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PT/PR/AHPR/GB/GB0202-GB020201/5286 - Visita de Estado [à] Turquia. Antecedentes, programa, comitiva,
discursos, ARIS, recepção e concerto, diversos. 14 a 19 de Setembro 2003

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/PR/AHPR/GB/GB0202-GB020201/5286

Tipo de título

Formal

Título
Datas de produção

Visita de Estado [à] Turquia. Antecedentes, programa, comitiva, discursos, ARIS, recepção e concerto,
diversos. 14 a 19 de Setembro 2003
2003-02-05 - 2003-11-27

Dimensão e suporte

2 maços em duas caixas

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

Processo de preparação e acompanhamento da visita de Estado do Presidente da República, Jorge
Sampaio, à Turquia. Inclui:
- Antecedentes: memorandos e correspondência variada, relativa à organização da visita;
- Programa: inclui o programa definitivo, versões provisórias e programa da Casa Militar;
- Comitiva oficial e comitivas sectoriais;
- Discursos do Presidente da República durante a visita, memorando (em inglês) sobre encontros do
Presidente Jorge Sampaio com várias individualidades, proposta de agenda para conversações com o
Presidente Ahmet Sezer, projeto de entrevista (em inglês), tradução em inglês - não oficial - de
comunicado conjunto;
- ARIS: ofícios enviados pela Assessoria para as Relações Internacionais, relativos a assuntos
relacionados com a visita, como despesas várias e lista de passaportes;
- Receção e concerto: listas de convidados para a receção, ementa, programa do concerto da fadista
Kátia Guerreiro, folheto da exposição de Júlio Pomar e do pintor Fausto Zonaro;
- Exposição: correspondência relativa ao transporte de pinturas de Júlio Pomar, destinadas a exposição;
folhetos;
- Diversos: visita preparatória, cartas de agradecimento, listas de presentes, intérpretes.

Nome comum

Dossier relativo à comitiva empresarial que acompanhou o Presidente da República à Turquia: programa,
listas de empresas, convites, relatório do Icep Portugal sobre resultados expressos da missão
empresarial. Inclui ainda convidados pessoais.
Chefe de Estado, Discurso, Manifestação cultural, Pintura, Visita oficial

Nome geográfico

Turquia

Cota atual

GB.5286

Cota depósito

5286

Cota antiga

2764/001 e 002 (AI)

Idioma(s)/escrita(s)

Inglês, Português

Unidades de descrição relacionadas

[PT/PR/AHPR/CM/CM0205/5317] - Deslocações ao estrangeiro: Eslováquia, Turquia, Argélia, Noruega,
Cabo Verde, Varsóvia e Paris, S. Tomé e Príncipe (V Cimeira CPLP)
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