CEMG das FARP visita Marinha de Guerra Nacional - Foto: 1ºSargento Joaquim F. da Costa

Janeiro – 2019
ASSIMP Nº 01

ACTIVIDADES REALIZADAS

02/01/2019
Chefe de Estado-Maior General visita unidades militares de Bissau
Para testar a prontidão combativa e a capacidade organizativa nas unidades militares, o Chefe de
Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) visitou nas primeiras
horas da manhã os Estado-Maior dos trêsramos e outras unidades de Bissau.
O acento tónicodamensagem do ano 2019, do General Biaguê Na N´Tan,dirigidanesta primeira
visita incidiu sobre: “A visão do Chefe de Estado-Maior General será garantir a paz e estabilidade,
falar pouco e triplicar as nossas acções e trabalhos, multiplicar formações e capacitação dos oficiais
mantendo-nos sempre unidos”.
O General recomendou mais uma vez aos comandantes para apostarem na formação, sobretudo no
domínio da informática, a fim de poderem acompanhar a evolução tecnológica, preservar a
paz, estabilidade e a segurança nacional. Aproveitou para ordenar a substituição do inspector do
Regimento de Artilharia Terrestre que se encontra doente há muito tempo.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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09/01/2019
Chefias apresentam cumprimentos de Novo Ano ao PR
A delegação das chefias militares,encabeçadapelo General de Exército, Biaguê Na N´Tan,
apresentou no período da manhã de hoje, no Palácio da República, os cumprimentos de Novo Ano
ao Presidente da República, José Mário Vaz.
Na ocasião, oprimeiro magistrado do país afirmou queasForças de Defesa e Segurança da GuinéBissau têm sido um "factor de orgulho nacional" por manterem o clima de paz e segurança nos
últimos anos. Aproveitou esta oportunidade para deixar uma palavra de profunda gratidão, às
referidas forças que “ trabalharam arduamente ao longo dos quatro anos e seis meses para manter
o clima de paz civil e segurança interna que hoje desfrutamos no país".
Num breve discurso, José Mário Vaz realçou o "papel republicano e apartidário das Forças de
Defesa e Segurança que têm sido um factor de orgulho nacional e sinónimo de maturidade". E
reafirmou, enquanto comandante supremo das Forças Armadas,oseu apoio e encorajamento às
chefias militares “a continuarem distantes das querelas políticas, reservando-se à sua função
constitucional de garante da integridade territorial e da segurança colectiva".
“É de salientar que este ano há uma missão clara que é organizar e realizar eleições legislativas”,
disse, José Mário Vaz, e adiantou que “é chegada a hora de os guineenses darem as mãos e fazerem
mais pelo país eapopulação”.
07/01/2019
Oficiais das unidades militares visitam Museu Militar
O Estado-Maior General das FARP autorizou os oficiais superiores e subalternos dos três ramos e
todas as restantes unidades militares de Bissau a visitar o primeiro Museu Militar da Luta de
Libertação Nacional, que abriu as portas ao público em 24 de Setembro de 2017.
A visita, que se reveste de um carácter especial, foi realizada na base de um calendário elaborado
pela Divisão Central da Educação Cívica Moral e Patriótica do Estado-Maior General e terminou no
dia 31 de Janeiro.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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15/01/2019
Contingente nigeriano despede-se das autoridades guineenses
O contingente militar da Nigéria integrado na missão da CEDEAO/ECOMIB que terminou seu
mandato de um ano despediu-se hoje das autoridades civis e militares da Guiné-Bissau.
A cerimónia, que decorreu nasinstalações da contingente situada em Breni, arredores do Aeroporto
Internacional Osvaldo Vieira, contou com a presença das chefias militares guineenses, dirigidas pelo
Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah). O acto foi
igualmente marcado por condecorações de alguns militares mais destacados dos 186 elementos do
contingente.

17/01/2019
Chefe de Estado-Maior General do Senegal visita o país
No quadro do seu programa anual de inspecção às forças militares em missão no exterior, o Chefe de
Estado-Maior General das Forças Armadas do Senegal, General de Exército CheikhGueye, chegou
ao país para uma visita de dois dias.
Durante a visita, que tem como objectivo fundamental inspeccionar as suas tropas integradas na
missão da CEDEAO/ECOMIB, o General Gueye efectuou visitas de cortesia ao Chefe de EstadoMaior General, Biaguê Na N´Tan e ao ministro da Defesa Nacional, Major General Eduardo Costa
Sanhá.Na Amura, o visitante foi recebido pelo Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente
General Mamadú Turé (N´Krumah), na ausência do seu superior hierárquico.
O General Gueye visitou igualmente o Centro de Instrução Militar e de Formação de Cumeré, onde
foi recebido pelo Director do centro, Brigadeiro General Fernando Infanda, eondemanteveuma
sessão de trabalho com os efectivos senegaleses estacionados no local desde Maio de 2012, com a
missão de garantir a estabilidade e segurança alteradas pelo golpe de Estado de 12 de Abril.
De acordo com o programa de visita, a delegação deslocou-setambém a embaixada do Senegal em
Bissau, ao Comando da ECOMIB, e encontrou-se com o Representante Especial da CEDEAO, e
esteve ainda no Hospital Militar Principal e o hospital de campanha, nível 2.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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18 /01/2019
Escola de Línguas Estrangeiras e Informática entrega diplomas
A Escola de Línguas Estrangeiras e Informática do Estado-Maior General procedeu hoje na sala de
Informática à entrega de certificados de qualificação aos finalistas do primeiro Curso de Informática.
A cerimónia, na qual 84 alunos receberam os respectivos certificados, foi presidida pelo Vice-Chefe
de Estado-Maior General, Mamadú Turé (N´Krumah), na presença do Inspector-Geral das FARP,
Contra Almirante Estêvão Nanema e do Chefe da Divisão dos Recursos Humanos, Pessoal e
Quadros do Estado-Maior General, Brigadeiro General Júlio SultéNhaté.

20/01/2019
Presidente da República deposita coroas de flores no Mausoléu Amílcar Cabral
O Presidente da República, José Mário Vaz, depositou no período da manhã, coroas de flores no
Mausoléu Amílcar Cabral e nos túmulos dos Heróis Nacionais por ocasião da comemoração do 46º
aniversário do assassinato do fundador da nacionalidade da Guiné e Cabo Verde, ocorrido em
Conakry.
Estiveram presentes ao acto o Primeiro-Ministro Aristides Gomes, membros do executivo, corpo
diplomático, o Vice-Chefe de Estado-Maior General, chefias militares e paramilitares e outras
personalidades do país. Depois do acto presidencial, a cerimónia de homenagem prosseguiu com os
partidos políticos, diferentes organizações sociais, não-governamentais e com os pioneiros.

23/01/2019
Forças Armadas comemoram o “23 de Janeiro”
O 56º aniversário do início da Luta Armada de Libertação Nacional (23 de Janeiro de
1963),celebrado este ano na Fortaleza d´Amura, foi marcado pela realização de uma palestra, cujo
tema incidiu sobre o ataque contra o quartel colonial de Tite.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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O tema,foiapresentado pelo Brigadeiro General Albertinho António Cuma, na presença do ViceChefe de EMGFARP, Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah), de oficiais superiores e
subalternos, sargentos e praças, ecativou a atenção de todos os participantes.

Entre os convidados, estava aindao Major na reserva FamaraDabó, um dos membros do comando
queassaltouo quartel fortificado de Tite, que também narrou os acontecimentos factuais da operação,
considerado o marco inicial da Luta Armada de Libertação Nacional dos povos da Guiné e Cabo
Verde.
E como escreveu o camarada Amílcar Cabral – “o ano de 1963 ficará na história do nosso povo
como o do começo da nossa luta armada contra as tropas colonialistas portuguesas. Com efeito, foi
em Janeiro deste ano, que estando preenchidas as condições essenciais a uma mudança radical da
nossa luta, os nossos combatentes, apoiados pelo nosso povo, desencadearam a ação armada no sul e
no centro sul do país“.

