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CURRICULUM VITAE                                                  

 

Dados Pessoais  

Nome: Biaguê Na N´Tan 

Filiação: Clusse Na N’Tan e de Insanhe Na 

Camine. 

Data de Nascimento: 12 de Junho de 1950 

Nacionalidade: Guineense 

Naturalidade: Finete, Sector de Bambadinca, 

Região de Bafatá  

Morada: Lala Quema, Bissau 

Estado Civil: Casado (uso e Costume) 

Telemóvel: (245) 966618302 / 955718302 

Correio Electrónico: nantan2014@hotmail.com 

 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL 

 

- 11ª Classe pela Unidade Escolar 23 de Janeiro, em Bissau, República da Guiné-

Bissau. 

- 1956/62 – Instrução Primaria na Escola Católica de Finete/Bambadinca, República da 

Guiné-Bissau.  

- 1973 – 1974 – Curso de Comando Tático-Operacional, na República Socialista de 

Cuba. 

- 1976 - 1980 – Curso de Comando Tático-Operacional pela Escola Superior Militar 

Unificada de Odessa, na Ex- URSS. 

- 1986 - 1987 – Curso de Comando e Tático-Operacional pela Academia Superior de 

Frunze, na Ex- URSS. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

- 1965 a 1966 - Chefe de Goranova e de Armas Pesadas, na Luta Armada pela 

Independência da Guiné e Cabo Verde. 

- 1967 a 1969 – Chefe de Baterias Mistas, Morteiro e Canhão B-10, Bazuca e 

Goranova. 

mailto:nantan2014@hotmail.com
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- 1980 – 1983 - Comandante do 1º Pelotão da 1ª Companhia do Batalhão da Presidência 

da República. 

- 1983 – Chefe Adjunto da Secção Operativa e Tática junto ao Departamento de 

Operações e Treino do Estado-Maior General das Forças Armadas. 

- 1985 – Chefe da Secção Operativa e Tática junto ao Departamento de Operações e 

Treino do Estado-Maior General das Forças Armadas. 

- 1990 – Chefe do Departamento de Operações e Treino do Estado-Maior General das 

Forças Armadas. 

- 1994 – Adjunto Chefe da Direcção de Operações e Treino do Estado-Maior General 

das Forças Armadas. 

- 1995 – Observador Militar das Nações Unidas, na República de Angola, UNAVEM – 

III 

- 1997 – Observador no Teatro de Operações Conjuntas (GUIDI-MACA) dos 12 Países 

da Sub-Região, CEDEAO, no qual participaram a França, a Rússia e Inglaterra, na 

República do Senegal. 

- 1997 – 1998 – Coordenador da Equipa de Asseguramento e membro da Comissão de 

Troca de dinheiro e entrada da Guiné-Bissau na Zona Monetária Oeste Africana, 

UEMOA. 

- 2002 – Chefe Adjunto do Departamento de Operações do Comando Geral da Guarda-

Fiscal. 

- 2003 - 2004 – Chefe do Departamento de Operações da Guarda-Fiscal, atual BAF 

(Brigada de Acção Fiscal). 

- 2004 – 2005 – Chefe do Estado-Maior da Guarda Fiscal. 

- 2006 - 2012 – Comandante-Geral da Guarda-Fiscal (Brigada de Acção Fiscal), na 

Direcção Geral das Alfândegas. 

- 2012 - 2014 – Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército. 

- 2014 - Coordenador da Comissão Central de Recolha de receitas no Erário Público, de 

forma a assegurar a transição no País. 

- 2014 – Chefe da Casa Militar da Presidência da República (Junho a Setembro) 

- 2014 – Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, nomeado por Decreto 

Presidencial nº41/2014, de 17 de Setembro; 

 

PROMOÇÕES  

 

- 1980 – 1º Tenente; 

- Capitão de 1992 – Capitão; 

- Novembro de 1992 – Major; 

- 2004 – Tenente-coronel; 

- 2006 – Coronel; 
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- 2013 – Brigadeiro General; 

- 2014 – Tenente General. 

- 06 de Outubro 2016 – General de 4 Estrelas (General de Exército) 

  

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

- 2010 – Seminário no domínio das Missões da Força Policial de Natureza Militar pela 

Escola de Guarda Nacional Republicana, em Queluz, Portugal. 

  

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS  

- Português: Expressão e Escrita – Bom  

- Russo: Expressão e Escrita – Bom,  

- Espanhol: Expressão, Escrita - Bom 

- Crioulo: Expressão e Escrita – Bom  

 

Bissau, Abril de 2016 
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República da         Guiné-Bissau 

 Ministério da Defesa Nacional e dos Combatentes de Liberdade da Pátria 

Estado Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

Assessoria de Imprensa do Chefe de Estado Maior General  
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Ponte de Saltinho: Polícia Militar acompanhando o CEMGFARP em visita à Zona Militar Sul 

                                                                                                                                                        

                                                                                                     Setembro – 2014  

                                                                                                                ASSIMP Nº 09 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1 

 

18/09/2014 

 

Passessão de pastas entre o ex-Chefe de Estado-Maior  

General das Forças Armadas e o novo titular 

 

O novo Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas apresentou-se 

nas instalações de Estado-Maior General das Forças Armadas, onde logo 

após a sua chegada se realizou o acto de passessão de pastas entre o Ex- 

Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, General de Exercito 

António Injai e o actual, Tenente General Biagué Na N´Tan. 

