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VICE,·PRESID,E TE COREA ,O
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Para uma visita oficiai a Moçambique, cheg ou ao fim da tarde de ontem a Maputo o Vice-Presldente da República Popular Democrática da Coreia, Li Kong Ok.
sua chegada, o ilustre
visitante recebeu cumprimentos de boaHindas do membro do Bureau Politico do Partido frelimo e
Ministro na Presidência, Armando Guebuza, de membros do Conselho de Ministros do nosso Pais
e do Corpo Diplomático, bem co....o de numerosos elementos da população, que o aguardavam no
aeroporto da capital, com grupos de dança e ca nç6es populares.

o Vice-Presidente coreano, que se
desloca a Moçambique em visita ofi·
cíal a convite do Governo do nosso
Pais, chefia uma importante delegação governamental que integra o Ministro dós Assuntos ECOIlómico$ com
o Estran Airo e o Vice-Presidente da
Comissão da Agricultura da Coreia,
além de outros dirigentes .: especialistas dos campo, de Planificação.
Econ.:>mia, Finanças.
Agricultura, Indústria Ligeira e outros.
Durante a sua permanência no n06so País, o Vice-Presidente coreano e
comitiva manterão
com
uma
do Governo da RPM

e posteriormente visitarão centros agrícolas e outros locais de interesse econ6mlco nas províncias de Sofala e
Gaza.
O programa da visita de Li Kong Ok
contempla ainda uma audiência com
o Chefe do Estado moçambicano. a
deposição dê uma coroa de
na
Praça dos Heróis Moçambicanos e a
assinatura de documentos no termo
das conversações oficiais.
O Vice-Presidente coreano,
desembarcou no Aeroporto de Maputo
cerca das 17 horas, veio da República da
onde participara n06
festejos comemorativos da indepen-

de estilo, prestadas por uma companhia de
das Forças
Armadas
Moçambique (FPLM) •
que passou em revista. acompanhado
por Armando Guebuza, enquanto pouco antes a Banda Militar das FAMI
IFPLM havia executado 0$ Hinos Nacionais de ambos os países.
Após a protocolar apresentação aos
dência daquele Pais da linha da
membros do Governo moçambicano e
Frente e da SAOCC.
do Corpo Diplomático acreditado em
A visita ao nosso Pais prolongar-se-á
Moçambique, o ilustre
foi
até ao próximo dia 29 do corrente
depois calorosamente saudado pela
após o que Li Kong Ok seguirá
população que se tinha aglomerado
para a República Unida da Tanzania.
numa das extremidades da
da
no seguimento do périplo que efectua
aerogare. com cartazes de
por alguns países africanos. entre 06
das e seus grupos de dancas e ... an·
quais estão também incluídos a Guinéções populares.
-Conacri e a Guiné Equatorial, segundo uma fonte da Embaixada coreana
A noite, o Vice-Presidente' da Coreia
em Maputo.
e os membros da
que cheAo desembarcar do avião das Linhas
da República Popular Demo·. fia foram obsequiados com um js.ntar
pelo Governo do
crática da Coreia, o Vice-Presidente Li
Kong Ok recebeu as honras militares
nosso Pais.

