CASA-CE
CONVERGÊNCIA AMPLA DE SALVAÇÃO DE ANGOLA-COLIGAÇÃO ELEITORAL

CONSELHO PRESIDENCIAL
MENSAGEM FÚNEBRE

Por vias do Comunicado oficial do Estado-Maior do Exército, o Conselho Presidencial da
CASA-CE tomou conhecimento do passamento físico no pretérito dia 04 de Novembro de
2017, do General João Baptista de Matos, cujos restos mortais foram a enterrar hoje dia 07
de Novembro no Cemitério do Alto das Cruzes.
O General João Matos é um dos raros oficiais superiores das FAA que colhe a unanimidade
em todos os circulos das forças armadas e até mesmo da sociedade civil por ter sido um
Verdadeiro Patriota ao de lá das suas incumbências relativas a função que exercia como
Chefe do Estado Maior, em que se notabilizou como Cabo de Guerra.
Este título de Patriota lhe é honrado pelo facto de em pleno exercício das suas funções e na
derradeira fase de ofensiva contra as forças da UNITA, ter ousado e recusado diante do
então Presidente da República José Eduardo dos Santos a continuar com a ofensiva, pois na
sua lógica humanista, nacionalista-patriótica, enquanto José Eduardo dos Santos insistia na
via das armas e dos canhões, o General João Matos considerava inútil a ofensiva por estar a
dizimar filhos angolanos, portanto seus próprios irmãos em desigualdade de circunstâncias,
tendo sido em consequência da insubordinação compulsivamente substituído para este fim
bélico, pelo General Sachipengo Nunda, actual Chefe do Estado-Maior das FAA. Além de
outros feitos nobres, é célere realçar sua postura equidistante em muitos casos e a forma
como lidava com uns e outros na abordagem até das mais periclitantes situações em que
estavam em prova a lealdade à Pátria e o respeito aos ditames militares na qualidade de
Comandante.
Por estas e outras razões com a mesma equivalência, o Conselho Presidencial em nome de
todos os militantes, amigos e simpatizantes da CASA-CE, vem por esta reiterar seu mais
profundo pesar pela morte deste Patriota e endereça a família enlutada as suas mais sentidas
condolências. Paz a sua alma.

Luanda, aos 7 de Janeiro de 2017
O Conselho Presidencial

