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COMUNICADO DO CONSELHO NACIONAL 

 

O Conselho Nacional do MLSTP/PSD reuniu-se hoje, 31 de Maio do corrente ano, 

para analisar a situação política interna e aprovar ações orientadoras do Partido 

para as próximas eleições legislativas, autárquicas e regionais, sob a presidência do 

camarada Presidente Jorge Amado. 

À luz das discussões e recomendações havidas, num clima de abertura, diálogo e de 

coesão em torno dos ideais do Partido e as suas responsabilidades históricas e 

políticas, o Conselho Nacional alargado, deliberou o seguinte: 

. 

1. Felicitar o camarada Presidente Jorge Amado pelo seu discurso de 

unidade e solidariedade no seio do Partido, em que exortou os dirigentes, 

militantes, amigos e simpatizantes do MLSTP/PSD a reforçarem esforços 

no sentido da mobilização política e ideológica com vista alcançar uma 

maioria absoluta nos próximos desafios eleitorais. 

2. Repudiar veementemente as informações enganosas do “Tempo de 

Antena” do dia 29 de Maio do corrente ano, da responsabilidade do partido 

Acção Democrática Independente (ADI), no qual o seu Presidente, numa 

linguagem insolente e mentirosa ataca  Sua Excelência o Presidente da 

República, como se estivesse em pleito às eleições presidenciais, o que 

demonstra o seu total desnorte e sentido de Estado. 

3. Por conseguinte, o Conselho Nacional do MLSTP/PSD encoraja Sua 

Excelência o Presidente da República a continuar firmemente a sua nobre 

missão de manter a coesão social dos santomenses, a ser o garante das 

liberdades constitucionais e a ignorar os ataques daquele que só precisa 

dos santomenses para atingir o poder e se servir deste para se enriquecer, 

ainda que indevidamente. 

4.  Aprovar a Estratégia Eleitoral, o Manifesto Eleitoral, bem como o Plano de 

Formação do Partido. 
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5. Aprovar a proposta de designação do camarada Osvaldo Vaz, Vice-

Presidente do MLSTP/PSD, como “rosto de campanha” para as próximas 

eleições legislativas. 

O Conselho Nacional do MLSTP/PSD insta os seus dirigentes, militantes e 

simpatizantes a se manterem firmes e serenos nos ideais e orientações do Partido, 

com espírito de trabalho, organização e dedicação, não se deixando enganar por 

expedientes que visam dividir os militantes. 

 

São Tomé, aos 31  de Maio de 2014. 

 

Pelo Conselho Nacional do MLSTP-PSD, 

 

 O Secretário Geral, 

 

Fernando Maquengo de Freitas 


