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Visitas a Portugal de Altas Individualidades Estrangeiras, que decorreram entre 6 de fevereiro e 4 de
dezembro de 1991.
1991-02-06 - 1991-12-04

Dimensão e suporte

1 maço numa caixa

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

Contém documentação, cartas, ofícios, informações, telegramas, telefaxes, notas, apontamentos, recortes
de imprensa, parte são cópias, relativa a deslocações, de carácter oficial ou particular, a Portugal de
diversas personalidades estrangeiras que tiveram encontros, receções, almoços e jantares com o
Presidente da República, Mário Soares:
- Almoço de despedida oferecido pelo Presidente da República, Mário Soares, em honra do Embaixador
da URSS em Portugal, Valentin Kassatkin e Senhora, em 6 de fevereiro de 1991. Inclui: Lista de
convidados para o almoço.
- Almoço oferecido pelo Presidente da República Mário Soares, em honra do Primeiro-Ministro da Grécia,
Constantin Mitsotakis e Senhora, por ocasião da sua visita a Portugal, que decorreu entre 21 e 23 de
fevereiro de 1991. Inclui: Telefaxes com o programa da visita e a delegação oficial grega; lista dos
convidados para o almoço.
- Almoço de despedida oferecido pelo Presidente da República, Mário Soares, em honra do Embaixador
de Espanha Ferran Alfaro e Senhora, em 27 de fevereiro de 1991. Inclui Lista de convidados para o
almoço.
- Deslocação a Portugal do Presidente do Parlamento Europeu, Enrique Baron Crespo e almoço oferecido
pelo Presidente da República Mário Soares em sua honra, em 3 de maio de 1991. Inclui Lista de
convidados para o almoço.
- Deslocação a Portugal dos Presidentes das Assembleias Parlamentares dos Países Ibero-LatinoAmericanos, para participarem numa conferência, entre 30 e 31 de Maio de 1991, e almoço oferecido em
sua honra pelo Presidente da República, Mário Soares. Inclui: Programa da visita; telefaxes com a lista
dos participantes; lista de convidados para o almoço.
- Deslocação a Portugal dos Chefes das Delegações de Angola e das estrangeiras, que participaram na
"Cerimónia de Assinatura dos Acordos de Paz em Angola" entre a UNITA e o MPLA, em 31 de maio de
1991; jantar oferecido pelo Presidente da República Mário Soares aos membros das respetivas
delegações. Inclui: Descrição do programa da cerimónia de assinatura dos acordos; telefaxes com listas
de participantes na cerimónia, listas das comitivas e delegações oficiais estrangeiras; cerimonial do jantar
no Palácio de Queluz; listas de personalidades convidadas para o jantar; telefax com a ementa do jantar;
telefaxes com a composição das mesas de jantar; diversos telegramas da Embaixada de Portugal em
vários países referindo as reações dos órgãos de comunicação social estrangeiros face à assinatura dos
acordos de paz em Angola; alguns recortes de imprensa nacional; informação sobre a confirmação da
chegada a Lisboa de Jonas Savimbi Presidente da UNITA e do seu empenho em ser recebido pelo
Presidente da República Mário Soares; algumas notas manuscritas sobre os convidados para o jantar.
- Passagem por Lisboa do Presidente da República da Roménia, Ion Iliescu, em 5 de julho de 1991, no
decurso da sua viagem à América Latina e almoço com o Presidente da República Mário Soares. Inclui:
Programa da visita; comitiva do Presidente da Roménia; lista dos convidados para o almoço; telegrama
classificado de secreto, sobre a confirmação da visita do Presidente romeno a Portugal e a assinatura de
alguns acordos bilaterais que poderão ser uma contributo para quebrar o isolamento do regime romeno
face aos outros governos ocidentais; discurso proferido pelo Primeiro-Ministro da Roménia M. Petre
Roman, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em Estrasburgo a 29 de janeiro de 1991;
«Relatório sobre o Programa do Governo para 1991» lido pelo Primeiro-Ministro da Roménia.
- Visita privada a Portugal, do Secretário-Geral da ONU, Perez de Cuellar, entre 16 e 25 de agosto de
1991, para a sua habitual estadia no Algarve e um jantar na casa da praia do Vau, do Presidente da
República, Mário Soares. Inclui: Telefaxes sobre confirmação da visita, jantar e convidados e horários
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dos voos; telegrama classificado confidencial sobre questões de segurança.

- Deslocação a Portugal do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros Checoslovaco,
Jiri Dienstbier, entre 4 e 7 de setembro de 1991. Inclui Cópia de telefax com programada visita e
confirmação de encontro com o Presidente da República; dados biográficos de Jiri Dienstbier; «Situação
política interna»; «Política externa»; «Relações culturais entre Portugal e a República Federativa Checa e
Eslovaca»; telegrama sobre a situação político-económica checa.
- Deslocação a Lisboa do Ex-Presidente da República da Tanzânia, Julius Nyerere, entre 10 e 13 de
novembro de 1991 e almoço oferecido pelo Presidente da República, Mário Soares no Palácio de Belém.
Inclui: Lista de convidados para o almoço; diversos telegramas, alguns classificados, sobre confirmação
da data da visita, questões de segurança e objetivos da visita; breves notas manuscritas; cópia de telefax
com historial sobre a «Comissão Sul» da qual Nyerere é Presidente.
- Deslocação a Portugal do Presidente do Senado italiano, Giovanni Spadolini, entre 28 e 30 de novembro
de 1991, para atribuição do título de Doutor "Honoris Causa" pela Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra e almoço oferecido pelo Presidente da República, Mário Soares, na sua casa de Nafarros. Inclui:
Cópias de telegramas e telexes sobre a confirmação da data do doutoramento, quer da parte da
Universidade de Coimbra quer da Embaixada italiana; lista de convidados portugueses e italianos para o
jantar na Embaixada; lista de convidados para o almoço em casa do Presidente da República; perfil e
biografia do senador Spadolini.

Nome comum
Nome geográfico

- Deslocação a Portugal da Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland , entre 3 e 4 de
dezembro de 1991, para atribuição do título de Doutor "Honoris Causa" pela Universidade de Aveiro, e
almoço oferecido pelo Presidente da República, Mário Soares, em sua honra. Inclui: Propostas de
ementas para o almoço; lista da comitiva da Primeira-Ministra; lista de convidados para o almoço;
curriculum vitae e biografia; cópia de telegrama sobre confirmação da visita e abordagem de alguns temas
de conversações; telecópia da Universidade de Aveiro sobre a confirmação da cerimónia de
doutoramento; breves apontamentos sobre a situação política, social, económica e cultural da Noruega.
Chefe de Estado, Chefe de governo, Cimeira, Ministro, Parlamentar, Profissão diplomática, Secretáriogeral da onu, Visita oficial
Angola, Espanha, Grécia, Itália, Noruega, Portugal, Roménia, Tanzânia, Urss
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