2019-06-26 04:46:16

Description Record

Description Record
PT/PR/AHPR/CC/CC0101/0976
Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR/CC/CC0101/0976

Title type

Formal

Title

Processos individuais ARI

Date range

1976-01-14 - 1995-04-24

Dimension and support

25 maços em 13 caixas

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Geographic name

Processos de correspondência dirigida ao Presidente da República (Ramalho Eanes e Mário Soares),
tratada e analisada ao nível da Assessoria Diplomática, relativa a assuntos envolvendo cidadãos
estrangeiros ou portugueses residentes no estrangeiro; condecorações, pedidos de audiências com o
Presidente, cartas de personalidades estrangeiras solicitando intervenção do PR; questões relacionadas
com cooperantes e emigrantes ou emigração, em geral, cidadãos portugueses desaparecidos ou detidos
no estrangeiro e no antigo Ultramar (sobretudo Moçambique e Angola mas também Timor e S.Tomé e
Príncipe), retornados solicitando apoio na recuperação de bens deixados nos antigos territórios do
Ultramar; pedidos de apoio para emprego no estrangeiro ou obtenção de vistos, para "reuniões de família"
de cidadãos originários de Timor; casos relacionados com representações consulares (contenciosos com
o MNE); ofertas ao PR; pedidos de fotografias autografadas do PR; casos de justiça internacional; etc.
Algumas cartas incluem despacho original do Presidente.
Encontram-se, também, algumas cartas dirigidas à Dra. Manuela Eanes ou ao Chefe da Casa Civil.
Chefe de Estado, Correspondência, Distinção honorífica, Migração de regresso, Preso político, Refugiado,
Representação diplomática
Angola, Moçambique, Portugal, São tomé e príncipe, Timor-leste

Non controlled index terms

Primeira-Dama

Physical quota

CC.0976

Deposit quota

0976

Notes

Documentação oriunda de:
Casa Civil do Presidente da República. Assessoria para as Relações Internacionais. 1976-1986
Casa Civil do Presidente da República. Assessoria para as Relações Internacionais. 1986-1996
1 - As datas que identificam os diferentes anos dos processos dizem respeito à data de abertura dos
mesmos.

Common name

Technical notes

2 - Processos originalmente organizados por uma numeração sequencial, identificada nas capas originais
(substituídas por ocasião do tratamento arquivístico).
3 - Muitos dos (sub)processos, apesar de não serem documentos simples mas sim compostos, foram
tratados como "Peças" individualizadas pela sua relevância, interesse histórico ou outro.
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