  

O acto que foi realizado num ambiente de cordialidade e fraternidade ocorreu 

na presença do Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, 

Tenente General, Mamadú Turé, do Brigadeiro General Júlio Nhaté, do 

Chefe de Gabinete, Brigadeiro Dabana Naualna e do Chefe de Informação 

Militar, Brigadeiro General Tchipa Nabidom. 
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2 

 

21/09/2014 

 

Desmantelamento do batalhão de Asseguramento  

de Estado-Maior-General 

 

O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Tenente General,  

Biaguê Na N´Tan ordenou  o desmantelamento do Batalhão de 

Asseguramento de Estado-Maior General das Forças Armadas e a sua 

conversão em polícia militar para reforçar assim, a companhia da polícia 

militar instalada em Amura.  

 

O objectivo de reforçar a unidade da Policia Militar que passa agora a ter um 

efectivo de 120 homens é para precisamente para controlar as tropas quer nos 

quartéis, quer na rua e também reforçar a protecção e a segurança dos 

cidadãos nacionais inclusive os seus bens. 

 

 

3 

 

22/09/2014 

 

 Chefe de Estado-Maior General visita casernas d´Amura 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas visitou as casernas 

d´Amura anteriormente ocupadas pelas tropas do ex-Batalhão de 

Asseguramento de Estado-Maior General.  

 

Quando terminara a visita às casernas, o General transmitiu uma mensagem 

ao grupo de escoltas do ex- Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas, a quem apelou a tranquilidade, e a terem a certeza de que ninguém 

será posto em causa ou expulso das fileiras das nossas Forças Armadas, 

porque há razões para tal e nem haverá. 

 

 

 

 

4 

 

 

22/09/2014 

 

Embaixador da Nigéria entrega lotes de fardamento ao Governo 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General, 

Biagué Na N´Tan em companhia dos Chefes de Estado-Maior dos Ramos, 

tomou parte na cerimónia de entrega ao Governo guineense, os lotes de 

fardamento doado pelo Governo da Nigéria às forças armadas da Guiné-

Bissau.  

 

O donativo entregue pelo embaixador daquele país em Bissau, está composto 

de: 1278 uniformes (tônica e calçados), 1224 Chapéus (bonés) de oficiais, 

500 pares de calçados (T1) de oficiais, 750 pares de calçados (T2) de 

oficiais, 4660 cinturões, 4.750 fardas camuflados e 4260 de pares de botas. 

 

 

 

5 

 

 

22/09/2014 

 

 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, o Comandante da força de ECOMIB, General Gnibanga Barro, 

que se fez acompanhar por alguns oficiais do contingente. O Comandante  
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Barro veio apresentar em nome da força de ECOMIB em seu nome pessoal, 

ao novo Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, as felicitações 

pela sua nominação ao mais alto cargo da hierarquia militar guineense. 

 

 

6 

 

23/09/2014 

 

Chefe de Estado-Maior General realiza 1ª reunião com Chefes de 

Divisões 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas realizou nas 

instalações d´Amura, a primeira reunião com Chefes de Divisões do Estado-

Maior General das Forças Armadas, que visa receber informações ligadas as 

comemorações do 41º aniversário da independência da Guiné-Bissau.  

 

O Chefe de Estado-Maior General quer neste sentido ver a data comemorada 

no seio das Forças Armadas, enquanto arquitectas deste dia.   

 

 
 

7 

 

 

24/09/2014 

 

 

Comemoração do 41º Aniversário da independência do país 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas tomou parte no 

Palácio Colinas de Boé, sede de ANP, a cerimónia oficial do 41º Aniversário 

da proclamação da independência do país.  

 

A cerimónia solene na qual não se registou o habitual desfile militar foi 

presidida pelo Presidente da República, José Mário Vaz, na presença de 

vários dignitários do país, do corpo diplomático acreditado no país e do 

Conselheiro principal do presidente da Guiné Equatorial Teodoro Obiango 

N´Guema   

 

 

8 

 

26/09/2014 

 

 Chefe de Estado-Maior General efectua 1ª Visita de contactos com 

unidades de Bissau 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General, 

Biague Na N´Tan, efetuou a sua primeira visita as unidades da região militar 

de Bissau, tendo nesta ocasião, percorrido os seguintes quartéis: Estado 

Maior de Força Aérea Nacional, Defesa Anti Aérea, Regimento dos 

Comandos, Regimento de Artilharia Terrestre, Brigada Mecanizada 

Domingos Ramos, o Estado Maior de Exército e Estado Maior de Armada. 
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9 

 

27/09/2014 

 

Forças Armadas realizam campanha de limpeza  

para prevenir contra vírus ebola 

 

No quadro do cumprimento da palavra de ordem do Governo do Primeiro-

ministro Domingos Simões Pereira sobre a campanha geral de limpeza 

decretada pelo executivo no âmbito do programa de emergência sanitária e 

de prevenção contra o vírus ebola, todas as unidades militares, sob 

orientação do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente 

General Biagué Na N´Tan procederam ao longo do dia, a limpeza geral em 

todas as unidades militares do país 

 

No entanto, para avaliar os trabalhos feitos, o CEMGFA percorreu os 

diferentes cantos da fortaleza de Amura que de seguida foram igualmente 

visitados pela Ministra de Defesa Nacional, Drª Cadi Seide. 

