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"Na manhl do dia 3 de, Fevereiro de 1969 o

orimeiro Presidente da FRELIMO, camarada
Eduardo Chivambo Mondlane, foi cobardemente
assassinado por agentes do colonial ismo portugu6s
e do imperial ismo. Ao cair do seu posto de com-
bate, derramando o seu sangue pela revolugdo em
Nlo9ambique, o camarada Eduardo Mondlane lan-
qara j6 as bases decisivas e indestrutiveis para a
realizageo dos objectivos a que dedicara inteira'
ments toda a sua vida: a construgao de um
Moqambique Novo, Livre, Pr6spero e Desenvolvido,
sem a exploragdo do Homem pelo Homem. Por
isso, na sua vida a na sua morte..ele simboliza
a pr6pria l iberdade e independCncia gue hoie se
consolidam na Repibl ica Popular de Mogambique.

.Ao recordar o dia da sua morte ao longo dos
tl t imos seis anos de luta, o povo. mogambicano
sempre recordou tamb6m a mem6ria de todos
aqueles que a morte ceifou na tarefa sagrada de
l ibertaQao da terra e dos homens em todas as
frentes de luta da nossa Revolugao. No quadro
desta homenagem, a FRELIMO decidiu consjderar
a data da morte her6ica do camarada Eduardo
Chivambo Mondlane como uma data nacional, est+
belecendo gue o dia 3 de Fevereiro passe a s6r
celebrado Gomo o "DlA DOS HER6IS MOQAMBI-
CANOS".

"Homenageando assim todos aqueles que sacri-
licaram as suas vidas pela libertaQeo da nossa
p6tr ia, a FRELIMO pretende tamb6m, desta forma,
perpetuar- na memdria das novas geraq6es do pre-
sente e do tuturo do nosso Pais, o exemplo de
vida do camarada Eduardo Chivambo Mondlane.
Modelo de homem revolucionArio, no pensamento
e na acQao, o exemplo do camarada Mondlane
recorda-nos em todos os momentos da nossa luta
que a . l iberdade do nosso povo foi construida no
sangue e no sacriticio. Por isto, a sua defesa con-
tra todas as agress6es e manobras internas e
externas do capital ismo e do imperial ismo, 6 uma.
divida de honra para com aqueles que ,sem olhar
a sacriffcios, a lornaram possivel.

"Em todo o Pals o nosso povo. enquadrado
pelas estruturas da FRELIMO, organiza-se pa'a
celebrar devidamente o dia 3 de Fevereiro, "DlADOS HER6IS MOQAMBICANOS".

"A Luta Continua.

*1 de Fevereiro de 1976".