23/01/2019
ONG Fórum de Paz entrega bandeira da paz ao Estado-Maior General
A ONG guineense Fórum de Paz, uma das organizações que obram pela paz na Guiné-Bissau,
entregou a BANDEIRA DE PAZ ao Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP, Tenente
General Mamadú Turé (N´Krumah), na ausência do CEMGque se encontra em Marrocos para
controlo médico.
O evento histórico e inédito no país decorreu no recinto da Fortaleza d´Amura no final da palestra
alusiva ao“23 de Janeiro” econstituiu mais um acto de reconhecimento da grande contribuição dos
militares na manutenção do clima da paz, estabilidade, segurança e, sossego, assim como da
sua equidistância dos assuntos políticos ao longo da crise sociopolítica vigente.
A BANDEIRA DE PAZ foi entregue pelo presidente do grupo teatral “Os Oprimidos”, Carlos José
Vieira, na presença dos membros da sua organização, chefias militares e os órgãos de comunicação
social. Segundo Carlos José Vieira, a bandeira entregue às Forças Armadas deverá depois ser
conferida ao novo presidente do Parlamento após as eleições legislativas e a posse dos deputados
eleitos.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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28/01/2019
Chefias militares reúnem-se para tomar novas medidas de segurança
Na ausência do CEMG das FARP, que se encontra em Marrocos, o Vice-Chefe de Estado-Maior
General das FARP, Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah) reuniu-se hoje na sala de reuniões
do Estado-Maior General com as chefes de Estado-Maior dos ramos e das divisões do Estado-Maior
General.
A reunião de cerca de três horas tratou assuntos respeitantes ao reforço das medidas de segurança ao
nível da Fortaleza d´Amura, nas zonas e unidades militares, como também o controlo dos efectivos,
tendo em conta a aproximação das eleições legislativas previstas para 10 de Março de 2019.

30/01/2019
Mulheres militares comemoram o Dia da Mulher Guineense
O Comité das Mulheres Militares das FARP participou hoje em Bissau e em Farim nas cerimónias
comemorativas da morte da heroína Ernestina “Titina” Sila, data institucionalizada como oDia da
Mulher Guineense.
O acto mobilizou cerca de 400 mulheres militares, que tomaram parte na deposição de coroas de
flores na Praça Titina Sila, assim como no monumento erguido em sua memória, junto ao porto do
Rio Farim, em cujas águas a heroína perdeu a vida quando se dirigia a Conacri para assistir ao
funeral do camarada Amílcar Cabral.
A cerimónia contou com a actuação da banda musica das FARP, que depois do evento oficial
realizadona praça, desfilou em frente de mais de 200 mulheres militares até a Fortaleza d´Amura,
onde também foramdepositaram uma coroa de flores no túmulo dos heróis nacionais.
A ocasião foi aproveitada pela para a Secção de Género do Estado-Maior General para lançar a sua
primeira

publicação

impressa,

que

é

uma

brochura

de

quatro

páginas

de

formato

A5,intitulada”Mulher e Defesa Nacional”. A impressão foi financiada e feita pelo UNIOGBIS.
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31/01/2019
General Biaguê Na N´Tan regressade Marrocos
O Chefe de Estado-Maior General das FARP, que encontrava no Reino deMarrocosparaexames de
controlo médico, regressou a tarde de hoje ao país e foi recebido no Aeroporto Internacional
Osvaldo Vieira pelo seu Vice e pelos Chefes de Estado-Maior dos três ramos. Nesta deslocação, o
General fez-se acompanhar pelo Secretário do seu Gabinete, Major Jaime N´Bunda.

Comité de Mulheres Militares homenageoua heroina Titina Sila em Farim (foto 1º Sargento Joaquim)

Uma caserna da Brig. Mecanizada Domingos RamosEntrega de donativo chines às FARP

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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Encerramento do curso de capacitação do pessoal da Marinha de Guerra e daGuarda Nacional
Encerramento do curso de capacitação do pessoal da Marinha de Guerra e daGuarda Nacional

Fevereiro - 2019

ASSIMP Nº 02

ACTIVIDADES REALIZADAS

01/02/2019
Marinha encerra exercício militar naval
No quadro da luta contra o abalroamento e os tráficos marítimos de pessoas, armas, drogas e outras
acções nefastas, inserida no programa do Estado, o Chefe da Divisão dos Recursos Humanos,
Pessoal e Quadros do Estado-Maior General, o Brigadeiro General Júlio SultéNhaté,presidiu esta 6ª
feira, no Estado-Maior da Armada, ao enceramento do curso de capacitação no domínio dos Direitos
do Mar e Abalroamento Marítima destinado a 40 oficiais da Marinha de Guerra Nacional e da
Guarda Nacional.
O curso teve por objectivo facultar a estes oficiais ferramentas jurídicas para o combate contra as
práticas nefastas acima referidas, e teve a duração de dois meses. E foi conduzido pelo Coronel José
Maria da Silva, consultor das Nações Unidas, de nacionalidade portuguesa.
O Brigadeiro General, Júlio SultéNhaté,discursou no evento em representação do Chefe de EstadoMaior General das FARP, tendo destacado que as últimas actividades demonstraram o zelo das
chefias no cumprimento dos propósitos do General do Exercito Biaguê Na N´Tan no domínio da
capacitação dos militares.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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01/02/2019
Inspecção-geral das FARP encerra curso de capacitação de inspectores
O Vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General Mamadú Turé
(Nkrumah) presidiu hoje ao enceramento do seminário de capacitação destinado a 35 inspectores de
ramos e grandes unidades militares do país. Na ocasião, o Tenente General disse não ter dúvidas de
que os inspectores irão aplicar os conhecimentos no exercício diário das suas funções, porque as
ferramentas com que estão agora dotados dão-lhes capacidade para tal.
A referida cerimónia contou com a presença do Inspector-Geral das FARP, Contra Almirante
Estêvão

Nanema,

do

Vice-Chefe

de

Estado-Maior

do

Exercito,

Brigadeiro

General

SumbonheNantchongo e do Vice Inspector, Coronel Fernando Gomes da Silva.É de salientar que o
referido seminário teve início no dia 28 de Janeiro último.

06/02/2019
Chefias militares debatem assuntos de defesa e segurança

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se no período da manhã de hoje, no Anfiteatro
João Bernardo Vieira, com os chefes de Estado-Maior dos ramos, chefes de divisões do EstadoMaior General, comandantes de zonas e das unidades militares, para analisar suntos que se prendem
com a melhoria do estado da defesa e também da elaboração de directrizes de segurança
implementáveisdurante o período eleitoral de 10 de Março próximo.

Estiveram igualmente presentes,o Vice-chefe de Estado-Maior General, o Inspector-Geral das
FARPe chefes acima referidos.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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11/02/2019
Reunião de concertação entre militares e para-militares

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se na manhã de hoje na sala de reuniões do
Estado-Maior General com chefias da defesa e segurança, para analisar a situação de segurança
nopaís como também definir as medidas de asseguramento, que visam garantir a ordem pública
durante a campanha eleitoral para as legislativas previstas para 10 de Março próximo.

13/02/2019
Entrega de viaturas à Divisão de Transmissões das FARP

O Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan, procedeu à entrega formal de duas viaturas de
marca Jeep à Divisão de Comunicação e Transmissões do Estado-Maior General. As viaturas
equipadas com rádios de comunicação são destinadas a garantir um contacto permanente e de
qualidade entre as equipas de patrulhas da cidade de Bissau e o centro de transmissões.
Na ocasião,as chaves dasviaturasforam entregues ao Chefe da Divisão de Transmissões, Coronel
Vasco Alaghaté Na N´Dai, na presença de oficiais e soldados da área.