         

 

10 

 

27/09/2014 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, a Ministra de Defesa Nacional, Drª. Cadi Seide com que abordou  

o trágico incidente da explosão de uma mina por um carro de transporte de  

Passageiros, ocorrido ontem, na antiga estrada que liga Bissorã e a povoação 

de Encheia. 

 

O carro que transportava passageiros que iam assistir o funeral do seu 

familiar explodiu quando subiu sobre uma mina anti-tanque e matou no local 

17 pessoas e 11 feridos graves. 

 

 

11 

 

29/09/2014 

 

 

 

Reunião do Conselho de Estado-Maior 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas convocou o Conselho 

do Estado-Maior General das Forças Armadas para analisar e discutir sobre 

os diferentes organogramas das Forças Armadas, sua consequente alteração e 

aprovação para efeito da sua futura apresentação ao Governo e a eventual 

implementação. 

 

 

 

 

Divisão da Educação Cívica 

Assuntos Sociais e Relações 

Públicas de Estado Maior 

General 
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Palestra sobre a Luta Armada no Chão de Mandjaco (Operação Major Passo Ramos) 

 

Outubro - 2014 

ASSIMP – Nº 10 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/10/2014 

 

Tomada de posse dos Directores Gerais do Ministério de Defesa 

Nacional 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General, 

Biagué Na N’Tan, antes da sua deslocação para S. Vicente, tomou parte na 

cerimónia de empossamento dos novos Directores Gerais do Ministério de 

Defesa Nacional, recém-nomeados pelo Conselho de Ministros. 

  

Trata-se do Brigadeiro General Aniceto Costa, Director das Infra-Estruturas, 

Coronel Terêncio Mendes, Director Geral do Instituto da Defesa Nacional,  

Coronel Filinto Horta Ferreira, Director Geral de Logística e Fardamento,  

Coronel Sédja Anibal Costa, Director Geral dos Recursos Humanos e 

Tenente-coronel Sofia, Director Geral de política da Defesa e Estratégia. 

 

 

2 

 

01/10/2014 

 

Visita à Escola de Formação dos Oficiais Subalternos de S. Vicente 

 
No âmbito de se inteirar in loco sobre o estado físico de higiene das 

instalações e preparar a futura visita do Primeiro-ministro, Domingos Simões 

Pereira, à esta escola, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas,  
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Tenente General, Biagué Na N´Tan, acompanhado por uma forte delegação,  

visitou no princípio de manhã a Escola de Formação dos Oficiais 

Subalternos de S. Vicente. 

 

Depois de S. Vicente, o General visitou igualmente as instalações do 

Comando da Zona Militar Norte, em Bula, Regimento da Defesa Anti-Aérea 

e a companhia da Banda Musica, ambos acomodados na Base Aérea 

Nacional de Bissalanca. 

 

O Chefe de Estado-Maior General, se fez acompanhar nesta deslocação 

pelos, Inspector-geral das FA, Contra Almirante Estêvão Namena, CEMA,  

CEMFAN, Vice-CEME, Contra Almirante Sanhá Clussé, Major General 

Ibraima Papa Camará e Júlio Nhaté respectivamente.  

 

Integravam na comitiva, o Chefe de Gabinete do Chefe de Estado Maior 

General das Forças Armadas, Chefes de Divisões dos Recursos Materiais, 

DECASORP, de Recursos Humanos, Vice-Chefe de Operação e Treino e o 

Comandante da Companhia de Engenharia Militar de Senegal integrado no 

ECOMIB.   

 

 

3 

 

02/10/2014 

 

Abertura do 1º Colóquio sobre 20 anos de democracia 

 
O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General, 

Biagué Na N´Tan, assistiu no Palácio Colinas de Boé, a cerimónia de 

abertura do 1º Colóquio sobre 20 anos de Democracia na Guiné-Bissau. 

 

Na ocasião, o Tenente General esteve acompanhado pelos Chefes de Estado-

Maior dos Ramos das forças Armadas.    

  

 

4 

 

03/10/2014 

 

Abertura do curso de formação dos agentes de segurança  

 
O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, a convite da 

entidade organizadora, tomou parte nas instalações do antigo Palácio 

Presidencial, o acto de abertura do Curso de formação dos agentes de 

segurança de Estado, organizado pelo Ministério de Administração Interna. 

  

 

5 

 

04/10/2014 

 

Encerramento do 1º Colóquio sobre 20 anos de democracia 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General,  

Biagué Na N´Tan assistiu na sede de Assembleia Nacional Popular, o acto  

oficial de encerramento do 1º Colóquio sobre 20 anos de Democracia na 

Guiné-Bissau.  

 

O evento organizado pela INEP em colaboração com a Faculdade de Direito 

de Bissau, reuniu de 2 a 4 de Outubro 2014, políticos, intelectuais nacionais  
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e estrangeiros, técnicos, activistas dos direitos humanos, sociedade civil etc. 

