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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/PR/AHPR/GB/GB0202-GB020202/0288

Tipo de título

Atribuído

Título
Datas de produção

Viagem oficial do Presidente da República Américo Tomás, a Angola e a S.Tomé, entre 6 de setembro e
17 de outubro de 1963.
1963-07-01 - 1964-06-23

Dimensão e suporte

1 maço numa caixa

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

Nome comum

Contém documentação relativa à deslocação presidencial aos territórios ultramarinos de Angola e São
Tomé, a bordo do navio Infante D. Henrique, com breve passagem pela Madeira.
Inclui: Lista de convidados para um chá oferecido pelo Presidente; relação numérica dos agraciamentos
concedidos pelo Chefe de Estado em Angola; listas, respetivamente, dos representantes dos órgãos de
informação e do pessoal menor, que acompanharam a visita Presidencial; alguns ofícios com convites
dirigidos a individualidades para acompanharem a viagem Presidencial; correspondência (ofícios e cartas)
de e para Altas Individualidades com diversos pedidos, envio de felicitações, agradecimentos pelos bons
desempenhos nas respetivas missões desenvolvidas durante a viagem; convites; reportagem da visita,
pela Agência Noticiosa da Imprensa Portuguesa "Lusitânia" com recortes de imprensa nacional dos
jornais "O Século", "Diário de Notícias" e "Diário Popular".
Chefe de Estado, Colonialismo, Correspondência, Distinção honorífica, Imprensa, Território ultramarino

Nome geográfico

Angola, Ilha da Madeira (Madeira), São Tomé e Príncipe

Termos de indexação não
controlados
Cota atual

Visita oficial

Cota depósito

0288

Unidades de descrição relacionadas

[PT/PR/AHPR/GB/GB0202/GB020202/0582] - Reportagem da Viagem do Presidencial a Angola e S.
Tomé - 1963;

GB.0288

[PT/PR/AHPR/GB/GB0202/GB020202/0625] - 16 de Setembro a 7 de Outubro de 1963 - A visita de Sua
Excelência o Presidente da República Senhor Almirante Américo Deus Rodrigues Thomaz à Província de
Angola na Imprensa Diária Moçambicana.
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