
Você que pensou que Patrice  fosse 

fazer alguma coisa para o País,  esta  

triste e  envergonhado. 

Você do  ADI,  trabalhou bastante 

para o Patrice , hoje ele virou as cos-

tas a ti e ao povo; 

Você que  acreditou que  Patrice só 

iria tratar da sua vida; 

Você que tem irmão a estudar la fora a passar 

fome, enquanto Patrice anda passear de avião 

privado pelo mundo fora; 

Você que  vai ao hospital com a sua família e 

não vê medicamentos  

Você que é de Príncipe e sabe que  Patrice  

não queria  autorizar  o investimento de 

HBDBD  para avançar a ilha; 

Você que perdeu o seu ganha-pão por causa 

do Patrice !  

Chegou a Hora !  Patrice Para Casa ! 

Vamos Salvar a Democracia em S.Tomé e 

Príncipe!  

GRANDE MANIFESTAÇÃO  DO POVO PARA 

SALVAR A DEMOCRACIA EM STP . 

 Sexta Feira, 19 de Outubro  

a partir das 14 horas  

Concentração — Campo do Riboque 
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SALVEMOS A 

DEMOCRACIA 

Patrice no barco na calada da noite.   

 

O Povo quer investimento sim, mas toda 

gente tem que ganhar dinheiro não pode 

ser negócio só para Patrice.  

Se negócio do barco é porto em cima do 

mar, então diz toda gente para estivador 

também  ter emprego e alimentar a sua 

família.  

O Primeiro Ministro chega  com avião só 

para ele , o hospital  está la sem medica-

mento, nem uma caixa de medicamento 

ele põe no avião. Isso Pode ser ?? 

 

Ele escondeu dinheiro no Pais para  tornar 

o nosso povo mendigo e ele fazer o que 

ele quer.  Quer dizer toda gente tem que 

estar atrás dele a pedir dinheiro . Nem 

pensar! O Povo não pode aceitar isto. 

 

Os Ministros deste Governo não têm voz. 

Eles recebem um dinheiro nas mãos do 

Patrice para ficarem de boca calada. Afon-

so Varela e Salvador Ramos são todos cria-

dos do Patrice  

Chegou a Hora !  Patrice Para Casa! 

Vamos Salvar a Democracia em S.Tomé e Prínci-

pe. 

Ameaça a Democracia; 

Falta colaboração com os Órgãos de Soberania; 

Falta de transparência nas ações Governativas; 

Recusa permanente do Governo às interpelações e 

debates da Assembleia Nacional sobre os assuntos 

da governação; 

Falta de alternativa para minimizar a situação ec 

Nómica do País. 

Perseguição dos dirigentes de Partidos Políticos de 

Oposição e Quadros  que não pertencem ao Poder. 

Partidarização excessiva da Administração Pública;  

Manipulação vergonhosa da Comunicação Social 

Estatal Indiferença do Governo perante a situação 

dos estudantes no estrangeiro. 



Patrice Primeiro Ministro Obscuro 

Faz fudo na Calada da noite. Não informa  

as coisas do Governo, à Assembleia Na-

cional. Os próprios Ministros do seu Go-

verno não sabem muita coisa que passa. 

Os Partidos  de  oposição e o Povo em 

geral  não são informados das coisas de 

Estado.  

Este senhor vende património do Estado 

como se fosse coisa da sua família.  

Patrice Trovoada manda prender ou desem-
pregar toda gente que falar que as coisas es-
tão mal. Isto não pode ser! 
 

Primeiro Ministro  Viajante, vive 

fora de São Tomé e Príncipe ´ 

Em 12 meses  do ano  Patrice ficou no 

País  apenas  6 meses os restantes seis meses 

é só viajar , viajar e viajar. O pior é que só 

gasta dinheiro, aviões privados e desconhe-

cidos, ninguém sabe quem paga. Cada vez 

que  ele regressa ao País faz promessas fal-

sas só para enganar o Povo.   

Persegue os empresários Nacio-

nais  

Lota de peixe, que custou ao Es-

tado  cinco milhões de euros, Pa-

trice entregou de graça a um 

amigo seu  estrangeiro. 

 

O Primeiro, assina acordos 

e não informa outros ór-

gãos de soberania  
 

Viola a constituição e as Leis, 

falta debates na Assembleia. 

Viaja sem informar o Presiden-

te da República o que é que vai 

fazer ; 

Em cada 12 meses, seis meses 

Patrice fica fora do país. 

Silencia os Partidos da Oposi-

ção. Só deixa passar na TVS as 

informações favoráveis à ADI e 

Governo; 

Salários  da função pública 

sempre atrasados; 

Não dá satisfação aos alunos 

que estão a passar fome no es-

trangeiro; 

 

PATRICE QUER MATAR A 

DEMOCRACIA 

 Não se pode deixar que se con-

tinue a perseguir cidadãos são-

tomenses  altos dirigentes de 

partidos políticos só porque não 

do ADI  e falam verdade ao Po-

vo. 

O patrão do ADI quer mergu-

lhar o Pais na instabilidade e na 

confusão. 

JOVENS  DE SÂOTOMÈ E PRÍNCI-

PE VAMOS  UNIR E MANDAR PA-

TRICE PARA CASA! 

 

Vamos Salvar a De-

mocracia em S.Tomé 

e Príncipe!  
- Participe na Grande Manifesta-

ção Popular na sexta-feira, dia 19 

de Outubro a partir das 14 horas. 

Concentração no Campo do Ri-

boque! 