 

 

 

6 

 

 

07/10/2014 

 

 

Reunião do Chefe de Estado-Maior General com inspectores  

 

Com objectivo de transmitir as importantes orientações relativas a gestão de 

géneros alimentícios e melhoria da dieta alimentar em todas as unidades 

militares, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas reuniu--se 

no princípio de manhã, na Sala de Reuniões do Clube de Estrela Negra de 

Bissau, ex-QG com todos os Comandantes, os Inspectores, os oficiais de 

Informação Militar das diferentes unidades, o pessoal do Tribunal Militar e a 

Policia Judiciaria Militar. 

Esta primeira reunião do Tenente General Biagué Na Na ´Tan com chefias, e 

na qual estiveram presentes o Vice-Chefe de Estado-Maior General, o 

Inspector-geral das FA, os Chefes de Estado-Maior dos Ramos, Chefes de 

Divisões de Estado-Maior General das Forças Armadas tem a seguinte 

ordem do dia:  

1) Gestão dos géneros alimentícios nas unidades militares, 

2) Reforço de géneros alimentícios; 

3) Termos de controlo do dinheiro de tempero nas unidades; 

 

 

 

7 

 

 

09/10/2014 

 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Amadas, acompanhado por 

alguns oficiais, ex-escoltas do ex-chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas, Injai foi recebido em audiência pelo Presidente da Republica, José 

Mário Vaz para tratar assuntos de serviço e de segurança. 

 

 

 

8 

 

 

09/10/2014 

 

 

Visita do Presidente da República a Gâmbia 

  

O presidente da Republica, José Mário Vaz, deslocou-se para Banjul, 

Gâmbia para assistir as comemorações do 20º aniversário do regime do 

Presidente da Gâmbia, Iaia Djémé, nesta ocasião, o Chefe de Estado-Maior 

General das Forças Armadas, Tenente General Biagué Na N´Tan, esteve no 

aeroporto Internacional Osvaldo Vieira para acompanhar a saída do Primeiro 

Magistrado do país. 

 

O General esteve acompanhado pelo seu Vice e pelos Chefes de Estado 

Maior dos três Ramos. 
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9 

 

10/10/2014 

 

 

Primeiro-ministro visita à Escola de Formação de Oficiais  

Subalternos de S. Vicente 

 

Com objectivo de constatar in loco a realidade física e material da Escola de 

Formação dos Oficiais Subalternos e avaliar as necessidades fundamentais 

pela viabilização da sua abertura ainda para este ano, o Primeiro-ministro, 

Domingos Simões Pereira deslocou-se para São Vicente para visita de 

reconhecimento. 

 

Nesta visita, em que o Chefe do Executivo percorreu todas as instalações, e 

recebeu explicações detalhadas do Tenente General Biagué Na N´Tan e do 

primeiro Director desta Escola, Brigadeiro General, Quissangue Na Knan. 

 

Domingos Simões Pereira, foi nesta ocasião, acompanhado pelo Secretario 

de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Carlos Nhafé, o Chefe de 

Estado Maior General e seu Vice, Chefes de Estado Maior dos tres Ramos e 

pelo Comandante de ECOMIB, Major General Gnibanga Barro.   

 

 

 

10 

 

13/10/2014 

 

 Audiência  

 

O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, o Comandante da força da CEDEAO, ECOMIB na Guiné-Bissau 

com que tratou assuntos de serviço e de colaboração. 

 

 

11 

 

13/10/2014 

 

Visita do Presidente da República à Gâmbia 

  

O presidente da Republica, José Mário Vaz, que se deslocou para Banjul, 

Gâmbia no passado dia 9 de Outubro, para assistir as comemorações do 20º 

aniversário do regime do Presidente, Iahya Djemé regressou hoje ao país. 

 

Nesta sequência, o Chefe de Estado Maior-General das Forças Armadas, 

Tenente General Biagué Na N´Tan, foi ao Aeroporto Internacional Osvaldo 

Vieira para assistir a chegada do Primeiro Magistrado do país. 

 

O General esteve igualmente acompanhado pelo seu Vice e pelos Chefes de 

Estado Maior dos três Ramos das Forças Armadas. 

 

 

 

12 

 

15/10/2014 

 

Reunião do Conselho Superior de Estado Maior-General 

 

Com a necessidade de examinar a situação de alguns militares das nossas 

Forças Armadas, realizou-se na Sala de Reuniões do Estado Maior-General,  

a reunião do Conselho Superior do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 
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A reunião que decorreu no período de manhã, foi presidida pelo Tenente 

General, Biagué Na N´Tan, Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

 

 

13 

 

15/10/2014 

 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência 

no seu Gabinete de trabalho, o embaixador extraordinário e plenipotenciário 

de Portugal na Guiné-Bissau e com quem abordou questões ligadas a 

cooperação técnico-militar entre Bissau e Lisboa. 

 

 

 

14 

 

15/10/2014 

 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência 

no seu Gabinete de trabalho, o Conselheiro Militar do Representante 

Especial da CEDEAO Coronel Alexandre Baptista e o Responsável da 

Comissão da Reforma da CEDEAO no país, Coronel na reforma, o 

ghanaense Daniel. 

