Olá Amiga!
MULHER SANTOMENSE, EXIGE-SE UMA NOVA ATITUDE!

Por ocasião de 19 de Setembro, quero desejar-te e a todas as mulheres santomenses
um momento de alegria e muito sucesso. O nosso país vive um momento muito difícil
e particular da sua história, com acontecimentos inacreditáveis, que alguma vez se
tem memória. Nunca esqueceis, que em determinados momentos da história, foram as
mulheres que encabeçaram as grandes lutas que resultaram na independência do
país, com manifestações de rua e junto ao palácio dos governantes de outrora. A
nossa independência deve-se muito a grandeza dessas mulheres que embora
relegadas para segundo plano, nunca deixaram de cumprir o seu papel na sociedade
santomense.
O país CLAMA pela vossa coragem. Hoje, mais do que nunca vocês são de novo
confrontadas com uma realidade que põe em causa a sobrevivência dos vossos filhos e
a sobrevivência da nossa pátria. Urge uma séria reflexão sobre actuais acontecimentos
e décadas de má governação e partilha de poderes entre escorias que tomaram de
assalto o poder, apenas para olharem para o seu umbigo e dos seus amigos
estrangeiros.
O país espera por uma decisão e muita determinação que só vocês têm a grande
capacidade de tomar e verão que uma avalanche vos seguirá atrás. Há em S. Tomé e
Príncipe uma falta de coragem e de determinação, que acredito estar em vocês.
A UNIÃO FAZ A FORÇA, e, é preciso PARAR os "novos malfeitores colonos" que,
sucessivamente tomaram de assalto o poder, pelo controlo politico e económico do
país, votando a todo tipo de miséria, milhares de concidadãos que se têm que
humilhar transformando-se em verdadeiros caciques, em vez de viverem uma vida
condigna que todos merecemos.
Acredito que vocês mulheres são-tomenses, podem-se fazer ouvir e liderar um novo
processo, que traga uma nova esperança, um novo acreditar.
BILI UÊ!!!...
"VAMOS A ELES COM DETERMINAÇÃO"
EM MEMORIA DOS NOSSOS HEROIS E DO SIMBOLO MAIOR QUE AINDA É VIVO, A
DONA ALDA DO ESPIRITO SANTO, MARIA DO CARMO BRAGANÇA, ALDA BANDEIRA, E
MUITAS ANONIMAS!
Um grande beijo para todas as nossas mulheres.
Eustáquio Lombá do Amaral
TM: 968585572 (LISBOA), elbamaral@hotmail.com

REENVIAR PARA SEUS AMIGOS E AMIGAS COM A MESMA RECOMENDAÇÃO.