14/02/2019
Assinatura de Pacto de Estabilidade Eleitoral

O Presidente da República, José Mário Vaz, presidiu hoje, quinta-feira, na Assembleia Nacional
Popular, à cerimónia oficial de assinatura do Pacto de Estabilidade Política Social, Código de
Conduta e Ética Eleitoral pelos partidos políticos e sociedade civil. O ato visa criar um clima de
civismo durante a campanha e período eleitoral de 10 de Março próximo.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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A cerimónia que congregou todas as forças vivas da nação, bem como os organismos internacionais
sedeados no país. As FARP foram representadas por uma delegação dirigida pelo Chefe de EstadoMaior General, Biaguê Na N´Tan.
Na ocasião, o Presidente da República apelou todos os partidos políticos no sentido de se
empenharem e colaborarem nesta nova causa, ”pois, só assim é que podemos ter eleições legislativas
livres e transparentes”.

15/02/2019
FARP despedem-se do conselheiro militar Coronel Costa Neto
As Forças Armadas guineenses, que reconheceram os enormes trabalhos realizados pelo conselheiro
militar do UNIOGBIS, Coronel Rubens Mendes Costa Neto, de nacionalidade brasileira, ao longo da
sua estada na Guiné-Bissau, despediram-se hoje deste oficial exemplar, que terminou sua missão.
Foi um conselheiro humanista que aceitou viver perto das FARP, procurando conhecer suas
necessidades, sua visão enquanto defensores da pátria guineense. Contribuiu na formação local e
externa de militares, através da promoção de seminários, e cursos e concessãode bolsas de estudos
no Brasil.
O ato da despedida foi presidido pelo Chefe de Estado-Maior General Biaguê Na N´Tan, que lhe
entregou uma estatueta de um caçador tradicional da Guiné-Bissau, e teceu-lhe elogios eformuloulhe agradecimentos. O acto contou com a presença de toda a chefia do Estado-Maior General
econtou com uma parada da Polícia Militar (PM).

15/02/2019
Audiência
O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o novo comandante do contingente da
Nigéria, integrado na missão de estabilização da CEDEAO/ECOMIB no país,umCoronelcom quem
tratou assuntos de serviço e das relações existentes entre as duas Forças Armadas irmãs.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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18/02/2019
Audiência
O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o embaixador da República Popular da
China em Bissau. Durante o encontro, as duas autoridades abordaram a questão relativa a chegada
do donativo do Governo chinês às FARP e a consequente fixação da data de sua entrega ao EstadoMaior General.
20/02/2019
Chefe de Estado-Maior General reúne-se com chefias militares
O Chefe de Estado-Maior General, General do Exército Biague Na N’Tan, presidiu a uma reunião
com os chefes dos ramos, que decorreu nas instalações da Amura, convocada para discutir a
necessidade de criar uma comissão militar para coordenar os trabalhos técnicos durante a visita da
delegação militar da República Popular de China ao país, prevista parao próximo mês de Março. No
encontro também foi abordado cerimónia de entrega oficial do donativo de equipamentos às Forças
Armadas pelo embaixador chinês em Bissau.

20/02/2019
Audiência
O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência uma delegação da CEDEAO,que era
constituída pelo Conselheiro Politico da organização sub-regional, um cidadão nigeriano, assim
como pelo coordenar dos Assuntos de Reforma da CEDEAO e pelo comandante da força de paz
ECOMIB, Coronel Major Gnibanga Barro e seu staff.

Durante o encontro, as respectivas autoridades abordaram questões ligadas à colaboração de ambas
as forças durante o período eleitoral e pós eleitoral, comotambémemoutros assuntos pertinentes para
o sucesso do processo.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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21/02/2018
Embaixador chinês entrega donativo às FARP
O embaixador da República Popular da China na Guiné-Bissau, JinHungJin, procedeu no período da
manhã na Fortaleza d´Amura, à entrega de um donativo composto por materiais agrícolas e de
construção às FARP.Sãoquatro tractores agrícolas, duas máquinas debulhadoras de arroz e milho,
um bulldozer, duaspás escavadoras, uma grade e um carregador de rodas.
O acto foi presidido pelo ministro da Defesa Nacional e contou com a presença do Chefe de EstadoMaior General, seu Vice, o Inspector-Geral das FARP, os chefes de Estado-Maior dos ramos,de
Divisões do Estado-Maior General e outros convidados.
Este donativo não é o único que Pequim concedeu as Forças Armadas guineenses. Apoios do género
começaram desde os tempos da luta armada de libertação nacional.

26/02/2019
Estado-Maior General prepara visita de delegação militar chinesa ao país

O Chefe de Estado-Maior General reuniu-se esta manhã com os Chefes de Estado-Maior dos ramos
e o pessoal daDireção de Saúde Militar, para analisar assuntos relativos à próxima visita da
delegação militar chinesa ao país. A visita, entre 1 e 9 de Março 2019, inclui deslocações ao EstadoMaior dos ramos, Hospital Principal e o Centro de Instrução Militar de Cumeré.

São previstas igualmente visitas de cortesia ao ministro da Defesa Nacional e ao Chefe de EstadoMaior General. A delegação militar chinesaserá composta por oito oficiais.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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26/02/2019
Audiência
O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência umadelegação da embaixada da República
Popular de China em Bissau, com a qual tratou assuntos que se prendem com a instrução dos oficiais
da Direcção de Serviço de Produção do Estado-Maior General sobre o uso e a manutenção dos
equipamentos agrícolas e de construção ora doados por este país.

26/02/2019
FARP participam no seminário sobre equidade do Género
Três militares, entre os quais duas mulheres, da Divisão Central da Edução Cívica e Patriótica do
Estado-Maior General, participaram no período da manhã, no Hotel Ledger, em Bissau, noseminário
sobre Equidade do Género.
O evento foi organizado pela ONG Rede Nacional de Luta Contra Violência Baseada no
Género(RELUV) no quadro de capacitação das mulheres no domínio dos direitos humanos.

Abertura de curso de Sargento da -Força Aérea (Foto: 1º Sargento Joaquim F da Costa)

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP
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Coronel Costa Neto, conselheiro militar do UNIOGBIS,entregandolivros ao Chefe deEstado-Maior General

Março - 2019
ASSIMP Nº 03

ACTIVIDADES REALIZADAS

01/03/2019
Audiência
O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o embaixador da Rússia em Bissau, com
quem tratou assuntos ligados à cooperação técnico-militar existente entre as duas Forças Armadas
desde o período da luta armada de libertação nacional. É importante recordar que a maior parte do
armamento utilizado contra o exército colonial português entre 1962 e 1974, erafornecidopelaexUnião de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

01/03/2019
Visita da delegação militar chinesa no país
No âmbito da tradicional cooperação existente entre as Forças Armadas da Guiné-Bissau e da
República Popular e China, chegou hoje ao país uma delegação militar deste país asiático, composta
por oito oficiais, chefiada pelo Tenente-coronelYang Peng, do Departamento de Equipamentos da
Força Aérea.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP

19

A delegação visitarãoEstado-Maior General das FARP, os Estados-Maiores dos três ramos, o
Hospital Militar Principal e o Ministro da Defesa Nacional, Major General Eduardo Costa Sanhá.

04/03/2019
Visita de cortesia ao Chefe de Estado-Maior General
A delegação militar das Forças Armadas da República Popular da China, que chegou ao país no dia
1 de Março, efectuou uma visita de cortesia ao Chefe de Estado-Maior General das FARP, General
Biaguê Na N´Tan.

Durante esta visita de cortesia, a delegação reuniu-se com as chefias militares para apresentar aos
mesmos a mensagem do seu Chefe de Estado-Maior às Forças Armadas guineenses e ao povo da
Guiné-Bissau.
Após a visita de cortesia, a delegação seguiu para o Estado-Maior da Força Aérea Nacional onde,
depois de percorrer todas as instalações, manteve uma sessão de trabalho técnico com o Comando
daquela unidade desprovida de meios de combate aéreo e de transportes.

