Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe
Partido Social Democrata
Mais Desenvolvimento e Igualdade

Gabinete do Presidente

Mensagem do MLSTP/PSD ao VII Congresso Ordinário do MPLA
Luanda, 17-20 de Agosto de 2016

Excelentíssimo Camarada Presidente, José Eduardo dos
Santos;
Camaradas membros do Bureau Político, do Comité Central e
do Secretariado do MPLA;
Distintos camaradas Delegados;
Ilustres chefes e membros das Delegações Convidadas;
Minhas Senhoras e meus Senhores,

Gostaria de começar por agradecer o amável convite para, aqui
estar, entre vós. Encontro-me aqui, neste magno Congresso do
Partido irmão MPLA, na qualidade de Presidente do
MLSTP/PSD, Partido histórico da luta e independência de São
Tomé e Príncipe.
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A nossa luta conjunta, irmandade e fraternidade, vêm de longe,
do tempo da revolta contra o regime colonial, do tempo da
solidariedade entre os quatro movimentos de libertação,
representando outros tantos Povos que pugnavam pela
independência e liberdade. A resistência e a luta do PAIGC, da
FRELIMO, do MLSTP e do MPLA, consubstanciaram-se na
independência e libertação dos nossos respectivos Povos e
países.
Estamos unidos, desta forma, por laços históricos que já
atravessaram gerações e diversas vicissitudes, que sempre
soubemos ultrapassar e vencer. Seguimos inspirados e fiéis
aos ideais de Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Eduardo
Mondlane e Alda do Espirito Santo, na luta pela preservação
da nossa soberania e integridade territorial, a consolidação da
Democracia, e contra o subdesenvolvimento e a pobreza.
O Povo de São Tomé e Príncipe e o MLSTP/PSD sempre
puderam contar com o apoio e solidariedade dos nossos
irmãos angolanos e, uma vez mais, temos a certeza que essa
solidariedade continuará patente e firme. Quero, por isso, em
nome dos dirigentes, militantes, simpatizantes e amigos do
MLSTP/PSD, e do Povo de São Tomé e Príncipe em geral,
prestar o nosso tributo e reconhecimento ao Camarada
Presidente, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, pela sua sábia
liderança, capacidade de diálogo e espírito solidário.
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Muito obrigado, Camarada Presidente!

Excelências e camaradas;

Agora que, por motivos diferentes, atravessamos algumas
dificuldades, mais do que nunca devemo-nos unir e conjugar
esforços, no sentido de as tentarmos ultrapassar. O Povo
angolano, sob a liderança do MPLA e do seu líder carismático,
Camarada Presidente José Eduardo dos Santos, irá de
certeza ultrapassar estas dificuldades pontuais e caminhar,
decididamente, no sentido do progresso, do desenvolvimento e
do bem-estar económico e social.
Com o advento da paz conquistada em 2002, o MPLA sob a
liderança firme do seu Líder, demonstrou com ações concretas,
nomeadamente, a construção de inúmeras infraestruturas
estruturantes e sociais, ao nível de todo o país, que está
respondendo as necessidades do seu Povo, e como tal, a
confiança renovada que os angolanos irão depositar no MPLA
e no seu Líder, terão, de certeza, consagração prática no
próximo pleito eleitoral do ano 2017.
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Apraz-nos saudar e encorajar, o Governo do MPLA pelas
medidas que vem adoptando no sentido de diversificar a
economia, visando contornar os efeitos negativos da crise
financeira internacional e a queda do preço do petróleo.

Termino com o lema deste congresso, “MPLA – Com o Povo,
Rumo à Vitória”.

Viva a amizade entre o MLSTP/PSD e o MPLA!
A Luta Continua e a Vitória é Certa.
Muito Obrigado.
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