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Comunicado

A Comissão permanete do MLSTP/PSD, esteve reunida hoje, dia 02 de Março do

corrente ano, tendo analisado, dentre outros assuntos, o discurso proferido pelo

presidente do ADI aquando do seu último conselho Nacional.

Neste seu discurso, o lider do ADI ao fazer a alusão à situação actual do país, sem um

orçamento Geral do Estado e soluções concretas para a melhoria da vida da

população, como prornetera durante a última campanha eleitoral, tentou desvíar-se

das suas responsabilidades, atribuindo arlpas aos anteriores governos'

O MISTP/PSD, após as eleições de Outubro passado, adoptou até ao momento uma

atitude de observador atento durante um período de graça que entendeu dar ao

executivo do ADl.

pretende o presidente do ADI com as suas insinuações provocar a oposição para que

haja reações, para depois justificar-se que não estão a deixá-lo trabalhar,

posicionando-se, mais uma vez, como se fosse uma vítima, como fez ao longo dos

últïmos quatro anos, fugindo a prestação de contas na Assembleia Nacional, com um

discurso leviano e populista para tentar ludibriar a nossa população'

o governo do ADl, que dispõe de uma clara rnaioria parlamentar, deve trabalhar e

cumprir as promessas de campanh a, ao invés de estar a procura de responsáveis dos

problernas que enfrenta, fora do governo'

É estranho e, no mínimo, pouco ético, que o líder do ADI venha publicamente dizer

que "aqueles que estragaram o país ajudem agora a concertá-lo ou encostem-se

definitivamente,,. sobre isso, precisamos de lembmr ao chefe do ADI o seguinte:

1- o ADI esteve no poder, participando em vários governos, desde 1991;

z- As antigas casas coloniais das empresas, muitas delas ligadas a presidência,

foram distruidas a partir de 1g91, pelo lider fundador do ADl, Miguel Trovoada,

então Presidente da República'

3- O ADI tem vindo a propalar que vai conceder nacionalidade e todos

caboverdianos que estão em são Tomé desde a data da independência. /7/r'

euerernos recordá-lo de que esse direito que já se encontrava consagrado na / // ',///tl///
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lei em vigor após a Independência, rnas foi pura e simplesmente retirado pelo

ADI no inicio dos anos g0. O ADl, ao fingir facilitar esses cidadãos não é favor

nenhum porque foi uma das Recornendações do Diálogo Nacional, tendo o

Governo anterior deixado tudo organizado para a sua implementação. Este

acto é, acima de tudo, uma obrigação e respeito para com a nossa história,

como o MISTp/pSD sempre defendeu e o ADI sempre esteve contra.

4- O líder do ADl, patrice Trovoada, já orerceu as funções de Assessor dos ex-

presidentes Miguel Trovoada e Fradique de Menezes, foi Ministro dos Negócios

Estrangeiros, e primeiro Ministro e chefe do Governo por duas vezes e agora é

a terceira vez que ocupa o cargo de Primeiro Ministro. Queremos perguntá-lo

então: quem estragou o País?

Compreendemos a atrapalhação que esta se apoderando do lider do ADl, que tem sido

incapaz de implentar acções que satisfaçam as suas promessas demagógicas, com o

objectivo de se candidatar as próxirnas eleições presidenciais.

Pergunta€e: qual é o paradeiro o arÍol de 13 mil dobras peÍa a populaçâo?

Tendo ousado falar tão alto em materia de corrupção, seria bom que o lider do ADl,

pudesse responder sobre as acusações do Minístério Público que sobre ele recaem

para que possamos ter um Primeiro Ministro com autoridade moral, para tocar num

assunto de tamanha responsabilidade-

por outro lado, nenhum partido político democrático e sério deveria vir plublicamente

apelar ao desaparecimento de partidos da oposição, assim como de pessoas, como fez

o lider do ADI no seu discurso.

O MLSTpIpSD faz um apelo a todos os Sãotomenses, em geral, e aos seus militantes,

amigos e símpatizantes, ern particular, para estarern atentos a atitudes ditatoriais,

demagógicas e irresponsárreis do ADI e seu líder'

S.ïomé, 2 de Março de 2015.