05/02/2019
Audiência
O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o delegado do Comité Internacional da
Cruz Vermelha (CICV) na Guiné-Bissau, com quem tratou assuntos de serviço.
É de salientar queno quadro das suas actividades anuais a CICV formou no ano anterior em Bissau
15 das Forças Armadas no domínio do Direito Internacional Humanitário (DIH).
05/02/2019
Estado-Maior General distribui fardamento às unidades do interior
O Estado-Maior General das Forças Armadas iniciou hoje, no interior do país, a distribuição de
fardamento às unidades militares. Trata-se da primeira distribuição do ano e abrangeráa todos os
efectivos militares.
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06/03/2019
Estado-Maior General inicia campanha de sensibilização sobre eleições legislativas
Com a aproximação da data das eleições para a Xª Legislatura, previstas para 10 de Março, o
Estado-Maior General das FARPabriuhoje a campanha de sensibilização sobre o exercício do direito
cívico pelos militares.
A campanha, que foi iniciada com atraso, está a ser levada acabo pelo Vice-Chefe de Estado-Maior
General, acompanhado pelo Chefe da Divisão Central de Edução Cívica e Patriótica das
FARPelimita-seapenasàs unidades militares de Bissau.

07/03/2019
Forças de defesa e segurança exercem direito cívico nas legislativas

Os efectivos das forças de defesa e segurança da cidade de Bissau votaram hoje na sede da
Comissão Nacional de Eleições (CNE), nas eleições legislativas previstas para 10 de Março de 2019.
A Comissão Nacional de Eleições concedeu esta possibilidade de voto antecipado a fim de permitir
que estas forças estejam disponíveis para garantir a segurança durante o próprio dia de voto.

Mas a votação ora iniciada foi interrompida no segundo dia pela CNE por motivos não esclarecidos.
Na história eleitoral da Guiné-Bissau, é a primeira vez que a CNE autorizou os militares e
paramilitares guineenses a exercem os seus direitos eleitorais antes o dia da votação.

08/03/2019
Audiência
O Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência no seu gabinete de trabalho o
representante das Forças Armadas do Reino de Marrocos em Bissau, Coronel Ahmed, que veio
acompanhado por um compatriota. Na ocasião, as autoridades de defesa trataram assuntos relativos
às relações de amizade e de cooperação técnico-militar.
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08/03/2019
Reunião de chefias
O Estado-Maior General reuniu-se no período da manhã com os chefes de Estado-Maior de ramos,
maisalgunsaltosoficiais e chefes de Divisões do Estado-Maior General das Forças Armadas, para
analisar

a

situação

de

segurança

e

eventual

tomada

de

medidas

para

corrigir

as

deficiênciasobservadas. A situação de segurança requer uma nova estratégia com a aproximação das
eleições legislativas.

08/03/2019
Comité de Mulheres Militares comemorao8 de Março
Para celebrar a passagem de mais um Dia Internacional da Mulher, o Comité de MulheresMilitares
das Forças Armadas Revolucionárias do Povo organizou uma série de actividades desportivas, que
foram apoiadas peloChefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan.

09/03/2019
Delegação militar chinesa termina visita no país
A delegação militar chines que seencontrava no país desde 1 de Março para uma visita de trabalho
regressou hoje para a República Popular de China com o espírito de missão cumprida. Esta é a
primeira visita militar chinesa ao país desde a tomada de posse do General do Exército, Biaguê Na
N´Tan do cargo de Chefe de Estado-Maior General das FARP.
10/03/2019
País realiza eleições legislativas
O país realizou hoje as eleições para a Xª Legislatura da Assembleia Nacional Popular da GuinéBissau, supervisadas pelos observadores da União Africana (UA), da Comunidade dos Estados
Económicos da África Ocidental (CEDEAO), da União Europeia (UE), da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP) e dos Estados Unidos da América.

Como todos os cidadãos, o Chefe de Estado-Maior General, General do Exército Biaguê Na N´Tan,
votou em Bissau, na primeira hora de abertura das urnas, no CírculoEleitoral25.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP

22

12/03/2019
General Biague N’Ntanreúne-se com os chefes de Estado-Maior de ramos
O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se esta manhã com os Chefes de Estado-Maior
dos três ramos, para analisar situação geral do país após as eleições legislativa de Domingo passado
e fazer um balanço sobre a participação dos militares no asseguramento da votação. Foi igualmente
revisto o comportamento cívico dos militares ao longo do processo.
Estiveram presentes na reunião, para além dos chefes de Estado-Maior dos três ramos, o Vice-Chefe
de Estado-Maior General, o Inspector-Geral das FARP e outros oficiais convidados.

18/03/2019
Audiência
O Estado-Maior General recebeu em audiência no seu gabinete de trabalho o embaixador da
República Popular da China no país com quem tratou assuntos de cooperação militar que uneas duas
Forças Armadas.

18/03/2019
Hospital Militar Principal inaugura primeiro parque de estacionamento
O Hospital Militar Principal “Amizade Sino-Guineense” inaugurou hoje o primeiro parque de
estacionamento de viaturas particulares construído com objectivo de melhorar o aspecto de
segurança neste estabelecimento hospitalar.
A cerimónia foi presidida pelo Chefe de Gabinete do Chefe de Estado-Maior General, Brigadeiro
General, Augusto Bicoda e decorreu na presença do Director do Hospital, Capitão-de-Mar-eGuerraDr. QuinhinNantoté,defuncionários e de oficiais convidados.
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19/03/2019
Audiência
O Estado-Maior General recebeu em audiência no seu gabinete de trabalho o Adido de Defesa do
Senegal em Bissau, portador de uma mensagem do Chefe de Estado-Maior General das Forças
Armadas do seu país.

19/03/2019
Portugal acolha Fórum de Inteligência Militar da CPLP
Portugal acolheu a primeira reunião de Inteligência Militar das Forças Armadas dos Países daCPLP,
que decorreu de 22 a 23 de Março em Lisboa. As Forças Armadas guineenses foram representando
evento pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra Sofia.

20/03/2019
Chefe de Estado-Maior General felicita forças de defesa e segurança
O General do Exército, Biaguê Na N´Tan esteve esta manhã na formatura geral do Estado-Maior
General das FARP para cumprimentar as tropas e apresenta-lhes felicitações pessoais, por se terem
mantido sempre longe da política, dos políticos, assim como pelo clima de paz, tranquilidade,
segurança e estabilidade que garantiram no país ao longo de quatro anos de crise política.
Aproveitou a ocasião para lhes transmitira as felicitações e elogios da comunidade internacional e de
outras organizações amantes da paz, favoráveis ao comportamento cívico das Forças Armadas
guineenses. O CEMG concluiu portanto que as FARP estão de parabéns. Nessa ocasião, o General
recomendou os militares a manter o clima de civismo e a reforçar o espírito de unidade nacional,
para o progresso, paz e a tranquilidade em prol dos mais jovens.
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20/03/2019
31ª Reunião de SPAD decorre em Portugal
A 31ª Reunião Ordinária do Secretariado Permanente para Assuntos de Defesa da CPLPfoirealizada
em Lisboa, de 20 a 21de Março, com a participação de delegações militares dos Estado membrosda
comunidade lusófona, com vista a preparar o futuro encontro anual dos Chefes de Estado-Maior
General das Forças Armadas dos respectivos países.

A Guiné-Bissau foi representada pelos Coronéis Suaibo Camará, Chefe de Relações Exteriores do
Estado-Maior General, e por Mama Djaquité,da Cooperação Militar do Ministério da Defesa
Nacional.

21/03/2019
Técnicos militares chineses chegam ao país
Uma equipa de quatro técnicos militares da República Popular da China chegou hoje a Bissau, para
proceder à montagem demáquinasagrícolasoferecidaspor Pequim às FARP no dia 21 de Fevereiro
último. A entrega de oferta foi feita pelo embaixador chinês em Bissau. A montagemdas máquinas
deveiniciar-seamanha,22 de Março pela tarde.

26/03/2019
Primeira mulher a tomar refeições no refeitório dos oficiais superiores
A Capitão-de-fragata,AngélicaIuqui, Chefe de Repartição de Mulher e Género nas Forças Armadas,
foi, o primeiro-oficial mulher a almoçar no refeitório dos oficiais superiores do Estado-Maior
General das FARP.

