
ESTE MÊS EM VISITAS OFICAIS N. 3/t-/'iN 

SAMORA MACHEL VAI;: 
À· CHINA E À COREIA 

o Presidente do Partido Frelimo e Presidente da Republica Popular de Moçambique, Mare
chal Samora Machel, visitará de 17 a 24 deste mês a Repllblica Popular· da China e a Repú
blica Popular e Democrática da Coreia, chefiando uma delegação ·de· alto nível· do Partido e do 
Estado, anuncia um comunicado oficial, ontem divulgado em Maputo. 

A delegação moçambicana. chefia· 
da pelo Presidente Samora Machel, 
visitará a Chjna de 17 a 22 de Julho. 
a convite do Presidente daquele País 
socialista asiático. li Xian Nian. 

De 22 a 24 de Julho, o Chefe do 
Estado moçambicano deslocar-se-á à 
República Popular Democrática da 
Coreia, a convite do Secretário-Geral 
do Partido do Trabalho· da Coreia e 
Presidente da República Popular De< 
mocrática da Coreià, Marechal Kim 
II Sung. 

A última vez que o Presidente Sa· 
mora Machel visitou a República Pa. 
pular da China. foi em Maio de 1978. 
a convite de Hua Kuo Feng, então 
Presidente do Comité Central do Par
tido Comunista Chinês e Presidente 
do Conselho de Estado da República 
Popular da China. 

Em Beijing, Samora Machel manteve 
conversações com as autoridades chiM 
nesas. Na sequência desta visita. foi 
assinado na capital chinesa umacor. 
do de cooperação nos domfnios eco· 
nómico e técnico. 

Os documentos foram rubricados 
respectivamente por JOSé Lufs Cabaço, 
então Ministro moçambicano dos Trans-

portes e Comunicações, e par V. Cheng 
Fei. Vice-Ministro· das Relações Econó
micas da RP da China. 

LlXian Nlan 

Durante a sua estada em. território 
chinês, o Presidente Samora Machel, 
para além de se ter deslocado a vá-

Kirri II Sung 

riasprovrRoias. visitO. a: Comuna de 
Tachai, ondealtnogeu, corri 'alguns 
campone~es cOoperatjvistasdepeis ide 
ter obSe[Vadoal~,Un,,8 \ ,aspect()S. . q~e 
fazem desta unldaeJ.':de produçao 
uma importante fonte deensinalÍlen,tos 
para o desenvolvimento dasooledàde 
socialista. 

No iníciol ,da' viaM, e Chefe ,do 
Estado. moçambicano'. cte,pôs, uma' co
roa' de flores ~nó . Maijsol~'u do. defunto 
Presidente 'tylao Zeqimo'. ,,' , . , .. ) " ... 

Em, Abril, qe, 19~2.;~~o :P~;dente $a
rrora, f'!1ac~,I. vi;si~\a(~ ij~9bJíca ~o· 
pular. Dem9C(~tiea.'da. Coreia. cne
fiando igutthtlepte' uma <,delégàção ,do 
partido e .d<!~ ~ ;Â;y~a :8egUitJ·,e 
ao convite i~~t.dÔ: .:;pelo'PràsUfente . 
daquele Pa~ sôciàli8fa:asiático,. Kim 
II Sung.'. ,,' " ; < ,'~ ;", ' ~ 

j i-

,Nesta;via.gem. $a~a ,Mac.h~l'àssis. 
tiu., juntamente:comIOht!fe. de Estado 
de vários países, às' (é$tivldades" do 
70.0 ahivers~riQ nat~o do IIder co
reano •. 

DiScur_';,~ á~ete deEs
tado~,Ofe(, ' .. \;i~'s~;..~~a.\,o,.pre. 
~idente: ~,· __ ~"fac~f'~.~'~Ue' as 

r~'aç~):~~dee,:::d8,~Ção 
com, 'á',,~.P~'ar ;~crâ
tíca.dá',~i_;.s~ .... um.' ··exehM)lo.:ife 
re'âci~~~)'i1tre rlsJs~$, da .. cam_u: 
n.ida(fe,· 8p~lsta. ~e. ,·d~~;t(ló-Afi$rildos. 


