
  

DIREITO DE RESPOSTA

Nestas últimas semanas o nome de Maria das Neves tem sido badalado 
através dos órgãos de comunicação social, quer  da imprensa escrita 
como falada, no âmbito do julgamento do processo de GGA. 

Tendo em conta que essas acusações forjadas têm por objectivo atingir 
a minha honra e dignidade, venho, no respeito pela opinião pública 
esclarecer o seguinte: 

1º - A  CASA DE SAN NGUEMBU  foi comprada em 1998 , numa 
altura em que signatária nem sequer sonhava vir a ser membro do 
Governo Saotomense.  

Na  altura  era coordenadora dos projectos de Banco Mundial e 
membro do Conselho Fiscal do Banco Internacional de São Tomé e 
Príncipe auferindo um rendimento, considerado bom, naquele período. 

Foi paga em várias tranches, através de cheques cujas cópias se 
juntam. Iniciou no mesmo ano a recuperação da referida casa, mas 
tendo em conta que no ano seguinte foi convidada para participar no 
governo, e atendendo ao baixo salário que auferia, no governo, nunca 
mais conseguiu recuperar a sua casa.

 Junto se apresenta os comprovativos da compra, fotocópia de cheques 
emitidos bem como fotos recentes da referida casa.





   









2 . ROÇA VILA GRACIOSA

Esteve inserida no projecto de pimenta. As únicas obras que ali 
efectuadas foram com o apoio financeiro do referido projecto, 
conforme o documento que se junta. Nunca houve qualquer 
financiamento do GGA á referida empresa, aliás como se pode 
confirmar, na foto abaixo. não existe qualquer murro de vedação 
conforme se tem propalado. 

  

Junto se anexa as informações prestadas pelo projecto de pimenta bem 
como as  recentes  fotos da referida empresa, para que se veja que não 
existe nenhum murro de vedação financiado pelo GGA conforme se 
tem propalado.    







3. IMPORTA AINDA REALÇAR que Maria das Neves já teve a 
honra de gerir vários projectos do Banco Mundial e do Banco Africano 
de Desenvolvimento com montantes avultados e sem ser acusada de 
qualquer anomalia na gestão dos mesmos. 

  

  

Feito em São Tomé, aos 19 de Novembro de 2008 

A Signatária 

Maria das Neves Ceita Batista de Sousa           