O histórico acontecimento colocou assim um marco na presença de mulheres militares de alta
patente a frequentar este sítio desde sua criação em 2015.
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29/03/2019
Chefe de Estado-Maior General em Cuba
O Chefe de Estado-Maior General das FARP deixou Bissau na madrugada de hoje rumo a República
de Cuba. Para um controlo médico de rotina. É a terceira vez consecutiva que o General Biaguê Na
N´Tan se desloca a aquele país para efeitos de tratamentos médicos, após os quais aproveita sempre
para manter contactos com as autoridades militares cubanas.
Foi graças a estes contactos que, em 2018, uma delegação militar cubana composta por cinco
oficiais efectuou uma visita de trabalho de cinco dias à Guiné-Bissau.

Delegação militar chinesa recebida pelo Chefe de Divisão de Pessoal e Quadro das FARP,
Brig. General JulioNhaté

Militares chineses em estudos marítimos (Foto: 1´Sargto Joaquim F. da Costa
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Localização dos lugares históricos da Luta Armada de Libertação Nacional (Cobiana)

Abril - 2019
ASSIMP Nº 04

ACTIVIDADES REALIZADAS

01/04/2019
Audiência
O Vice-Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência uma delegação da Rede Nacional de
Associações Juvenis (RENAJ), portadora de uma mensagem da nova direcção que acaba de assumir
funções.

02/04/2019
Reunião de chefias militares
O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se no período da manhã com os Chefes de
Estado do Estado-Maior dos três ramos e de Divisões dos Estado-Maior General para tratar assuntos
de serviço.
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04/04/2019
Contingente senegalês da ECOMIB comemora independência do país

O contingente militar do Senegal integrado na missão de estabilização da CEDEAO na GuinéBissau comemorou hoje nas instalações do hospital de campanha nível 2, em Bissau, o 59º
aniversário da independência. Na ocasião, o Chefe de Estado-Maior General, por se encontrar em
visita médica de rotina em Cuba, foi representado no acto pelo Inspector-Geral das Forças Armadas
Revolucionarias do Povo, Contra Almirantes Estêvão Na Nema.

Desde a chegada deste contingente, as comemorações sempre tiveram lugar em Cumeré,
decorreramesteanono hospital nível 2, que se encontra no HMP, devido ao acidente de viação
ocorrido no dia 1de Abril e no qual alguns militares sofreram ferimentos graves,
exigindoumaevacuação urgente para Dacar.

04/04/2019
Comissão de localização de lugares históricos inicia trabalhos

A Comissão para localização dos diferentes locais históricosda Luta de Libertação Nacional criada
pelo Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo arrancou hoje seus
trabalhos no norte do país, concretamente nas zonas de Morês e Farim. Depois do norte a comissão
seguirá para a Frente Sul e depois para a zona chamada Chão Manjaco, na região de Cacheu.
O projectofoi lançado em 2018.pelo General Biaguê Na N´Tanmaspor falta de condições
indispensáveis para sua realização só este ano iniciou actividades.
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08/04/2109
Vice-Chefe de Estado-Maior General dirige a formatura geral
O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP esteve esta manhã na formatura geral para
transmitir uma mensagem de esclarecimento aos efectivos da Fortaleza d´Amurasobrea projectada
realização de um curso de formação de 150 sargentos de diferentes quartéis. Segundo o plano, o
cursodeveradecorrer simultaneamente nas instalações de Estado-Maior dos três ramos e terá uma
duração de três meses.

08/04/2019
Faleceu o Brigadeiro General Cul Na Salu

Faleceu esta manhã no Hospital Militar Principal, vítima de doença prolongada, o Brigadeiro
General Cul Na Salu, Combatente da Liberdade da Pátria e ex-chefe da Divisão de Recursos
Materiais do Estado-Maior General das Forças Armadas.

09/04/2109
Chefias militaresreúnem-se para preparar funerais

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se com os Chefes de Estado-Maior dos
três Ramos e das Divisões do Estado-Maior General,convidados para tratar assuntos de serviço e do
funeral do Brigadeiro General CulNaSalu, ex-chefe da Divisão dos Recursos Materiais do EstadoMaior General.
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09/04/2109
Reunião dos Chefes de Estado-Maior Geral da CPLP

As Forças Armadas guineenses não participaram estanonaXXIªReunião Ordinária dos Chefes de
Estado-Maior dos países da CPLP, realizada de 10a 11 de Abril de 2019, na Cidade de Praia, devido
às exigências impostas aos oficiais pela agência de viagem de Senegal em Dacar.

Esta agência exigiu a compra de bilhete de ida e volta que já tinha sido pago em Bissau, também ter
em posse o valor de mil euros em dinheiro, assim como a reserva de hotel e a ordem de missão
que,felizmentea delegação das FARP apresentou.

13/04/2019

Forças Armadasprestam última homenagem ao Brigadeiro Cul

O Brigadeiro General Cul Na Salu, que faleceu no dia 8 de Abril de 2019 no Hospital Militar
Principal, vítima de doença prolongada, foi inumado hoje de manhã na sua residência, sita no Bairro
de Paiol em Bissau.

O Brigadeiro General, que nasceu em 12 de Novembro de1943, casado e pai de nove filhos,
ingressou na Luta de Libertação Nacional em 1962 como soldado. Desempenhou várias funções nas
Forças Armadas, sobretudo na área de logística.
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15/04/2019
Abertura do curso de DIH

Com o objectivo de capacitar os efectivos militares no domínio do Direito Internacional
Humanitário (DIH), o Estado-Maior General das FARP iniciou hoje, em colaboração com o Comité
Internacional da Cruz Vermelha (CICV), mais um curso de capacitação para alguns oficiais.

O curso, com a duração de uma semana, envolveu17 elementos das diferentes unidades de Bissau.
Sublinhe-se que as Forças Armadas têm estado nos últimostempos a multiplicar formações deste
género, com vista a dotar osseus membros com conhecimentos sólidos de DIH,parareduziros
sofrimentos dos prisioneiros de guerra, das populações de áreas afectadas por conflitos, a fim de
evitar práticas proibidas pelo Direito de conflitos armados.

16/04/2019
Reunião de esclarecimento

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se na sala de reuniões do Estado-Maior General
comas chefias militares, com o objectivo de esclarecer os motivosdanão participação das Forças
Armadas da Guiné-Bissauna 21ª Reunião Ordinária dos Chefes de Estado-Maior General dos
Estados da CPLP, que decorreu de 10 a 11 de Abril em Cabo Verde.

18/04/2019
Deputados da X legislatura tomam posse
Os 102 deputados da Xª Legislatura eleitos em 10 de Março de 2019para um mandato de quatro
anos tomaram posse hoje nas instalações do Hotel Azalai em Bissau. Na ocasião estiveram
presentes, o Vice-Chefe de Estado-Maior General e Chefes de Estado-Maior dos três ramos das
Forças Armadas da Guiné-Bissau.
O ex-presidente da ANP, Cipriano Cassamá, foi reconduzido para dirigir a Xª legislatura que
terminara em 2023.
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24/04/2019
UNIOGBIS promove seminário sobre Direitos Humanos
O Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Manutenção da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS)
iniciou hoje no batalhão de Infantaria de Bafata mais um seminário de formação dos militares da
Zona Militar Leste no domínio dos Direitos Humanos e Operação de Manutenção da Paz.
Participaram neste seminário efectivos das unidades de Gabu, Bafata e do Comando de Zona Militar
Leste em Bambadinca.

