SUA EXCELÊNCIA MIGUEL ANJOS DA CUNHA LISBOA
TROVOADA, ANTIGO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Miguel Anjos da Cunha Lisboa Trovoada nasceu a 27 de
Dezembro de 1936, em São Tomé e Príncipe.
Estudante de Direito em Lisboa, ele deixa prematuramente a
universidade para se envolver na luta anticolonial. Co-fundador do
Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe "CLSTP" em 1960, ele
estabeleceu contatos com outros movimentos de libertação nacional
em África, mormente aqueles das ex-colónias portuguesas, com os
quais ele participa na criação em Rabat (Marrocos), em 1961, da
Conferência das Organizações das Colónias Portuguesas "CONCP",
que constituía o quadro de coordenação das suas lutas comum.
Após a "Revolução dos Cravos", que pôs fim à ditadura em Portugal,
ele liderou a delegação São-tomense que negociou com o Governo
Português e assinou em Novembro de 1974, os Acordos de Argel, que
permitiu a ascensão do seu país à independência nacional, no dia 12
de Julho de 1975.

Primeiro-Ministro de 1975 a 1979, ele assumiu cumulativamente
funções de responsabilidades em outros departamentos ministeriais.
Ele exilou-se em 1981. De regresso do exílio, em 1990, ele concorreu
às primeiras eleições presidenciais livres e democráticas, realizadas
em 1991 e foi eleito Presidente da República. Reeleito em 1996, ele
fez um segundo mandato até ao ano de 2001.
Ele foi respectivamente mediador e observador em vários conflitos e
eleições em África, tanto em nome da União Africana como da
Organização Internacional da Francofonia. Como representante da
União Africano, integrou o Grupo de Alto Nível de Chefes de Estado
da África Ocidental, encarregados da mediação do conflito políticomilitar na República da Côte D’Ivoire até à assinatura dos Acordos de
Paz de Linas Marcoussis, em Paris.
Ele é atualmente o Representante Especial do Secretário-Geral das
Nações Unidas para a República da Guiné-Bissau.
O Presidente Miguel da Cunha Lisboa Trovoada é um dos pais
fundadores da Comissão do Golfo da Guiné, onde foi Secretário
Executivo de Janeiro de 2009 a Julho de 2014.

