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ORGANIZAÇÃO DA JUVENTUDE MOÇAMBICANA 

 

MENSAGEM DA OJM POR OCASIÃO DO DIA DOS HERÓIS MOÇAMBICANOS 

 

A Organização da Juventude Moçambicana (OJM), comemora efusivamente o 

dia dos Heróis moçambicanos, 3 de Fevereiro, celebrado este ano dedicado ao 

Saudoso Presidente SAMORA MOISES MACHEL. 

Neste dia, 3 de Fevereiro, em que se assinala o 42º ano após a morte do 

Arquitecto da Unidade Nacional, EDUARDO CHIVAMBO MONDLANE, prestamos 

de modo vivo e efusivo a homenagem aos filhos da Nação que deram e dão a 

vida em prol desta pátria amada. 

Muitos foram aqueles que sem interesses subjectivos entregaram-se de alma e 

corpo à causa nacional, lutando incansávelmente pela libertação e pelo 

desenvolvimento da nossa pátria amada, dando inclusive a vida quando 

necessário.  

É preciso recordar que muitos dos nossos heróis deram a sua juventude pela 

libertação do país, sem sequer se importarem de perder a vivência juvenil que 

era característica e devida, durante as Gerações de 25 de Setembro, do 8 de 

Março e naturalmente a Geração de Viragem. 

Compatriotas,  

No ano em que celebramos SAMORA MACHEL, primeiro presidente de 

Moçambique independente, visionário e percursor de ideias de um 

Moçambique independente, Unido e Desenvolvido, é de jubilar os feitos do 

nosso Camarada Presidente, aquele que fundou a Organização da Juventude 

Moçambicana e apelidou esta juventude Moçambicana de SEIVA DA NAÇÃO. 
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SAMORA MACHEL foi um líder ímpar que deixou marcas indeléveis em 

Moçambique e no mundo, pela maneira como se entregou à causa nacional e 

mundial, promovendo a paz, a solidariedade entre os povos, a educação e ao 

trabalho como armas para vencer a pobreza. 

SAMORA MACHEL tinha como princípio de personalidade, ainda que 

implícitamente, a liderança pelo exemplo. Era um lider que estava em primeiro 

plano no cumprimento das tarefas que ele mesmo pregava, o que lembra um 

trecho biblíco que defende que «o bom pastor é aquele vai em frente das 

ovelhas..» 

São vários os trechos de SAMORA MACHEL hoje recortados e publicados pelo 

mundo fora (ainda que publicados por muitos que outrora o injuriavam) não 

como um lembrete figurativo, mas como um tributo a um defensor da razão e 

da eloquência que lhe eram características e que cada vez mais fazem sentido 

nos dias de hoje. 

Compatriotas, 

Que os esforços dos nossos heróis, brilhantes em todas batalhas em que 

participaram (de armas e não só), não caia por terras, que o legado por eles 

deixado viva nas nossas consciência de modo activo. EDUARDO MONDLANE, 

SAMORA MACHEL, JOAQUIM CHISSANO e ARMANDO GUEBUZA constituem, 

dentre outros, referência inquestionável de heroicidade e renovação na 

continuidade, dos mais nobres princícios que norteam o povo Moçambicano. 

A OJM apela para que a memória dos jovens moçambicanos não seja curta, que 

saibamos que o que vivemos hoje é resultado de uma guerra que durou muitos 

anos, mesmo depois da inependência, e que até hoje continua, pois temos que 

erradicar o analfabetismo,  a pobreza, a malária, o HIV-SIDA, dentre outros 

males que afectam a nossa sociedade. 

O legado dos nossos heróis deve constituir uma base sólida para que 

desenvolvamos o espiríto patriótico, da auto-estima e que os valores da 

cidadania se incorporem e massifiquem-se entre os jovens. 
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É tarefa árdua dos jovens promover a unidade nacional, quebrando as barreiras 

regionalistas daqueles que preferem potenciar a tribo em relação a nação, que 

promovam a vivência entre o povo moçambicano baseada na moçambicanidade 

em primeiro lugar e, que as diferentes realidades socio-culturais que nos 

caracterizam constituam acessórios para enriquecer a nossa moçambicanidade . 

 

Juventude, 

Na altura em que se promove a cultura do trabalho, ha muito defendida pela 

FRELIMO, basta recordar a canção »vamos plantar mandioca nas machambas 

do povo»,  a OJM insta a todos jovens moçambicanos para que se entreguem ao 

trabalho como forma de produzir e aumentar a capacidade produtiva da nossa 

pátria de heróis, que hoje exaltamos,  de modo a debelarmos a pobreza 

absoluta. 

Vamos trabalhar para um Moçambique próspero. 

 

VIVA AOS HERÓIS MOÇAMBICANOS 

VIVA SAMORA MACHEL  

VIVA A JUVENTUDE MOÇAMBICANA 

 

 
OJM - POR UMA JUVENTUDE UNIDA NA LUTA CONTRA A POBREZA RUMO AO 

DESENVOLVIMENTO. 

 

Maputo, 3 de Fevereiro 2011 

 


