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QUE DA LÊ / SOCORRRO 

 
 
Senhores Presidente da República, 
 Primeiro Ministro e Deputados 
 
 
A realidade nos obriga a expor e questionar-voz o seguinte:  
 
 
Já mandamos mil (1000) cartas, mil recados e de mil formas; 

Já ouvimos e vivemos mil promesas falsas; 

Já a muito que contacto sério e responsável Governo/ Estudantes não existe (informação) 

Já a muito que não podemos falar de saudável, asseado, bom rendimento académico, éxitos, alimentação, vida 
normal, material escolar, quadras festivas, etc, etc, etc; 

Já fomos esfomeados 6 meses  pelo Governo do Rafael Branco;  

Já o Governo do Patrice Trovoada anadiu 5 meses de tortura e miseria a fome do Rafael; 

Como se não bastasse, Já as circunstancias das vossas politiquisses nos impos aproximadamente 4 meses 
(12/12/12 a presente data) de massacre 53 do seclo XXI, voluntario ou não, pelo Governo do Gabriel Costa; 

Já o Orçamento Geral do Estado foi aprovado desde dia 12 do pasado mês de Março;  e, 

Já acumulamos 6 meses de fome com 5 de torturas e miserias mais 4 de massacre. Formando um total de 
15 meses de fome, tortura, miseria e massacre. 

Nossa inquietude é: 

Estão a espera de o quê para pagarnos a nossa tão necessaria e indispensável bolsa? 

O que querem de nós? 

Qual é a posição do Presidente da República ante esta festa? 

Isso já não chega a ser um crime? 

Será que a gravidade da nossa situação ainda não é suficiente para o País reaccionar ainda que seja 
juntos a países amigos ou de cooperação? 

Porquê não se dimitem se não são capases de resolver o problema do nosso subsídio ou se quer 
manter um contacto responsável com os estudantes? 
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Na perspectiva de poder encontrar respostas as nossas interrogantes, aplaudimos  a um gabinete que 
esteja mais próximo de estudantes. 

 

Estudantes Santomenses em Cuba, aos 8 de Abril de 2013 
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