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Ministério Publico

São Tomé,21 de agosto de 2017

Assunto: Pedido de abertura de inquérito criminal

Excelência,

Arlindo Barbosa Semedo, solteiro, natural de Diogo Yaz, Distrito de Lembá,
portador do Bilhete de Identidade no 55056, Secretário-Geral e Deputado do
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata,
MLSTP/PSD, nos termos do artigo 59o dos estatutos do seu Partido Político e, nos
termos do artigo 130.o n.o I da Constituição da República e 35o do Código Penal,
e Danilo Neves doS Santos, casado, natural de Conceição, portador do Bilhete de
Identidade no 44300, Deputado do Movimento de Libertação de São Tomé e

Príncipe, Partido Social Democrata, MLSTP/PSD, vêm expor e requerer a Vossa
Excelência o seguinte:

No dia 16 de agosto último as redes sociais foram inundadas por uma declaração-
denúncia feita pelo cidadão nacional Plácido Lopes, coúecido pelo nome de Peter,
antigo membro do conhecido Batalhão Búfalo, forças especiais do regime racista
da Africa do Sul. Este batalhão era essencialmente constituído por mercenários de
várias nacionalidades recrutados pela Executive Outcomes uma compaúia militar
privada fundada na África do Sul, pelo ex-militar sul-africano Eeben Barlow, em
1989.

Os nacionais santoménses que na altura pertenciam ao referido batalhão, após a

queda do regime racista da Africa do Sul, regressaram nos finais dos anos 90
princípios dos anos 2000 à São Tomé e Príncipe e tiúam como seu chefe o cidadão
santomense Arlécio costa' 
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Digno Procurador-Adjunto do Ministério Publico

S. Tomé

São Tomé ,21 de agosto de 2017

Assunto: Pedido de abertura de inquérito criminal

Excelência,

Arlindo Barbosa Semedo, solteiro, natural de Diogo Vaz, Distrito de Lembá,
portador do Bilhete de Identidade no 55056, Secretário-Geral e Deputado do
Movimento de Libertaçã,o de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata,
MLSTP/PSD, nos termos do artigo 59o dos estatutos do seu Partido Político e, nos
termos do artigo 130.o n.o 1 da Constituição da República e 35o do Código Penal,
e Danilo Neves dos Santos, casado, natural de Conceição, portador do Bilhete de

Identidade no 44300, Deputado do Movimento de Libertação de São Tomé e

Príncipe, Partido Social Democrata, MLSTP/PSD, vêm expor e requerer a Vossa
Excelência o seguinte:

No dia 16 de agosto último as redes sociais foram inundadas por uma declaração-
denúncia feitapelo cidadão nacional Plácido Lopes, conhecido pelo nome de Peter,

antigo membro do conhecido Batalhão Búfalo, forças especiais do regime racista
da Africa do Sul. Este batalhão era essencialmente constituído por mercenários de

várias nacionalidades recrutados pela Executive Outcomes uma companhia militar
privada fundada na África do Sul, pelo ex-militar sul-africano Eeben Barlow, em
1989.

Os nacionais santomenses que na altura pertenciam ao referido batalhão, após a

queda do regime racista da Africa do Sul, regressaram nos finais dos anos 90

princípios dos anos 2000 à São Tomé e Príncipe e tinham como seu chefe o cidadão
santomense Arlécio Costa.



Na declaração proferida pelo senhor Peter no vídeo postado nas redes sociais e no
jornal Tela Non, que foi considerado pelo próprio como uma denuncia, este acusa
o cidadão santomense Patrice Emery Trovoada, atual Primeiro Ministro do país de
ser o patrocinador, mandante e autor moral, do Golpe de Estado perpetrado em 16

Julho de 2003, capitaneado por alguns oficiais das nossa forças armadas e por
elementos do referido Esquadrão Búfalo, liderados pelo cidadão Arlécio Costa e

outros elementos que pertenciam a este esquadrão.

Na mesma declaração acusa igualmente o cidadão Emery Patrice Trovoada de

encomendar o assassinato dos Ex-Presidentes da Republica Manuel Pinto Da Costa
e Fradique de Menezes e o ex-Ministro da Defesa Oscar de Sousa.

Nesta denúncia, que realçamos ter sido feita pessoalmente pelo seu autor no vídeo
onde o próprio dâ a cara, foram publicamente assumidas e proferidas graves
acusações contra o cidadão Emery Patrice Trovoada imputando-lhe de ser o
mandante e patrocinador da execução de atos que em 16 de julho de 2003,
atentaram contra a paz pública e que tiveram como objetivo subverter o
funcionamento das instituições do Estado democraticamente eleitas e previstas na
nossa Constituição.

Pela sua gravidade tais declarações não podem deixar de merecer uma exaustiva
investigação por parte das instituições, em especial o Ministério Publico, que têm
como atribuição investigar e promover a punição daqueles que atentam contra a

ordem constitucional legalmente instituída e que violam os interesses protegidos
pela legislação penal vigente.

A agravar e justificar uma ação rapida do Ministério Público temos a entrevista
dada nos órgãos de comunicação social públicos pelo cidadão Arlécio Costa.