 

 

 

15 

 

 

20/10/2014 

 

 

Chefe de Estado-Maior General visita unidades militares de Bissau 

 

No quadro da continuidade da visita aos quartéis da região militar de Bissau 

iniciada em Setembro 2014, o Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas visitou esta manhã, as unidades da Engenharia Militar e do Serviço 

Material, ambas situadas na zona de ex-QG. 

 

 

 

16 

 

22/10/2014 

 

Chefe de Estado-Maior General reúne-se com chefias militares 

 

Com o objectivo de analisar o documento apresentado pelo Ministério da 

Defesa Nacional sobre a localização actual dos quartéis existentes no país, o 

Chefe de Estao-Maior General reuniu-se na Sala de Reuniões do Estado-

Maior General das Forças Armadas, com chefias militares para apreciar os 

mesmos e a tomada de decisão relativa a manutenção ou a transferência das 

instalações castrenses para novas zonas. 

 

Durante a reunião os oficiais convocados para efeito, debruçaram seriamente 

enquanto profissionais e estrategos militares concluíram que há de facto  

necessidade de transferir alguns quartéis para novas zonas julgadas 

adequadas e correspondentes as exigências actuais. 
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17 

 

 

27/10/2014 

 

Primeira visita do Chefe de Estado-Maior General à Zona Militar Leste 

Após ter visitado as unidades da região militar de Bissau, a Escola de 

Formação dos Oficiais Subalternos de S. Vicente e o Comando da Zona 

Militar Norte em Bula, o Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas deslocou-se para Zona Militar Leste. 

A visita que tem como objectivo fundamental, estabelecer os primeiros 

contactos com os efectivos, inteirar-se in loco da real situação das infra-

estruturas, da dieta alimentar dos militares e dos paióis. 

A comitiva militar integra o Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas, o Inspector-geral das Forças Armadas e outros oficiais. 

 

 

18 

 

 

31/10/2014 

 

  

 Chefe de Estado-Maior General visita Hospital Militar Principal  

 

No âmbito da continuidade de visita as unidades militares iniciada em 

Setembro ultimam, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, 

Tenente General Biagué Na N´Tan deslocou-se no princípio desta manhã ao 

Hospital Militar Principal, Amizade Sino-Guineense. 

 

A visita visa inteirar-se sobre o funcionamento da unidade hospitalar, das 

suas dificuldades em geral, da situação actual de dieta alimentar dos 

efectivos ali colocados e também do estado físico das infra-estruturas. 

 

Nesta visita em que o Tenente General se fez acompanhar pelo seu Vice, 

pelo Inspector-geral das Forças Armadas e pelos Chefes de Estado-Maior 

dos três Ramos das Forças Armadas, Biagué Na N´Tan foi recebido pelo 

Director Geral deste Hospital, Capitão-de-mar-e-guerra, Dr. Quinhigh Nan 

Toté. 

 

No hospital, o Tenente General deixou mensagens claras sobre a gestão do 

dinheiro de tempero do hospital militar, o uso correcto dos bens comuns e 

respeito a profissão escolhido que segundo ele passa pelo cumprimento das 

regras de trabalho e pelo comportamento positivo com os pacientes. 

 

Apelo igualmente aos jovens técnicos para se afastarem da corrupção que é 

uma prática perigosa para quem lida com as vidas humanas. 

  

General Biaguê prometeu resolver brevemente a situação salarial dos 21 

novos funcionários que até então não beneficiam dos seus ordenados.  
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O Chefe de Estado-Maior, e sua comitiva, foi convidado a visitar a Sala de 

Reuniões do hospital onde acompanhou atentamente uma larga exposição 

sobre o funcionamento técnico-administrativo e do estado físico das 

instalações, apresentada pelo do Dr. Quinhig Nan Toté na presença dos  

especialistas da saúde militar. Foram igualmente apresentados as 

dificuldades e o plano de perspectivas para 2015. 

    
                                                                              

 

Visita do CEMGFARP à Zona Militar Leste (Batalhão de Gabú) tendo à direita Governador da Região 

Major Armando Tibna, Oficial de Educação Cívica do Comando de Zona Militar Norte em Bula (Novembro 2014)                                                                                
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 50º Aniversário da criação das Forças Armadas Revolucionarias do Povo (FARP).  
Chefe de Estado Maior General Tenente General Biaguê Na N´Tan discursando 

 

Novembro - 2014 
ASSIMP Nº 11 

  

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

03/11/2014 
 

Chefe de Estado-Maior General reúne-se com Comissão de localização  

de espaço  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General 

Biagué Na N´Tan, na sequência da reunião sobre a definição dos quartéis 

transferíveis e não realizada no mês anterior reuniu-se hoje na Sala de 

Reunião do Estado Maior General em Amura com a comissão mista Estado-

Maior General/Ministério de Defesa Nacional. 

 

A reunião que durou pouco menos de uma hora de tempo foi consagrada 

apenas a transmissão pelo Tenente General Biagué Na N´Tan, as orientações  

da missão a respectiva comissão mista, chefiada pelo Brigadeiro General 

Júlio Nhaté, Vice-Chefe de Estado Maior de Exército interino. 