ConselheiroMilitar do UNIOGBIS entrevistado para o prog.”VvozdasFARP”. Uma Combatente da Liberdade da Pátria

‘
Contingente senegalês d e CEDEAO comemora4 de Abril em Bissau (Foto 1ºSargtoJoaquim F. da Costa)
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Sala de ginásio da Marinha de Guerra Nac’ional (Foto: 1º Sargto Joaquim F. da Costa)

‘
Maio - 2019
ASSIMP Nº 05

ACTIVIDADES REALIZADAS

03/05/2019
Comissão de Localização dos lugares históricos conclui 2ª fase deatividades

A Comissão para a Localização dos lugares históricos da Luta Armada de Libertação Nacional,
criada por iniciativa do Chefe de Estado-Maior General das FARP, General Biaguê Na N´Tan,
terminou hoje no sul do paísa2ª fase dos trabalhos de identificação e colocação depilaresnos
respectivos sítios.

A Comissão,dirigida pelo Brigadeiro General Albertinho António Cuma, Chefe da Divisão
Central

de

Educação

Cívica

Moral

e

Patriótica

do

Estado-Maior

General,envolveudezmilitares,entre os quais três elementos da comunicação social das FARP, o
Tenente Joséph Manga, o Alferes Paula Cristina Gomacha e o 1º Sargento Joaquim Francisco da
Costa, respectivamente operador de câmara, repórter e fotógrafo.
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09/05/2019
Vice-Chefe de Estado-Maior General reúne-se com chefes dos ramos
O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se esta manhã na Fortaleza
d´AmuracomosChefes de Estado-Maior dostrêsramos e de Divisões do Estado-Maior General,
para analisar a actual situação de segurança no país sobretudo em Bissau, afectada pelo
impassenacriseparlamentar que vigora desde 18 de Abril último.
06/05/2019
Estado-Maior General promove curso de Sargentos
O Estado-Maior General das FARP promoveu mais um curso de sargentos,destinadoaos efectivos
dos três ramos das Forças Armadas. O curso envolve mais de cemmilitares e terá umaduração de
três meses. Segundo o plano da Divisão de Operação e Treino do Estado-Maior General, as aulas
decorrerão simultaneamente nas instalações dos respectivos Estados-Maiores dos três ramos.

13/05/2019
Chefe de Estado-Maior General regressa de Cuba
O Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê Na N´Tan que se encontrava em Cuba para
uma consulta médica de rotina,regressou esta madrugada ao país dispostoaretomarassuas funções,
apesar dos boatos que o davam por morto. O CEMG chegou ao Aeroporto Internacional Osvaldo
Vieira sem avisar as estruturas militares.

13/05/2019
UNIOGBIS abre 2º curso de Observadores Militares da Paz

O Gabinete Integrado das Nações Unidades para a Manutenção da Paz na Guiné-Bissau
(UNIGBIS) abriu hoje nas suas instalações o 2º curso de Observadores Militares de Manutenção
da Pazdas Forças Armadas Guineense, que envolve um total de 30 oficiais, entre os quais 20
mulheres vindas de diferentes unidades.
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O curso, que terá uma duração de 10 dias, é financiado pela Escola de Manutenção da Paz Kofi
Annan, do Gana, e é administrado pelo UNIOGBIS, que em colaboração com o Estado-Maior
General das FARP tornaram possível a implementação desta formação indispensável ao melhor
cumprimento das missões da paz.
13/05/2019
Guarda Nacional comemora 9º Aniversário da sua criação

O Vice-Chefe de Estado-Maior General e os chefes dostrêsramos tomaram parte na celebração do
9º aniversário da criação da Guarda Nacional, que data de 13 de Maio de 2010. Esta unidade
paramilitar, que foi implantada rapidamente em todo o território nacional, engloba os serviços da
Migração e Fronteira, Guarda-Fiscal, Floresta e Fauna e Guarda Costeira.

15/05/2019
Audiência

O Chefe de Estado-Maior General Biaguê Na N´Tan recebeu em audiência o embaixador da
República Popular da China em Bissau, que lhe apresentou os cumprimentos e felicitações após o
seuregresso de Cuba. O diplomata aproveitou a ocasião para transmitir uma mensagem relativa
aos laços de cooperação técnico-militar sino-guineenses.

17/05/2019
Audiência
O General Biaguê Na N´Tan recebeu esta manhã em audiência o embaixador da República
Federal do Brasil em Bissau, com quem tratou assuntos de cooperação técnico-militar existente
entre Brasília e Bissau.

É de salientar que o Brasil formou e continua a formar quadros militares guineenses em diversas
áreas. Foi no âmbito desta cooperaçãoque em Junho de 2019 dois jornalistas militares
frequentaram um curso de comunicação social no Exercito Brasileiro.
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21/05/2019
Audiência
O General Biaguê Na N´Tan recebeu em audiência no seu gabinete de trabalho o embaixador da
Rússia em Bissau, com quem abordou assuntos da cooperação técnico-militar existente entre a
Guiné-Bissau e ex-URSS, marcada pela assinatura em 2018,em Moscovo, de acordos a nível dos
Ministérios daDefesa dos dois países.
21/05/2019
Audiência

O General Biaguê Na N´Tan recebeu em audiência uma delegação da missão da ECOMIB,
chefiada pelo comandante desta força, Colonel Major Gnibanga Barro. Durante a audiência foram
tratadas questões de serviço e de segurança na Guiné-Bissau.
21/05/2019
Audiência
O General Biaguê Na N´Tan recebeu esta manhã em audiência o embaixador de Portugal na
Guiné-Bissau, Sr. António José Alves de Carvalho, acompanhado por umCoronelqueé o Adido de
Defesa daquele país. Durante a audiência, as duas autoridades abordaram assuntos ligados ao
serviço e cooperação técnico-militar.
21/05/2019
Audiência
O General Biaguê Na N´Tan recebeu em audiência uma delegação das Forças Armadas da
Nigéria,que chegou ao país para tomar parte na comemoração da criação da Comunidade dos
Estado da África Ocidental (CEDEAO), a ter lugar ainda este mês em Bissau.
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21/05/2019
Abertura do primeiro ginásio das Forças Armadas

O Vice-Chefe deEstado-Maior General dasFARP, Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah)
inaugurou hoje na Marinha de Guerra Nacional oprimeiroginásiodasForçasArmadas. Trata-se de
uma

iniciativa

singular

desta

unidade

naval,

sobretudo

doseupromotorFurrielBaifaceBinhacra,quegraças ao seu dinamismo beneficiou da ajuda material
de um emigrante guineense nos Estados Unidos de América, chamado Adelino da Costa.

Os equipamentos do ginásio instalados num espaço cedido pela Marinha são uma ferramenta
importante que a partir de hoje vão contribuir na manutenção da forma física dos militares e dos
cidadãos. O Furriel BaifaceBinhacraéum instrutor de Defesa e Desarmamento Pessoal e deBoxe.

21/05/2019
Encerramento do 2º curso de observadores militares da paz
O Estado-Maior General das FARP encerrou hoje o 2º curso de Observadores Militares para a
Manutenção da Paz dasNações Unidas, que decorreu durante dez dias nas instalações do
UNIOGBIS em Bissau.
O curso envolveu 30 oficiais guineenses, entre os quais dez homens e 20 mulheres, e foi
administrado pelo Coronel Ogily, do Centro Internacional de Treinamento e Manutenção da Paz
Kofi Annan (KAPTC), do Gana,efoifinanciado pela embaixada da Alemanha.
28/05/2019
Audiência

O General Biaguê Na N´Tan recebeu em audiência no seu gabinete de trabalho o embaixador da
República Popular de China em Bissau, com quemtratouassuntos de serviço e ligados também
àtradicionalcooperação técnico-militar existente entre asForçasArmadas dos dois países.
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30/05/2019
Audiência
O Chefe de Estado-Maior General reuniu-se esta manhã no anfiteatro João Bernardo Vieira com
as chefias militares e paramilitares, para analisar a situação politica atual e a problemática de
segurança no país na sequência de rumores de um eventual golpe militar.

