
        IRRESPONSABILIDADE DO GOVERNO E DO MINISTÉRIO DE EDUCAÇAO 

                         FACE A SITUAÇAO DOS ESTUDANTES EM CUBA  

 

Exm ºs. Senhores: 

Dirigentes, Pais e Encarregados de Educação, 

Antes de mais recebam os nossos melhores cumprimentos e votos de feliz natal e um 

prospero ano novo. 

A nossa missiva, como já é do conhecimento de quase todos, se trata do abandono, 

irresponsabilidade, incompetência, desleixo e má fé e está dirigida, aos nossos 

queridos e falsos dirigentes que sempre vem alastrando com uma política de cara e 

apelidos como filosofia para resolver os problemas dos que são cidadão do país e que 

graças aos mesmos estão ocupando um lugar privilegiado no poder.       

 Nós os estudantes em Cuba todos os anos somos vitimas da injustiça e falta de 

humanismo, que desde faz tempos atrás e de governos para governos, sofremos uma 

política inútil e com as mesmas ignorâncias e irresponsabilidades no que tem a ver 

com o nosso estipêndio em atraso. O mesmo passa com o abandono, falta de 

atenção, preocupação e atendimento adequado, com a nossa situação de forma geral 

em Cuba.  Não é novidade para os nossos dirigentes (se assim se pode chamar), dos 

problemas que sempre vem atravessando os estudantes em Cuba e que por 

desesperação, feliz ou infelizmente sempre temos que recorrer a esse meio 

vergonhoso e humilhante, como forma de despertar essa ignorância, desinteresse e 

burrice dos nossos queridos políticos, para resolução dos problemas que já é do 

conhecimento dos mesmos e que sempre vêm fazendo de esquecidos e impotentes.   

Actualmente o governo santomense tem um atraso de 24 á 25 meses do subsídio dos 

estudantes e já lá vão tempos que prometeram em pagar e até a data seguimos no 

mesmo chove e não molha de sempre.  As festas do natal e do ano novo já se 

avizinham e os estudantes de novo, se encontram na mesma situação crítica, sem um 

tostão , sem condições e sem o básico para sobreviver e para passar as festas. E 

ainda por encima sabendo que estamos longe dos nossos familiares.  Já sabemos que 

os nossos governantes se sentem muito felizes, poderosos e orgulhosos quando 

mendigamos, rogamos e imploramos para os nossos subsídios e para resolução dos 

nossos problemas, mas ao mesmo tempo deveriam de saber e lembrar, que estão 

aonde estão, porque o povo foi quem fez a eleição e sendo assim, os senhores são 

igual a um funcionário público e estão para servir ao país e ao povo de essa pobre 

nação.  

Também, queremos alertar e informar ao governo e ao ministério de educação, já que 

constantemente se fazem de esquecidos e gozando da cara dos estudantes, da 

situação, triste e vergonhosa que vive um dos estudantes e que também é do 

conhecimento tanto do ministério de educação, como do governo.  

Se trata de um  estudante que já terminou os seus estudos em que se lhe foi negado o 

visto de regresso na embaixada de Portugal, tema esse que não é novidade para 

ninguém da malvadez, humilhação e falta de respeito e de consideração que sempre 

vem fazendo os Portugueses com os Santomenses tanto dentro como fora do país. O 



mesmo ainda se encontra em Cuba depois de um ano e de haver terminado os seus 

estudos, pelo que indicamos a maior culpabilidade e responsabilidade total ao governo 

pela tal situação reinante e por não haver agilizado a passagem a tempo quando foi 

solicitada pelo mesmo, passagem essa que só foi enviada 4 ou 5 meses depois. Sem 

mencionar no pouco interesse do ministério da educação e do governo de confirmar 

que o estudante realmente regressara ao país, tendo somente enviado a passagem e 

deixando o mesmo a sua sorte e sem a confirmação do maldito visto que sempre 

representou e representa um grande problema para saída dos estudantes em Cuba.  

Tendo em conta tudo isso, frustrado, descontrolado e por temor em perder a 

passagem foi buscando por apoio na imigração cubana em que a mesma em vez de 

ajudar recorreu na detenção do estudante em prisão cubana durante 18 dias, sem 

motivo nenhum e sem que o mesmo tenha infringido ou cometido qualquer tipo de 

delito o regulamento em Cuba. Do abandono, irresponsabilidade e má fé do governo 

santomense; da humilhação, sendo tratado como um delinquente, vagabundo e com 

desprezo na embaixada de Portugal e passando pela detenção ilegal e sendo roubado 

em dinheiro pelos oficiais em uma prisão em Cuba. A pregunta que se faz é a 

seguinte: Se o governo deve 24 meses de subsídio a esse estudante, porque nao lhe 

paga a passagem com o dinheiro que lhe deve em vez de seguir enviando dinheiro, 

que seria mas que suficiente para cubrir o preço da passagem ??? O governo tendo 

conhecimento de tudo isso, quais são as medidas que já tomou ou vem tomando para 

resolver a situação do tal estudante para regressar ao país ??? Sendo eleito pelo povo 

e esse estudante sendo o povo, que fazem vocês no poder se não são nem capazes 

de resolver uma situação como essa??? Até quando vai permanecer nessa situação o 

tal estudante sabendo que já terminou os seus estudos e sabendo que se encontra em 

uma situação económica difícil e tendo em conta que não poderá ficar em Cuba para 

sempre ??? Ou será que estão esperando que o estudante enlouqueça ou cometa 

algum tipo de loucura ou crime, para depois tomarem as medidas adequadas e 

necessárias, porque é o que sempre faz o nosso governo para depois fazerem-se de 

muito preocupados??? Queremos os nossos problemas solucionados e já basta de 

estar sempre tocando na mesma tecla e os dirigentes fazendo de que estão 

resolvendo os problemas, quando nunca resolvem nada.        

Tendo em conta os factos e os aspectos acima mencionados, pedimos e exigimos ao 

primeiro Ministro e chefe do governo Senhor Patrice Trovoada, ao Ministro de 

Educação e junto ao Ministério de Educação uma solução urgente, porque vem sendo 

da vossa completa irreponsabilidade, como governo de esse país. 

  

NOTA : Queremos soluções aos nossos problemas e não ameaças nem rodeios, 

porque para isso  somos um país democrático e com “liberdade e expressão”. 
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