    

 

2 

 

04/11/2014 
 

Chefe de Estado Maior General na abertura da 1ª sessão  

ordinária da ANP 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General 

Biagué Na N´Tan, acompanhado pelos Chefes de três Ramos das Forças  
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Armadas, a convite da instituição tomou parte, no Palácio Colinas de Boé, a 

cerimónia de abertura da 1ª sessão ordinária da legislação 2014-2015 de 

Assembleia Nacional Popular.  

 

A abertura da sessão de Assembleia Nacional Popular decorreu na presença 

dos presidentes das assembleias nacionais de Cabo Verde, Basílio Ramos, da 

Gâmbia, Abdulai Bodjam e do Togo.  

 

É de recordar que antes o acto oficial da abertura os três presidentes 

parlamentares dos países da sub-região convidados, Cabo Verde, Gâmbia e 

do Togo depositaram coroas de flores no Mausoléu Amílcar Cabral e no 

túmulo dos Heróis Nacionais. 

  

 

3 

  

05/11/2014 
 

Presidente da República participa cimeira de Acra 

 

O presidente da República, José Mário Vaz, deslocou-se para Acra, Gana 

para participar na cimeira extraordinária da CEDEAO que será dominada 

pela situação no Burkina Faso onde o presidente Blaise Campaoré foi 

destituído das suas funções no dia 30 de Outubro, por uma revolta popular.  

 

Na ocasião da saída do presidente, o Chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas, Tenente General Biagué Na N´Tan, deslocou-se no 

aeroporto Internacional Osvaldo Vieira para se despedir com o primeiro 

magistrado do país. 

 

 

4 

 

13/11/2014 
 

Chefe de Estado-Maior General visita Zona Militar Sul  

 

 Na sequência da primeira visita de contacto iniciada logo após sua tomada 

de posse, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, para dar 

seguimento deslocou-se ao sul do país para visitar os quartéis de Quebú, 

Buba e as ex-instalações da unidade de Nhala. 

 

Durante a visita, o Tenente General Biagué Na N´Tan constatou in loco o 

estado físico das infra-estruturas, percorreu as cozinhas e refeitórios daquelas 

unidades e manteve encontro com as tropas à quem transmitiu a mensagem 

da paz, unidade, amizade entre militares e a população e também a 

mensagem de orientações. 

 

Nessa visita, o Tenente General este acompanhado pelos Chefes de Estado-

Maior de Ramos, Chefes de algumas Divisões do Estado Maior General das 

Forças Armadas.   
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5 

 

16/11/2014 
 

Comemoração do 50º Aniversario das FARP 

 

O General Biaguê Na N´Tan tomou parte nas instalações de Estado-Maior 

General, o acto central das comemorações do 50º aniversário da criação das  

 

 

FARP. Na ausência da Ministra de Defesa Nacional, a cerimónia de 

celebração foi presidida pelo Secretário de Estado da Ordem Pública em 

representação do Governo.  

 

 

6 

 

 17/11/2014 
 

 Chefe de Estado-Maior General das FA visita paióis e carpintaria 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, efectuou no 

princípio de manhã, uma visita relâmpago aos paióis Regimento de  

Artilharia Terrestre, da Força Aérea Nacional e da Brigada Mecanizada 

Domingos Ramos e a carpintaria das Forças Armadas em QG. 

 

A visita enquadra-se na preparação do Presidente da República aos paióis das 

referidas unidades militares da região militar de Bissau. Esta será a primeira 

visita de um Chefe de Estado eleito ao arsenal militar. 

 

 

7 

 

17/11/2014 
 

Tomada de posse do Director Geral de Informação de Estado 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General, 

Biagué Na N´Tan esteve no palácio da República para assistir a cerimónia de 

tomada de posse do novo Director Geral de Informação de Estado, 

Brigadeiro General Antero Correia, nomeado ao cargo por decreto 

presidencial. 

  
 

 

8 

 

 

18/11/2014 

 

 

Campanha de esclarecimento e sensibilização  

sobre actual situação do país 

 

Sob a autorização do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, 

Tenente General, Biagué Na N´Tan, a Comissão mista Estado-Maior 

General/Djemberem di Cumpo Combersa (DDCC) iniciou neste dia 18 de 

Novembro 2014, nas instalações da Brigada Mecanizada Domingos Ramos, 

a campanha de esclarecimento e sensibilização que envolve as forças de 

defesa e segurança do país. 

  

A campanha que vai durar mais de um mês, tem como objectivo reforçar o 

clima de paz, confiança, segurança e estabilidade em todas as unidades 

militares e paramilitares. A campanha serviu também para instruir os 

efectivos o lugar e papel dos fardados na democracia, as leis da Constituição 

da República e das forças armadas. 
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A Comissão mista integrava o Chefe da DECASORP, Coronel Albertinho  

António Cuma, Coronel Arafam Mané do DDCC, Tenente-coronel Yuri 

Bigna Na Fantchamna, do Projecto Mon Ku Mon e Capitão Queba Djassi 

membro de DDCC. 

 

 

 

 

9 

 

  

19/11/2014 

 

 

Presidente da República visita instalações de Artilharia e Força Aérea  

 

O Presidente da República José Mário Vaz, visitou no período de manhã os 

principais paióis do Regimento de Artilharia Terrestre e de Base Aérea para 

se inteirar do estado de conservação do armamento e das munições. 

