes;
- Convidados do PR;
- Aspetos logísticos (refeições, voos, comunicações, segurança, vistos, ofertas);
- Cartas de agradecimento do PR;
- Oferta de livros para constituição de espólio bibliográfico em língua portuguesa à Universidade Estatal de
Moscovo e ao Departamento de Língua Portuguesa da Universidade Estatal de São Petersburgo;
- Exposição sobre Amadeo Souza-Cardoso no Museu Pushkin de Moscovo;
- Jornalistas acreditados - elementos da comunicação social na comitiva;
- Recortes de imprensa nacional e russa sobre a visita presidencial;
- Informações ARI relativas a ajudas de custo (Recibos - Protocolo do MNE), informações remetidas ao
Gabinete do Primeiro Ministro.
Chefe de Estado, Difusão da cultura, Discurso, Imprensa, Manifestação cultural, Visita oficial

Nome geográfico

Rússia

Termos de indexação não
controlados
Cota atual

Primeira-Dama, Visita de Estado

Cota depósito

5111

Cota antiga

2461/ 002, 003 (AI)

Unidades de descrição relacionadas

[PT/PR/AHPR/CC/CC0204/5114] - Visita de Estado à Rússia - Informação;

GB.5111

[PT/PR/AHPR/GC/GC0201/5115] - Rússia - Programa separado Senhora
[PT/PR/AHPR/CC/CC0218/001839] - Visita de Estado à Federação Russa, de 25 a 29 de outubro de 2001
(reportagem fotográfica)
[PT/PR/AHPR/CM/CM0205/5314]
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