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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/PR/AHPR/GB/GB0202-GB020201/4538

Tipo de título

Formal

Título
Datas de produção

Visita de Estado do Presidente da República e Senhora de Jorge Sampaio, ao Reino de Marrocos, de 13
a 18 de Maio de 1998
1998-01-01 - 1998-12-31

Dimensão e suporte

3 maços em 3 caixas

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

Nome comum

Contém o programa da visita e o programa separado da Senhora; comitiva do Presidente da República;
percursos alternativos; lista de hotéis onde a comitiva se instalou; números de telefones úteis; lista de
convidados para o jantar; reabilitação da cidadela de El Jadida (Mazagão) e o protocolo cultural entre as
universidades Chouaib Koukkali de El Jadida em Marrocos e a de Évora; documentação relativa à
montagem de uma exposição em Rabat, "Uma história com figuras - Azulejo em Portugal dos séculos XVI
a XX", patente de 14 a 24 de maio de 1998; programa separado dos deputados; cópias de cartas de
agradecimento do Presidente Jorge Sampaio ao Rei de Marrocos; originais e cópias de faxes e ofícios
entre, o Assessor para as Relações Internacionais, José Filipe Morais Cabral e o Embaixador de Portugal
em Rabat, António Valente, o Chefe do Protocolo do MNE, o Chefe de Gabinete do Primeiro Ministro,
entre outras personalidades, com diversas informações adicionais sobre a visita; Proposta de Candidatura
do Centro Histórico de El Jadida a Património Mundial; elementos biográficos de Maria José Ritta;
diversas minutas de cartas dirigidas pelo Assessor para as Relações Internacionais, José Filipe Morais
Cabral, a individualidades do Governo, a enviar programas da visita; componente governamental que
integra a comitiva; deputados da Assembleia da República, representantes dos Grupos Parlamentares,
que acompanharam o Presidente da República a Marrocos; Orgãos de comunicação Social que
acompanharam o Presidente da República na viagem; comitiva empresarial, programa; correspondência
entre a Presidência da República e os empresários que integram a comitiva; empresas que não puderam
ir à visita; informações económicas e correspondência; cartas dirigidas po empresários ao Presidente, de
agradecimento pela forma como decorreram os trabalhos da delegação empresarial; mensagem de boas
vindas proferida por Abdelwahed Radi, Presidente da Câmara dos Representantes e dirigida ao
Presidente da República de Portugal, por ocasião da sua visita ao Parlamento de Marrocos; mensagem
de boas vindas proferida por Mohammed Jalal Essaid, Presidente da Câmara dos Conselheiros; pontos
abordados na conversa entre o Presidente da República e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o
Primeiro Ministro de Marrocos e o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos; texto integral do
discurso real, por ocasião da festa de entronização; texto do discurso proferido em 22 de setembro de
1993, no Palácio da Ajuda, no fim do banquete oferecido em honra do Rei Hassan II, de Marrocos, por
ocasião da sua visita de Estado a Portugal; lista de proposta de agraciamento de funcionários da
Embaixada de Portugal em Marrocos; personalidades portuguesas e marroquinas propostas para uma
condecoração; apontamentos sobre as relações económicas entre Portugal e Marrocos; lista dos
portugueses residentes em Marrocos; inquérito sobre os movimentos migratórios e a situação social da
comunidade portuguesa em Marrocos; composição do novo governo; síntese cronológica sobre o Sahra
Ocidental; telegramas recebidos e expedidos pelo MNE e pela Embaixada de Portugal em Rabat
contendo informações relativas a: tópicos para alocução à situação da comunidade portuguesa; a
encontros ministeriais; ao projeto Nassim e auto-estrada Sidi El Yamani/Tanger; ao setor económico; à
cooperação bilateral do setor da agricultura e reunião comissão mista bilateral; aos detidos em Marrocos;
a contactos da delegação empresarial; a visita ao Parlamento; contrato de concessão de exploração da
rede elétrica, água e esgotos de Rabat, com consórcio luso-espanhol; visita a Marrocos do subsecretário
de Estado americano para o Médio Oriente e Magrebe; cooperação UE/Marrocos no combate à droga,
nomeação oficial; novo governo marroquino; visita a Marrocos do Ministro do Interior de França; acordo de
pesca; eventual regresso de Marrocos à OUA; reunião extraordinária da Comissão Mundial Independente
para os Oceanos; visita do Ministro das Telecomunicações de Marrocos a Lisboa; protocolo de
financiamento da auto-estrada Rabat/Tânger; missão preparatória da visita a Marrocos.
Chefe de Estado, Discurso, Visita oficial

Nome geográfico

Marrocos

Termos de indexação não
controlados
Cota atual

Primeira-Dama, Visita de Estado

Cota depósito

4538
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Cota antiga

2384 (AI)

Unidades de descrição relacionadas

[PT/PR/AHPR/CC/CC0218/002841] - Visita de Estado do Presidente da República e Senhora de Jorge
Sampaio ao Reino de Marrocos, de 13 a 18 de maio de 1998 (reportagem fotográfica);
[PT/PR/AHPR/CM/CM0205/5306] - Deslocações ao estrangeiro. Frankfurt, Países Baixos, Venezuela e
Cimeira, Ucrânia, Marrocos;
[PT/PR/AHPR/GC/GC0201/4535] - Marrocos - Programa separado Senhora
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