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SECRETARIADO PARA COMUNICAÇÃO E MARKETING

NOTA DE IMPRENSA

1 - O Secretariado Executivo Nacional para Comunicação e Marketing da CASA-CE tem
constatado que, recorridas vezes, grupos criados intencionalmente para manchar a imagem da
CASA-CE e de seu líder Abel Chivukuvuku promovem através de alguma Rádio e de
determinado Jornal, bem identificados, campanhas de difamação, proferindo ofensas
inadmissíveis no quadro do Estado Democrático e de Direito em que se exige cordialidade e
respeito no exercício dos direitos e liberdades constitucionalmente consagrados.
2 – Estes grupos por via da Rádio e o Jornal publicaram nos últimos dias, notícias manipuladas,
com o fito de mais uma vez mancharem o bom nome e a imagem da CASA-CE, segundo as
quais, o Presidente da CASA-CE Dr. Abel Chivukuvuku teria afirmado numa entrevista a Voz
da América concedida na província do Zaire que apoiava a institucionalização do Estatuto de
Presidente Emérito para o Presidente da República em funções, José Eduardo dos Santos.
3 – Está provado, através da mesma entrevista, que o Presidente Abel, nem na intenção, nem no
espírito se pronunciou em defesa do Estatuto de Presidente Emérito. Pois, ao longo da sua vida
política, o Presidente da CASA-CE, como homem de princípios e defensor da Constituição e da
Lei, manifestou sua clara condenação a toda opção política legislativa que visa instituir uma
monarquia camuflada ou criar veneração política, vulgo idolatria, em relação a qualquer
personalidade política angolana.

4 – Nós a CASA-CE sempre defendemos uma coabitação em irmandade e harmonia entre os
cidadãos angolanos, os actores políticos e as instituições partidárias, como única via que garante
a todos a continuidade da Paz, da Concórdia entre todos os filhos desta Angola. Por isso, a
CASA-CE e o seu líder Abel Chivukuvuku condenam qualquer atitude revanchista e
privilegiam uma Mudança Ordeira; Pacífica; Positiva; Inclusiva e Segura.
5 - Em nome da verdade e da verticalidade que tem caracterizado a CASA-CE e o seu líder em
todo o percurso político, condenamos com veemência e repulsa esses grupos de malfeitores que
procuram no quadro da Campanha Eleitoral prejudicar a CASA-CE. Nesta conformidade, tudo
faremos a partir de agora para defender a imagem do líder e da nossa organização ‘CASA-CE’.

Luanda, aos 27 de Junho de 2017
Secretariado da Comunicação e Marketing

