REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

MEMORANDO SOBRE AS COMEMORAÇÕES DO 4 DE
FEVEREIRO – “DIA DO INÍCIO DA LUTA ARMADA DE
LIBERTAÇÃO NACIONAL” - 2017
Enquadramento
A história de Angola está repleta de conquistas. Estas deveram-se aos esforços de
angolanos destemidos que não se deixaram vencer pelas vicissitudes, contribuindo,
cada um em momento ou época específica, para a construção do País que se tem hoje.
A luta anti-colonial produziu os seus heróis. Mas serviu de inspiração para que outros
angolanos desencadeassem a Luta Armada de Libertação Nacional e abrissem caminho
para a construção de um País novo, livre da escravatura, da opressão colonial e onde
cada um pudesse exercer livremente os seus direitos.
É, pois, a liberdade que se celebra a 04 de Fevereiro, data consagrada ao Início da Luta
Armada de Libertação Nacional. Aqui, são, essencialmente, mas não unicamente,
honrados os nossos heróis, aqueles que, pese a disparidade de meios, ousaram enfrentar
o forte poderio militar colonial e empreender uma marcha imparável até à conquista da
Independência Nacional, a 11 de Novembro de 1975.
Os anos subsequentes foram, igualmente, de intensa luta. Libertados do jugo colonial,
os angolanos tiveram de guerrear, entre si, num dos mais violentos, longos e sangrentos
conflitos de que se tem memória na história mundial. Finalmente, a guerra acabou.
Depois da luta de libertação nacional, da luta pela paz, o País iniciou um processo de
criação das bases para que se possa, então, projectar o desenvolvimento. Foram feitos
investimentos em infra-estruturas. Foi ainda desenvolvida uma reforma estrutural no
sentido da criação de um Estado moderno, capaz de ir de encontro às mais profundas
aspirações dos cidadãos.
Este ano, Angola celebra o 56º aniversário do Dia do Início da Luta Armada de
Libertação Nacional, num momento particularmente marcante para a vida da nação, em
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que a união dos angolanos será determinante para a realização com êxito das tarefas
que se impõem, seja no domínio da diversificação da economia, seja no domínio
eleitoral, para que se atinja, então, o bem estar dos Angolanos.
Objectivos
A resolução 31/07, de 25 de Abril, do Conselho de Ministros, primeiro, e depois o
Decreto Presidencial n.º156/12, de 29 de Junho, estabelecem que as comemorações do
4 de Fevereiro – “Dia do Início da Luta Armada de Libertação Nacional”, visam os
seguintes objectivos específicos:

a) Destacar o exemplo dos Heróis do 4 de Fevereiro para as novas gerações, motivando
as a participar, de forma activa, no processo de criação de condições para melhoria da
vida da população e para que se atinjam níveis de desenvolvimento que permitam
instaurar o bem-estar de todos e consolidar o Estado Democrático e de Direito;

b) Recordar a importância da data, sensibilizar e mobilizar todas as forças vivas da Nação
para o seu empenhamento activo nas tarefas que visam a consolidação da paz, a
reconciliação nacional e a reconstrução do País, em todas as suas vertentes;

c) Reverenciar as personalidades ligadas ao 4 de Fevereiro de 1961 e fortalecer em cada
angolano o sentimento patriótico.
Locais de Celebração e do Acto Central
As actividades devem decorrer em todo o Território Nacional, bem como nas missões
diplomáticas e consulares de Angola. O Acto Central das comemorações do 56.º
Aniversário do “DIA DO INÍCIO DA LUTA ARMADA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL
” terá lugar na da Província de:
● Luanda (Marco Histórico do Município do Cazenga)
Data de Comemorações
O período de comemorações vai de 01 a 25 de Fevereiro de 2017.
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Lema

“Honremos os Heróis de Fevereiro, Contruindo um Futuro
Melhor”

FEBRUARY 4
DAY OF THE BEGINING OF THE ARMED STRUGLE FOR NATIONAL
LIBERATION
1961 -2017

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO, Luanda, 18 de Janeiro
de 2017.
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