REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO
GABINETE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E IMPRENSA

MEMORANDO SOBRE AS COMEMORAÇÕES DE 17 DE
SETEMBRO DE 2017
ENQUADRAMENTO
A visão estratégica do Presidente Dr. António Agostinho Neto está patente
nos inúmeros discursos que legou aos angolanos. Nas suas múltiplas
intervenções públicas, algumas hoje achadas soltas e outras agrupadas em
compêndios, manifestou uma preocupação permanente com o futuro de
uma Nação que, vencida a luta pela Independência, preparava-se para uma
batalha ainda maior: a luta pelo desenvolvimento, pelo progresso.
E não fosse ele um médico, teimava em, discurso após discurso, passar a
receita para que fosse possível, então, garantir para cada angolano um
futuro melhor. Elencou, entre as suas prioridades, a formação do homem,
fundada numa educação da qualidade; defendeu a prestação de serviços de
saúde à escala nacional; perspectivou, já na altura, uma política económica
assente na diversificação, através da aposta na Agricultura que seria, como
disse inúmeras vezes, “a base” para que a

Indústria pudesse ser “o factor

decisivo”.
Hoje por hoje, as políticas públicas, pelas quais se guiam o
desenvolvimento de Angola, continuam a seguir essa caminho há bastante
tempo traçado pelo Presidente Dr. António Agostinho Neto. Com as
eleições gerais, realizadas a 23 de Agosto último, os angolanos
caucionaram um programa de Governo, cujos pilares assentam, justamente,
na diversificação da economia. Daí que as celebrações do 17 de Setembro
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de 2017, Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional estejam
atreladas ao lema “Com os Ideais de Neto, Diversifiquemos a Economia de
Angola”.
Celebramos, assim, o 95.º (nonagésimo quinto) Aniversário do Nacimento
do Dr. António Agostinho Neto, reconhecendo as suas qualidades enquanto
humanista, médico, homem de letras e, acima de tudo, nacionalista
convicto e entregue de corpo e alma às causas da pátria angolana.
OBJECTIVO
As comemorações do dia 17 de Setembro visam os seguintes objectivos:
a)

Enaltecer a figura e a obra do Dr. António Agostinho Neto,
primeiro Presidente de Angola;

b)

Reverenciar a contribuição do Presidente Dr. António Agostinho
Neto, na liberdade de Angola e de África, em particular, a Região
Austral, bem como os esforços para a conquista da Paz em todo o
Território Nacional;

c)

Lembrar o legado político do primeiro Presidente da República de
Angola e do Herói Nacional.

LOCAIS DE CELEBRAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO ACTO
CENTRAL
As celebrações ocorrem em todo o Território Nacional, bem como nas
missões diplomáticas e consulares de Angola. O Acto central das
comemorações do “Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional”
será presidido por Sua Excelência o Sr.º Vice-Presidente da República.
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Local do Acto Central
Província da Lunda Norte
Período das Celebrações
O período de celebrações vai de 10 a 25 de Setembro de 2017.
Lema
“Com os Ideais de Neto, Diversifiquemos a Economia de Angola”.
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO, Luanda,
01 de Agosto de 2017.
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