 

Durante a visita, o Presidente da República percorreu todos os armazéns 

inclusive o parque de viaturas de combate de artilharia terrestre e o hangar 

dos aviões em companhia do Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas e seu staff, membros do Gabinete do Presidente da República e o 

Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 

 

 

 

10 

 

19/11/2014 

 

 

 

 

  

Audiência do Adido de Defesa de França em Dakar 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General, 

Biagué Na N´Tan recebeu em audiência o Adido de Defesa e Chefe de 

Missão de Cooperação de Defesa junto da embaixada de França em Dakar, 

Coronel Marc Conruyt 

 

O Adido de Defesa foi acompanhado pelo embaixador de França acreditado 

no país e o 1º Conselheiro da embaixada e Coordenador do Programa de 

Vigilância e Apoio à Cooperação. 

 

 

 

 

11 

 

20/11/2014 

 

 

Chefe de Estado-Maior procura novo espaço para construção de paiol 

 

Um dia depois da visita do Presidente de Republica, aos principais paióis de 

Artilharia Terrestre e da Força Aérea Nacional, que visa inteirar-se da 

situação de conservação do armamento e das munições, o General, Tenente 

General, Biaguê Na N’Tan, visita também as mesmas unidades. 

 

A sua presença no aquartelamento do regimento de Artilharia Terrestre é 

para tentar localizar um espaço favorável para a construção de um novo 

paiol.  
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O espaço procurado foi finalmente indicado na parte sudoeste do referido 

Regimento e apresentado ao General que deu a sua anuência e ordenou que   

os trabalhos de limpeza se iniciem no próximo dia 24 de Novembro 2014 

seguido do arranque das obras de construção. 

 

O Chefe de Estado-Maior General foi nesta ocasião acompanhado pelo Vice-

Chefe de Estado-Maior General, Tenente General Mamadú Turé, o Coronel  

Leonardo de Carvalho e Coronel Eusébio Saiegh, Chefe de Serviço de 

Protocolo de Estado-Maior General.   

 

 

 

12 

 

 

20/12/2014 

 

 

Chefe de Estado-Maior General recebe agentes fiscais 

 

Um grupo de agentes de guarda-fiscal pertencentes à Direcção Geral das 

Alfandegas de Bissau apresentou as suas felicitações ao Chefe de Estado-

Maior General das Forças Armadas, Tenente General Biaguê Na N´Tan pela 

sua nomeação, pelo Presidente da Republica, José Mário Vaz, ao mais alto 

cargo da hierarquia militar do país.  

 

Na ocasião o grupo aproveitou para entregar um pano de pinte ao Tenente 

General que há alguns tempos para atrás, foi o Chefe de Operação do 

Comando Geral da Guarda-fiscal. 

 

 

 

13 

 

28/11/20114 
 

Reunião de Conselho Superior de Defesa 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General 

Biaguê Na N´Tan, Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas, o Inspector-geral das FA e Chefes de Estado-Maior dos Ramos 

participaram nesta manhã, no Palácio da Republica a reunião extraordinária 

do Conselho Superior de Defesa.  

 

A reunião presidida pelo Presidente da República, José Mário Vaz foi 

convocada para analisar os recentes incidentes registados na fronteira norte 

do país, concretamente na zona de Djumbébé, sector de Farim, onde um 

grupo de rebeldes interceptou a delegação do Ministério de Administração 

Interna, impedindo-a desta forma, a prosseguir a viagem. 

 

O referido incidente ocorreu nos dias 23 e 24 de Novembro 2014 em 

território guineense, como o confirmou o porta-voz do Ministério de 

Administração Interna, Tenente-coronel Samuel Fernandes, dizendo “Foram 

encontrados acampados em território guineense rebeldes que lutam pela 

independência de Casamance, região sul do Senegal armados com 

metralhadoras e lança-granadas”. 
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14 

 

28/11/2014 
 

Presidente da Republica deixa Bissau rumo a Dakar 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General 

Biagué Na N´Tan, acompanhado pelos Inspector-geral das FA e Chefes de  

Estado-Maior dos Ramos deslocou-se no princípio da tarde, ao Aeroporto 

 Internacional Osvaldo Vieira para se despedir com o Presidente da 

República, José Mário Vaz que deixa o país rumo a Dakar, Senegal onde vai 

participar a 15ª cimeira da Organização Internacional da Francofónia (OIF). 

  

 
Campanha nacional de limpeza. Força Aérea Nacional, POP e Civis limpando o Hospital 3 de 

Agosto (Novembro 2014) 

Campanha nacional de limpeza Regimentos de Artilharia Terrestre e Defesa Anti-Aérea 
limpando o Hospital de Cumura (Novembro 2014) Foto. Furriel Joaquim F. da Costa  
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Seminário de Formação de jornalistas e técnicos da imprensa militar das Forças Armadas de Guiné-Bissau (15 – 16 de 

Dezembro 2014) 

Dezembro - 2014 
ASSIMP - Nº 12 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/12/2014 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência 

as autoridades superiores da Guarda Nacional, Brigadeiro General Tomás 

Djassi, Comandante Geral da Guarda Nacional e Coronel Crainha Danfa, 

Chefe de Operação da Guarda Nacional, para discutir e analisar a situação 

actual da linha fronteiriça norte, nomeadamente do sector de Farim, onde, na 

semana passada, um grupo de rebeldes do Movimento das Forças 

Democráticas de Casamance (MFDC), que lutam pela independência de 

Casamance e armados com metralhadoras e lança-granadas, interceptaram a 

delegação do Ministro de Administração Interna em visita nas regiões de 

Cacheu e de Oio. 

