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Movìmento de Libertação de São Tomé e Príncipe
PARTIDO SOCIAL DEI\4OCRATA

Secretariado Nacional

COMUNICADO DO SECRETARIADO NACIONAL

Reunido hoje na sua sessão de trabalho, o Secretariado Nacional do
MLSTP/PSD, analisou, dentre outros assuntos, as informações que vêm
sendo veicuìadas pelo Semanário 'O PAíS. cujo director è o Senhor
Agostinho Rita.
Tendo constatado que tem havido, por paÌ1ê deste Semanário, após a
realização do V Congresso do IVILSTP/PSD, uma campanha de
desinformação arquitectada com o objectivo de tentar pôr em causa a
legitimjdade da actual Direcção do Partido,
Considerando que, o reíerido Semanário, tem publicado informaçÕes
falsas e caluniosas sobre o líder do ÍVLSTP/PSD e demais membros da
Comissão Política e do Conselho Nacional, na sua afã e desmedida
ansiedade de favorecer uma determinada candidatura às eleicões
presidenciaìs;

Considerando, ainda, o teor meramente propagandístico da notícia
veiculada na edição no 191, de 19 de N/ìaio do corrente ano. o
Secretariado Nacional do MLSTP/PSD torna oúblico o sequinte.

1" - Repudia de forma veemente a campanha de desinformação movida
pelo Semanário'O PAIS' contra os Dirìgentes e a boâ imagem do
I\i]LSTP/PSD.
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Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

Secretariado Nacional
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Ao contrário do que foi noticiado pelo referido Jornal, o único e

legítimo candidato às eleições presidênciais, com o apoio das
estruturâs, militantes e simpatizantes do MLSTP/PSD, é o
Camarada Presidente Aurélio Martins.

- Insta o Conselho Superior de lmprensa a analisar a política editorial
do Semanário'O PAIS', de modo que a mesma possa respeitar os
princÍpios básicos da ética e deontologia profissional, no exercício do
Jornalismo isento e responsável. cumprindo as normas da Lei de
30

lmprensa vigente

São Tomé. aos 23 de Maio de 201
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Secretário Gera
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