Na verdade as declarações proferidas nesta entrevista pelo senhor Arlécio Costa,
um dos líderes do Golpe de Estado de 16 de Julho de 2003, cuja intenção era a de

sair, apressadamente, em defesa do seu oo amigo" Patrice Emery Trovoada
acabaram por trair o objetivo desejado, pois que, metendo os pés pelas mãos o
seúor Arlécio Costa acabou por deixar claro, por um lado, a existência de um
relacionamento intimo entre os golpistas e o atual Primeiro Ministro durante o
golpe e, mais grave, acabou por declarar que havia realmente um mandante e

patrocinador do golpe mas que este se encontrava no exterior. Reconhecendo a

gravidade da sua afirmação e da sua cumplicidade com um possível agente

estrangeiro no golpe, tentou de forma atabalhoada e patética retratar-se
tardiamente.

Não é demais acrescentar, que durante a entrevista dada pelo senhor Arlécio
Martins, que só os mais néscios não veem que foi encomendada, tornou-se claro a

existência de uma teia de cumplicidades que escaparam na altura do golpe.à u
mats minuciosa averiguação de todos pormenores que estiveram na sua p
e execução e sobre os seus verdadeiros autores, para alem dos seus executores.



Como não bastassem os indícios já bastantes para nos convencer da veracidade das

declarações proferidas pelo senhor Peter, notícias postas a circular dão conta que
o Governo, na pessoa do Primeiro Ministro visado, desdobrou-se em esforços para
impedir o denunciante Peter de dar uma entrevista à Rádio Jubilar na sexta-feira e

bem assim, interditou a TVS e a Rádio Nacional de registar e transmitir as

declarações do cidadão Hamilton Barbosa, um alto dirigente da Frente
Democrática Cristã, relativamente ao assunto. É caso para se citar o proverbio
popular que diz "quem não deve não teme".

Aliás não é de hoje que se fala do envolvimento do cidadão Patrice Trovoada no
golpe de 16 de julho de 2003. Num livro publicado na Inglaterra, Londres, por um
escritor de nacionalidade nigeriana de nome David Oladipupo Kuranga, na sua

obra intitulada "The Power of Interdependence", é referido que Patrice Emery
Trovoada, segundo os serviços secretos nigerianos, teria sido o principal
financiador do Golpe de Estado de 16 de julho de2003.

Digno Procurador Adjunto

Pelo que atrás foi exposto difícil não e constatar-se haver suficientes indícios que

nos leva a concluir, sem margem para duvidas, que o golpe de Estado de 16 de
julho de 2003 teve um mandante que concebeu, e fìnanciou e dirigiu na sombra o
tal golpe.

Segundo o senhor Peter este mandante é o cidadão Patrice Emery Trovoada.

Já o senhor Arlécio Costa que ao contrário considera o Senhor Emery Patrice
Trovoada um'oamigo e conselheiro" o mandanteterâ sido alguém do exterior.

Uma coisa é certa ambos convergem quanto a intervenção de um mandante no
golpe, só divergindo quanto a sua a identidade.

Porém esta irrelevante contradição entre os dois executores do golpe de 16 de Julho
mais não faz do que alimentar a suspeita quanto a implicação de outros cidadãos
santomenses ou estrangeiros na pratica de atos punidos pela nossa legislação penal
e que exigem que sejam urgentemente esclarecidas pelo Ministério Publico.

Pois não sendo assim, ou seja, sem que haja um esclarecimento cabal dos factos e
atos que concoÍïeram para a execução do golpe de Estado de 16 de Julho de 2003
e, sobretudo, provada a identidade de ou dos seus autores morais, terá estado e

poderá estar ainda em risco a vida ou a integridade física dos cidadãos Manuel
Pinto da Costa, Fradique de Menezes e Óscar de Sousa, bem como a segurança e

a garantia dapaz pública e da Ordem Constitucional vigente no nosso país.



Nestes termos, sendo que a denuncia pública do senhor Peter no vídeo postado
nas redes sociais e as declarações proferidas pelo senhor Arlécio Costa na sua
entrevista, apontam para a existência de um mandante santomense ou estrangeiro
que terá financiado, liderado e mandado praticar atos preparatórios, tentados ou
frustradosdoscrimesprevistosnosartigos 129o,359o,369o,390o,391"e393otodos
do Código Penal, vimos respeitosamente requerer a Vossa Excelência Senhor
Digno Procurador Adjunto seja imediatamente aberto um inquérito judicial para o
apuramento da veracidade dos factos denunciados e a identidade dos seus autores

, solicitando que sejam ouvidas e acareadas, se necessário for, todas as pessoas
mencionadas no vídeo-denúncia do senhor Peter ( autor e ofendidos) bem como na
entrevista o Senhor Arlécio Costa, bem como outros elementos dos Búfalos e,

eventualmente, individualidades que na altura ocupavam funções nos diferentes
órgãos de soberania.

Como elemento de que julgamos itilparao inquérito aqui solicitado, juntamos um
extrato do acima citado livro do autor nigeriano David Oladipupo Kuranga.

uerente

Secretário al do MLSTP/PSD
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