
 

 

 

MENSAGEM DO PARTIDO POR OCASIAO DO DIA 3 DE FEVEREIRO – DIA DOS  

HERÓIS MOÇAMBICANOS 

 

Celebramos no dia 03 de Fevereiro de 2008, o Dia dos Heróis 

Moçambicanos em homenagem e reconhecimento dos grandes feitos 

dos melhores filhos da nossa pérola que sacrificaram as suas vidas em 

prol da conquista da nossa liberdade, dignidade e identidade nacionais. 

 

Por isso, assumimos a celebração do 3 de Fevereiro como uma forma de 

eternizar a obra e os ideais de Eduardo Chivambo Mondlane o 

Arquitecto da Unidade Nacional, o Fundador e Primeiro Presidente da 

FRELIMO e de todos os Heróis Nacionais que com espírito de sacrifício, 

coragem e de abnegação, sacrificaram as suas vidas na luta de 

Libertação Nacional e na edificação de um Estado Moçambicano 

Independente, Soberano, Democrático de Direito e de Justiça Social. 

 

Neste âmbito, a celebração do Dia dos Heróis Moçambicanos constitui 

um momento de aprofundamento dos nobres valores cristalizados no 

espírito dos nossos Heróis – a Unidade Nacional, a Moçambicanidade, a 

auto – estima, a cultura de Trabalho, a cultura da Paz, a Solidariedade – 

os quais devem ser transmitidos de geração em geração.  

 

Neste sentido é fundamental que cada moçambicano assuma que a sua 

dignidade e condição de Moçambicanidade, depende da sua 

participação no processo de Desenvolvimento Económico e Social  do 

País para que tal como a Independência Politica, a Independência 



Económica se reflicta no seu próprio bem-estar e no bem-estar de todos 

os moçambicanos.  

 

Neste contexto continuaremos, a prestar uma atenção especial à 

educação para que a nossa Juventude, em particular, inspirada na 

acção patriótica dos jovens do 25 de Setembro, tenha a necessária 

armadura para assegurar a defesa da nossa pátria amada e a 

consolidação de uma Nação moçambicana cada vez mais unida e 

Próspera, através da sua entrega em acções e iniciativas que 

contribuam para o reforço da unidade nacional, defesa da identidade 

nacional, erradicação da Pobreza e a promoção do desenvolvimento 

económico e social do pais. 

 

A par da educação, a saúde continuará a merecer a nossa melhor 

atenção, através de iniciativas e acções de prevenção e combate ao 

HIV-SIDA, malária, cólera, tuberculose e outras doenças endémicas.  

 

No domínio económico, a agricultura sempre foi e por isso continuará a 

ser o Sector privilegiado para a produção da riqueza ao nível familiar, 

cooperativo e do sector privado. Neste âmbito, prosseguiremos com o 

incentivo à produção agrícola e sob o paradigma da revolução verde, 

encorajamos políticas que promovam o desenvolvimento sustentável, 

para que a agricultura continue a cumprir a sua função dinamizadora da 

Indústria, estimulando cada vez mais a sua expansão ao nível do Distrito, 

pólo de desenvolvimento e base de planificação.   

 

No domínio político, vamos continuar a consolidar a democracia 

multipartidária, a governação aberta, participativa e inclusiva, vamos 

intensificar os processos de desconcentração e de descentralização 



promovendo e participando activamente nas eleições autárquicas 

previstas para o presente ano. Por isso e em homenagem aos nossos 

Heróis, exortamos a todos os cidadãos em idade eleitoral activa a 

exercerem o seu direito cívico e patriótico de eleger decidindo sobre a 

condução dos destinos do seu Município e do País.  
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