Curso de observadores militares de Manutenção de Paz/NUDelegação militar chinesa visita o porto colonial de Cumeré

Banda Musica Nacional das Forças Armadas Revolucionarias do Povo
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Reactivação da cooperação técnico-militar entre Guiné-Bissau eRússia. MDN e o General Russo trocam pastas’

Junho - 2019
ASSIMP Nº 06

ATIVIDADES REALIZADAS
06/06/2019
Divisão de Educação Cívica implementa sistema audiovisual noesclarecimento

A Divisão de Educação Cívica Moral e Patriótica (DECMP) das Forças Armadas implementou
pela primeira vez o sistema audiovisual durante a campanha de esclarecimento sobre a ordem
dada pelo Chefe de Estado-Maior General na reunião alargada das chefias militares e
paramilitares, tida em 30 de Junho 2019, no Anfiteatro João Bernardo Vieira.

O vídeo trata daalocução do General Biaguê na reunião de chefias e da entrevista colectiva que
concedeu à imprensa públicaapós a reuniãoem que proclamou “tolerância zero” àpropagaçãode
boatos sobre um eventual golpe de Estado e aos perturbadores da ordem social no país. A firmeza
do CEMG visa dissuadir os militares e paramilitares a veicularem esses rumores de preparação de
intentona e do afastamento de vários oficiais generais e superiores das Forças Armadas.
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A primeira divulgação do material audiovisual teve lugar no Clube da Força Aérea Nacional, na
presença de unidades da Base Aérea Nacional, dos regimentos da DAA, da Artilharia Terrestre,
Para Comandos e do Batalhão da Banda Musical.

Os participantes apreciaram bastante o novo método de trabalho da DECMPdetransmisãoda
mensagem do Chefe de Estado-Maior General.

14/06/2019
Abertura da campanha agrícola 2019-2020 nas FARP
A campanha agrícola 2019 – 2020 nas Forças Armadas da Guiné-Bissau arrancou hoje nas
localidades deFã Mandinga, Salato e BidingaNanhassé. O ato oficial de abertura decorreu no
campo agro-pecuário de Fã Mandinga e foi presidido pelo ministro da Defesa Nacional, Major
General Eduardo Costa Sanha.

Estiveram presentes o Chefe de Estado-Maior General das FARP, o Inspector-Geral das FARP, o
Chefe daDireção de Serviço de Produção do Estado-Maior General, chefes de Estado-Maior dos
três ramos, o comandante da Zona Militar Leste e mais outros oficiais.

18/06/2019
Reunião dos Chefes de Estado-Maior General da CEDEAO

A ReuniãoOrdinária do Comité dos Chefes de Estado-Maior General da CEDEAO que decorreu
em Ouagadougou, Burquina Faso, contou com a presença da delegaçãodasForças Armadas da
Guiné-Bissau.

O General do Exército, Biaguê Na N´Tan não se deslocou a esta reunião devido à sua agenda
carregada e foi representado pelo Major General LassanaMassaly, Chefe de Estado-Maior do
Exército.
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17/06/2019
Termina curso de Comunicação Social à Distância
Terminou hoje com sucesso o curso de Comunicação SocialàDistância,iniciado em 28 de Janeiro
últimona Escola de Comunicação Social do Exército do Brasil CEP/FDC, e que envolveu o
Tenente-coronel Ussumane Conaté e oTenenteAdmir Lopes Correia.
A segunda fase (presencial) arranca no próximo dia 24 de Junho no Rio de Janeiro, devendo
findar em 22 de Novembro do corrente ano e envolverá 16 estudantes, sendo dez do Exército
brasileiro, três da Marinha, um da Polícia Militar e dois das FARP.
22/06/019
Bissau e Moscovo assinam acordo de defesa
O Ministro da Defesa Nacional da Guiné-Bissau, Major General Eduardo Costa Sanhá e seu
homólogo russo Serguei Cheigó,assinaram hoje em Moscovo um acordo de defesa que visa
relançar acooperaçãomilitar, sendo que neste caso aRússiaasubstituiraantiga URSS(União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas), que apoiou o PAIGC na Luta Armada de Libertação Nacional.
Desde a queda do regime comunista soviético e o desmembramento da URSS, a Guiné-Bissau
perdeu um aliado fiel e credível, que lhe fornecia todo o armamento e dava formação de quadros
militaresqualificados.
Desde então o país ficou desprovido de qualquer fornecedor de meios bélicos,que eram de fabrico
soviético, pelo que aproveitou a oportunidade para assinar este tipo de acordocom Moscovo.
26/06/2019
Chefe de Estado-Maior General visita escolas de capacitação
Com a finalidade de se inteirarda evolução do curso de capacitação dos sargentos, que decorre
simultaneamente nos três ramos das FARP, o General Biaguê Na N´Tan, acompanhado pelos
membros do seu staff,visitou os centros escolares.
Durante a visita o General registou as necessidades e os constrangimentos que devem ser
superados para o sucesso da formação dos sargentos. Neste sentido, prometeu sanear os
problemas em conformidade com as possibilidades da instituição militar.
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27/06/2019
Chefe de Estado-Maior General visita Divisão d´Amura
O General Biaguê Na N´Tan visitou no período da manhã as Divisõesque constituem as
estruturas do Estado-Maior General, com a finalidade de se inteirar do funcionamento dos
serviços,comotambémda permanência do pessoal nos seus respectivos postos.
Durante a visita, o Chefe de Estado-Maior General foi acompanhado pelo seu Vice e pelo Chefe
de Gabinete, respectivamente Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah) e o Brigadeiro General
Augusto Bicoda.
28/06/2019
Audiência
O Chefe de Estado-Maior General recebeu esta manhã em audiência, o Adido de Defesa da
embaixada do Senegal em Bissau, Coronel Massamba Dieye, com quem tratou assuntos de
cooperação técnico-miltar entre as duas Forças Armadas irmãs.

A Representante Especial do SG das NU no país visita CEMGFAPoçoque abastecia água a guerrilha do PAIGC

Delegação do Banco Mundial visita o Museu Militar da Luta Armada de Libertação Nacional (Foto1º Sargento Joaquim F. da Costa
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Visita de estudantes da Universidade Lusófona da Guiné ao Museu de Luta Armada de LN

Julho - 2019
ASSIMP Nº 07

ACTIVIDADES REALIZADAS

01/07/2019
Entrega de donativo ao embaixador do Senegal em Bissau

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadasofereceu ao embaixador do Senegal em
Bissau 100 quilogramas de arroz produzido pelas FARP na época agrícola 2018/2019.

O gesto simbólico tem um grande significado e serve de mensagem de chamada de atenção sobre o
novo papel das forças de defesa e segurança, transmitida para as comunidades que nos últimos
tempos têm condenado as FARP, considerando-as como principais instigadoras de crises cíclicas e
da instabilidade que afectao país.
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03/07/2019
Reunião de chefias militares
As chefias militares guineenses reuniram-se esta manhã na sala de reuniões do Estado-Maior
General, sob o comando do General Biaguê Na N´Tan, para analisar a situação de segurança, assim
como os assuntos de cooperação técnico-militar entre as FARP e suas congéneres dos países amigos.
Estiveram presentes na reunião o Vice-Chefe de Estado-Maior General, o Inspector-geral da FARP,
Chefes de Estado-Maior dos três Ramos e Chefes de divisões do Estado-Maior General.
22/07/2019
Formação básica de Comunicação Social nas Forças Armadas

Iniciou-se hoje no Estado-Maior General das FARP o curso de formação básica de Comunicação
Social nas Forças Armadas guineenses, com uma duração de duas semanas. O curso seráministrado
pelo Gabinete Integrado para Consolidação da Paz das Nações Unidades na Guiné-Bissau
(UNIOGBIS).
O curso visa dotar o pessoal deComunicação Social das Forças Armadas com conhecimentos
básicos, para lhes permitir melhorar a qualidade do trabalho, indispensável para manter a tradição
militar, promover e preservar a sua imagem, como tambémdivulgar as mensagens fortes da
instituição.

