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1- Por ocasião do 15º aniversário do dia da Paz, a CASA-CE saúda todo o Povo Angolano, e
rende homenagem à memória de todos os partícipes da luta multiforme e prolongada que
culminou com a Paz, a 04 de Abril de 2002 e, todos os Antigos Combatentes e Veteranos da
Pátria que consentiram enormes sacrifícios em prol de Angola.
2- A CASA-CE considera o 4 de Abril como um marco indelével para o Povo Angolano, cuja
comemoração do seu 15º aniversário se reputa de transcendental importância ao coincidir com o
ano em que o País realizará as suas eleições gerais em Agosto, oportunidade sublime para as
mulheres e homens angolanos protagonizarem o virar de página para um Futuro Melhor.
3- A CASA-CE, aproveita o ensejo para saudar e felicitar todos os angolanos corajosos que,
com os meios ao seu alcance, desde a sociedade civil, os jovens revolucionários, intelectuais,
jornalistas e agora a mais recente epístola da CEAST, caracterizada na Mensagem Pastoral
sobre as Eleições, têm lavrado para uma Angola Unida e Próspera.
4- A CASA-CE deplora que, volvidos 15 anos, a grande maioria do Povo Angolano ainda não
usufrui dos benefícios da paz arduamente conquistada, e amplamente propalada, a saber:
a) Os angolanos continuam a ver os seus direitos políticos, económicos, sociais, culturais e
liberdades fundamentais a serem contínua e sistematicamente violados.
b) Angola continua a viver sob um regime autoritário, com uma Constituição atípica e
autocrática que subverte a democracia como bem universal.
c) As riquezas nacionais servem maioritariamente os interesses de algumas famílias
pertencentes a um pequeno grupo.
d) O propalado crescimento económico não beneficia a grande maioria dos angolanos, sendo
visíveis os focos de exclusão social, a discriminação regional e o défice de investimento no
desenvolvimento humano, fraudado com o menosprezo sofrido pelos nossos jovens, sobretudo
os formados nas universidades aqui implantadas.

5- A CASA-CE, por ocasião de mais este aniversário, apela aos Angolanos a recusarem
definitivamente o modelo de governação imposto pelo regime e a baterem-se com coragem e
determinação pela mudança efectiva, consubstanciada na liberdade, na democracia, no Estado
de Direito, na Tolerância, não violência, igualdade de direitos e no desenvolvimento, numa
única palavra na Paz efectiva e que tenha como epicentro o cidadão angolano.
6- Por ocasião deste 15º Aniversário da Paz e, face a realidade angolana nos variados domínios,
a CASA-CE exorta ao Governo a acudirem o grito de desespero dos angolanos que
pacientemente têm sabido conter os ânimos para evitar o pior.
7- A CASA-CE reitera ao Povo Angolano, o seu compromisso e firme determinação de
continuar a lutar pela realização de Angola e dos Angolanos, sejam quais forem os riscos, as
armadilhas e os obstáculos de qualquer índole a transpor.
CASA-CE UMA ANGOLA PARA TODOS!
Luanda aos 03 de Abril de 2017
O Conselho Presidencial

