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S U M Á R I O 

Presidência da República: 

Moção: 

Atinente às qualidades do Co-ronel-General Fernando 
Matavele. 

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA 

Moção 

Faleceu, no passando dia 16 de Julho de 2001, o 
Coronel-General, na Reserva, Fernando Matavele. 

Em vida prestou valiosos serviços à Nação, pela parti-
cipação activa na luta de libertação nacional do jugo 
colonial. 

Após a Independência empenhou-se decisivamente na 
defesa da soberania nacional e da integridade territorial, 
bem como no processo do desenvolvimento económico e 
social do país. 

Em reconhecimento das suas extraordinárias qualidades 
militares e pelo enorme contributo prestado na formação 
das FAM/FPLM, Fernando Matavele foi promovido à 
patente de Coronel-General. 

De 1975 a 1980, Fernando Matavele assumiu sucessiva-
mente os cargos de Governador das províncias de Gaza 
e Sofala e, em 1982, após ter dirigido o Gabinete das 
Zonas Verdes da Cidade de Maputo, foi nomeado coman-
dante militar da província de Gaza. Foi igualmente Depu-
tado da Assembleia Popular entre 1977 e 1980. 

O Coronel-General Fernando Matavele recebeu várias 
condecorações, das quais se destacam: 

- A Ordem 25 de Setembro do 1.° grau; 
- A Ordem Eduardo Mondlane do 1.° grau; e 
- Medalha de Veterano da Luta de Libertação Na-

cional. 

Considerando os méritos demonstrados e os valiosos 
serviços prestados à Nação, decido que os seus restos 
mortais sejam depositados na Cripta da Praça dos Heróis. 

Maputo, aos 18 de Julho de 2001. - O Presidente da 
República de Moçambique e Comandante-Chefe das For-
ças de Defesa e Segurança, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO. 