Árvore de alfarroba na zona do porto de Cumeré (Foto 1´Sargto Joaquim F da Costa)
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Campanha de esclarecimento no clube de Base Aérea Foto: 1´Sargento Joaquim F. da Costa

Agosto – 2019
ASSIMP N 08

ATIVIDADES REALIZADAS

01/08/2019
Organização empresarial homenagea General Biaguê
A Organização empresarial “ConsulInvestementGroup”, com sede no Estado da Geórgia, nos
Estados Unidos da América, homenageou o CEMGFA, pelo trabalho feito em prol da Paz na
Guiné.

De salientar que este rrupo foi criado em 2017, como objectivo de homenagear figuras publicas
e empresários Guineense, tanto no país como na diáspora. O General Biaguê Na N´tan foi a
primeira figura pública guineense a ser homenageada pelo grupo.
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02/08/2019
Forças Armadas encerram mais uma formação

O Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente General. Mamadu Turé Nkrumah, presidiu à
cerimónia de encerramento do curso de capacitação de soldados, que decorreu no salão
polivalente do Estado-Maior da Força Aérea.

O curso durou três meses e realizou-se simultaneamente no Estado-Maior dos três ramos das
Forças Armadas, e contou com a participação de soldados das unidades militares circundantes
da Base Aérea.

06/08/2019
FARP projectam criar distintivos militares

Decorreu no salão de reuniões do Estado-Maior General a 2ª reunião convocada pelo General do
Exército, Biaguê Na N´Tan com a finalidade de definir os tipos de distintivos a introduzir nas
FARP.

A reunião, com a participação dos Chefes de Estado-Maior de ramos, Divisões do Estado-Maior
General e grandes unidades militares, foi presidida pelo Chefe máximo da classe castrense.
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21/08/2019
Chefe de Estado-Maior reúne-se com Guarda Nacional
O Chefe de Estado-Maior Generalmanteve um encontro de trabalho com o Staff da Guarda
Nacional (GN) chefiado pelo seu novo Comandante, Capitão-de-Mar-e-Guerra, Agostinho
Sousa Cordeiro.
O encontro visava, entre outros assuntos, o reforço da colaboração entre as Forças Armadas, a
Guarda Nacional e a Polícia de Ordem Publica, pela defesa e segurança do país.

Reunião deoficiais de Educação Cívica, Moral e Patriótica das FARP

Embaixador cubano despede-se do Chefe de Estado-Maior General

Policia Militar na passagemdo do ano 2019
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Brig. General Albertinho A. Cuma, Chefe daDivisãoCentral de Educação Cívica, Moral Patriótica

Outubro – 2019
ASSIMP Nº 10’

ATIVIDADES REALIZADAS

28/10/2019
Comissão de Sanções daONUem visita de cortesia

O Chefe Estado Maior General das Forças Armadasmanteve uma reunião de trabalho com o
presidente da Comissão de Sanções das Nações Unidas, Sr. AnatólioNdongMba, que está no
país para fazer uma avaliação das sanções impostas há alguns oficiais das Forças Armadas
guineenses.
Na ocasião, e na presença dos çilitares sancionados, a Comissão de Sanções anunciou que ficou
decidido quedoravante os oficiais queprecisaremde se deslocar para fora da Guiné-Bissau para
efeito de tratamento médicopodem solicitar uma autorização às Nações Unidas para os devidos
efeitos.
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. 29/10/2019
Reunião de concertação

Realizou-se uma reunião alargada das chefias militares, presidida pelo General do Exército
Biaguê Na N´Tan,com a finalidade de tomar medidas cautelaresde segurança para dissuadir
eventuais manifestações populares ou políticas após a demissão do Governo do PrimeiroMinistro Aristides Gomes pelo Presidente José Mário Vaz.
‘

‘
Porto de Cumerécompletamentedegradado (Foto 1º Sargto Joaquim F. da Costa)

t
Cooperação técnico-militar entre Bissau e Lisboa (Foto 1º Sargto Joaquim F. Da Costa
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55º Aniversário da criação das Forças Armadas Revolucionárisa do Povo

Novembro – 2019
ASSIMP Nº 11
ATIVIDADES REALIZADAS

12/11/2019
Audiência
O Chefe Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência o embaixador da
República Socialista de Cuba na Guiné-Bissau. O objectivo da audiência foi apresentar os
cumprimentos de despedida por ocasião do fim da missão do diplomata cubano, que aproveitou
também a oportunidade para apresentar o seu substituto.
16/11/2019
País comemora oDia das FARP
O país comemorou hoje em Bissau o 55º aniversário da criação das Forças Armadas
Revolucionárias do Povo (FARP), braço armado ao serviço do povo, cujasacçõesabnegadas
culminaram com a libertação dos povos da Guiné e Cabo Verde.
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A cerimónia que decorreu nas instalações da Fortaleza d´Amura e iniciou-se com uma marcha
que envolveu todas as unidades militares da capital, tendo por ponto de partida a rotunda da
Chapa de Bissau.Ao longo da sua trajectória, a marcha arrastou milhares de citadinos e foi
animada pelo Batalhão da Banda Musical.
20/11/2019
Assinado acordo técnico-militar entre a Rússia e a Guiné-Bissau
As autoridades de Defesa guineenses que desde 2015 procuram estabelecer laços de cooperação
com a Rússia no domínio militar acabaram de assinar com esta potência bélica da Europa um
acordo técnico-militar.
O acordo foi assinado em Moscovo pelo Ministro da Defesa Nacional, Major General Dr.
Eduardo Costa Sanhá.
22/11/2019
Militares guineenses concluem curso de Comunicação Social
Dois oficiais das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que estavam a frequentar um curso de
especialização em Comunicação Social no Exército brasileiro, concluíram com satisfação a sua
formação no Centro de Estudos de Pessoal Forte Duque de Caxias (CEP/FDC), no Rio de
Janeiro.
Trata-se do Tenente-Coronel Ussumane Conaté e o Tenente Admir Lopes Correia, ambos
licenciados em Jornalismo na antiga URSS e na Rússia respectivamente.

General russo visita a Força Aérea Estudantes da Lusófona visitamo Museu Militar de LLN

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP

51

Efeito de fogo-posto na zona leste do país. Foto 1º`Sargto Joaquim F. da Costa

Dezembro - 2019
ASSIMP Nº 12

ATIVIDADES REALIZADAS

09/12/2019
ECOMIB promove atelier sobre violência sexual
Com objectivo de sensibilizar as forças militares e paramilitares e a sociedade civil em geral
sobre o impacto negativo da violência sexual no género, a força militar de estabilização e
segurança da CEDEAO/ ECOMIB no país promoveu de 9 a 13 de Dezembro umatelier sobre a
violência sexual, protecção da mulher e criança em ambiente do conflito.

O atelier envolveu mais de 30 participantes dos contingentes militares da Nigéria, Burkina Faso,
Togo e Senegal, e foi promovido em parceria com a União Europeia e em colaboração com o
Centro sobre Género da CEDEAO, baseado em Dacar.

Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP

52

Oferta do CEMGFARP à missão da ECOMIBCondecoração demédicos cubanos do Hospital Mil. P.

PresidenteJoséM.Vaz no ato de votação2019 Juventude de Bissau na comemoração do Dia das FARP

Cdte da PM entregaprenda ao Coronel Costa Neto do Brasil

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP
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UmCombatente da Liberdade daPátriaReunião de Chefias militares no Anfiteatro Joao Bernardo Vieira Nino

Campo agro-pecuario de BidingaNanhass,em Benfica, no sector de Pitche

Passagem do ano 2019 no Estádio Lino Correia

Curso de formação de Sargentos das FARP - 2019
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Ministro da Defesa Nacional eoCEMGFARPConselheiromilitardo UNIOGBIS em entrevista ao

Chefias militares numa cerimónia no Palácio de República
A

Militares combatem a insalubridade em BissauCombatentes da Liberdade daPátria identificam barracas e bases
no Chão Manjaco (Foto: 1º Sargt. Joaquim F. da Costa)
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Abril-2019

PORTA DE ENTRADA DO CHÂO DE MANJACO
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