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S U M Á R I O 

Comissão Permanente da Assembleia Popu-
lar: 

Resolução n.o 2/90: 

Concede postumamente ao Doutor René Arthur Gagnaux, o 
título de Cidadão Honorário da República Popular de Mo-
çambique. 

COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA POPULAR 

Resolução n.° 2/90 
de 7 de Maio 

O Doutor René Arthur Gagnaux, médico de clínica geral 
de nacionalidade suíça, que no passado dia 2 de Maio foi 
vítima de mais uma acção do banditismo armado, era tuna 
pessoa muito querida e respeitada por milhares de moçam-

b i c a n o s , particularmente pela população dos locais onde 
abalhou, que a ele acorria em busca de alívio para o seu 

sofrimento. 
O Doutor René Gagnaux exerceu clínica em Moçam-

bique durante vinte e seis anos, primeiro no ex - Hospital 
da Missão Suíça em Lourenço Marques e, após a procla-
mação da Independência Nacional, no Hospital Provincial 
de Gaza e no Centro de Saúde de Xinavane, província do 
Maputo. 

As suas elevadas qualidades morais, competência pro-
fissional, profunda abnegação e carinho pelos doentes, 
amor pelo povo moçambicano, a sua coragem e determina-
ção perante as adversidades, fizeram - no grangear enorme 
prestigio, não só no nosso país comb no estrangeiro. 

Em reconhecimento da sua notável contribuição para a 
formação dos trabalhadores da Saúde e para o desenvol-
vimento da ciência médica em Moçambique, o Doutor René 
Gagnaux foi distinguido em 1980 como trabalhador exem-
plar e condecorado em 1989, por ocasião do V Congresso 
do Partido Frelimo, com a Medalha Bagamoyo. 

O Doutor René Gagnaux viveu sempre como moçam-
bicano, partilhando a dor e alegria do Povo que o teve 
sempre como seu e por diversas vezes manifestou junto 
de seus familiares e amigos o desejo de ser cidadão da 
República Popular de Moçambique. 

Considerando todas as qualidades reveladas ao longo 
da sua vida, quer como homem, quer como profissional 
médico, o profundo humanismo e amor pelo Povo que 
caracterizaram a sua forma de estar no Mundo, a Comissão 
Permanente da Assembleia Popular, decide conceder pos-
tumamente ao Doutor René Arthur Gagnaux, o título de 
Cidadão Honorário da República Popular de Moçam-
bique. 

Aprovada pela Comissão Permanente da Assembleia 
Popular. 

O Presidente da República, JOAQUIM A L B E R T O C H I S S A N O . 


