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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/PR/AHPR/GB/GB0202-GB020201/5283

Tipo de título

Formal

Título

Deslocação de S. Exa. PR a Roma e à Bósnia-Herzegovina. 3-5 Março 2002

Datas de produção

2002-01-06 - 2002-03-15

Dimensão e suporte

1 maço numa caixa

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

Nome comum

Processo de preparação da deslocação do Presidente da República, Jorge Sampaio, a Roma e à BósniaHerzegovina. Inclui:
- Programa: memorando do Chefe da Casa Militar relativo à visita aos militares das Forças Armadas
Portuguesas integrados na SFOR, que inclui a comitiva e projeto de programa da visita; carta do
Presidente da República ao Presidente da Assembleia da República solicitando assentimento para a
viagem; comitiva; 2.ª versão do programa;
- Encontros: tópicos para encontro do Presidente Jorge Sampaio com o Presidente da Itália, Carlo Azeglio
Ciampi, Roma, 4 de março de 2002; tópicos para encontro do Presidente Jorge Sampaio com o
Comandante da SFOR, General John Sylvester, Sarajevo, 5 de março de 2002; alocução do Presidente
da República durante a deslocação à Bósnia-Herzegovina, Visoko, 5 de março de 2002; cópias de cartas
de agradecimento do Presidente da República dirigidas ao General John Sylvester e ao Tenente-Coronel
isidro Moraes Pereira;
- Diversos: Roma: alojamentos, cortejo automóvel, contactos úteis; lista de jornalistas que acompanham a
visita; telegrama do Chefe da Missão de Portugal em Sarajevo com detalhes da visita, como o texto de
placa a afixar na parede da Escola Primária de Radic, equipada pelo Estado português; comitiva;
programa da visita;
- ARIS: ofícios da Assessoria para as Relações Internacionais relativos à visita, nomeadamente recibos de
ajudas de custo; telegrama do Embaixador da Missão Temporária de Portugal em Sarajevo, Barreira de
Sousa, com memorando sobre a visita (Secreto).
Inclui ainda:
- Folheto do 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizada/SFOR II, com dados relativos ao batalhão e à visita do
Chefe de Estado
- Documentos SFOR: relatório sobre atuação da Força nos últimos 6 meses (Confidencial - texto em
inglês)
- Dossier: OPTRESGROUND, 2.º Batalhão de Infantaria mecanizado: Síntese biográfica do Gen.
COMSFOR, QG/SFOR - localização militares portugueses, análise SFOR aos 6 meses anteriores, missão
e opções em estudo para reestruturação da SFOR, distribuição por viaturas, destino e horário dos
movimentos).
Chefe de Estado, Conflito internacional, Forças armadas no estrangeiro, Visita oficial

Nome geográfico

Bósnia e Herzegovina, Itália

Cota atual

GB.5283

Cota depósito

5283

Cota antiga

2473 (AI)

Idioma(s)/escrita(s)

Português

Unidades de descrição relacionadas

[PT/PR/AHPR/CC/CC0218/003226] - Deslocação do Presidente da República, Jorge Sampaio, a Roma e
à Bósnia-Herzegovina, de 3 a 5 de março de 2002 (Reportagem fotográfica);
[PT/PR/AHPR/CM/CM0205/5315] - Deslocações ao estrangeiro: Reino Unido, Tunísia, BósniaHerzegovina

1/1

