
Staatsbezoek President Brazilië (2)

Op uitnodiging van Hare Majesteit de Koningin brengen de President van de Federale 
Republiek Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva en mevrouw Marisa Letícia Lula da Silva 
donderdag 10 en vrijdag 11 april 2008 een staatsbezoek aan Nederland.

Het bezoek staat, zoals gebruikelijk bij staatsbezoeken, in het teken van bevestiging en 
bestendiging van de goede betrekkingen tussen beide landen. De Koningin ontvangt 
de President en mevrouw Lula da Silva op Paleis Noordeinde, waar zij hen ook een 
staatsbanket aanbiedt. De minister-president ontvangt de President in het Torentje en 
biedt het presidentiële paar een regeringslunch aan. Ook ontmoet de President in Den 
Haag de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Donderdag 10 april ontvangt burgemeester mr. M.J. Cohen de President en zijn echt-
genote in Amsterdam. In de hoofdstad zal een krans worden gelegd bij het Nationaal 
Monument op de Dam. Aansluitend vindt in het Breitner Center een gesprek plaats 
met vertegenwoordigers uit het Nederlandse en Braziliaanse bedrijfsleven. Naast de 
President zijn de Nederlandse minister en staatssecretaris van Economische Zaken bij 
dit gesprek aanwezig.

Vrijdag 11 april ontmoet de President contacten uit zijn vakbondsverleden. In de mid-
dag vindt de regeringslunch in de Ridderzaal plaats en woont de President de discus-
sie Addressing the challenges of our times bij in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. 
De discussie wordt geleid door de minister van Buitenlandse Zaken, drs. M.J.M. 
Verhagen. Aansluitend houdt de President in World Forum Convention Center in Den 
Haag een toespraak op een business seminar over economische mogelijkheden in Ne-
derland en Brazilië. Met de toespraak van de President wordt het tweedaagse seminar 
afgesloten.  

In de Nieuwe Kerk in Den Haag biedt het presidentiële paar de Koningin en geno-
digden uit de Nederlandse samenleving een traditionele sambapresentatie aan van 
artiesten, afkomstig uit de ‘Old Guard’ van de sambascholen uit Rio.
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