 

Os três chefes, analisaram igualmente a possibilidade de instalar uma 

unidade militar e paramilitar na cidade de Farim para garantir a segurança às 

populações da zona e defender a nossa soberania e a integridade territorial.  

No mesmo dia, o Chefe de Estado-Maior General destacou para Farim, uma 

missão militar encabeçada pelo Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah),  
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Vice-Chefe de Estado-Maior General, para constatar in loco o estado físico, 

de higiene e estratégico das instalações do quartel da capital da cidade 

nortenha.  

 

2 

 

03/12/2014 
 

Condecoração do contingente nigeriano de ECOMIB 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, acompanhado pelo 

Vice-Chefe de Estado-Maior General, Inspector-geral das FA, o Chefe do 

Gabinete do Tenente General, o Chefes de Estado-Maior de Força Aérea e 

Armada tomou parte em Brene, arredor de Bissau, na cerimónia de 

condecoração dos oficiais e soldados do contingente nigeriano de ECOMIB.  

A cerimónia que contou com a presença de Comandante da Força de 

ECOMIB, Brigadeiro General Gnigbanga Barro, Representante Especial da 

CEDEAO, Ansumane Cissé, Representante da UA, Ouvido Pequeno, 

Ministra da Defesa Nacional, Dr.ª Cadi Seidi, Ministro Interino da 

Administração Interna e outras individualidades, foi presidida pelo Primeiro-

ministro, Domingos Simões Pereira. Na ocasião foram condecorados cinco 

oficiais e quarenta e oito soldados nigerianos. 

 

3 

 

03/12/2014 
  

Audiência 

Depois de ter participado na cerimónia de condecoração dos oficiais e 

soldados nigerianos em Brene, o Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas, Tenente General Biaguê Na N´Tan foi recebido em audiência, no 

Palácio da República pelo Presidente, José Mário Vaz. A audiência, de 

alguns minutos, permitiu aos dois dirigentes abordarem questões de interesse 

nacional.  

 

4 

 

07/12/2014 

 

Chefe de Estado-Maior participa na reunião do Comité de Chefes de 

Estado-Maior da CEDEAO 

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General 

Biagué Na Tan deixou o país na madruga de domingo para Acra, Ghana 

onde vai participar na reunião do Comité de Chefes de Estado-Maior da 

CEDEAO a decorrer de 8 a 9 de Dezembro 2014. 

O encontro de Chefias militares, da CEDEAO, em que participara pela 

primeira vez o Tenente General após o seu empossamento, no dia 17 de 

Setembro 2014 teve a seguinte agenda: 

a) A situação de ebola na África Ocidental 

b) Medidas preventivas contra a epidemia. 
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O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, esteve acompanhado 

nesta viagem pelo médico, Coronel Dr. António Biaguê. 

 

 

5 

 

 

10/12/2014 

 

Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas regressa de Gana 

O Tenente General Biaguê Na N´Tan regressou ao país depois de ter 

participado em Acra, Gana, na reunião ordinária do Comité dos Chefes de 

Estado-Maior da CEDEAO que decorreu entre os dias 8 e 9 de Dezembro 

corrente e na qual estiveram presentes todos os Chefes de Estado-Maior da 

sub-região.  

 

O Chefe de Estado-Maior General, se fez acompanhar nesta deslocação pelo 

médico, Coronel Dr. António Biaguê, responsável pelo Programa militar de 

luta pela erradicação da malária e da cólera na África Ocidental. 

 

 

6 

 

 

11/12/2014 

 

Chefe de Estado-Maior General Reúne-se com Chefes de Ramos 

Um dia após o seu regresso de Gana, o Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas, reuniu-se na Sala de Reuniões com o seu Staff e Chefes dos 

três Ramos das Forças Armadas, para apresentar-lhes “le compte rendu” 

(conteúdo) da reunião ordinária do Comité dos Chefes de Estado-Maior 

General da CEDEAO tido nos dias 8 e 9 de Dezembro corrente em Acra.  

 

O Tenente General informou aos oficiais as medidas tomadas pelo Comité 

sobre a participação das forças armadas da sub-região no combate ao ebola e 

outras doenças endémicas que afectam os países membros da organização. 

 Na luta contra o vírus de ebola, participarão oito países inclusive a Guiné-

Bissau e que decidiram enviar, o mais breve possível, equipas de médicos e 

de técnicos de saúde para os Estados afectados pela epidemia. 

 

Na primeira fase, disse o Tenente General, a medida tomada pelo Comité 

prevê o envio de 88 médicos a partir de Janeiro de 2015, enquanto a 2ª fase 

indica o destacamento de 400 homens de saúde. 

 

Antes de terminar as explicações, o Tenente General informou os oficiais 

sobre os contactos privados que tem mantido com os Chefes de Estado-

Maior da Nigéria e do Ghana à quem solicitou apoios na formação dos 

oficiais no Centro Koffi Annan no domínio de Manutenção da paz e na 

marinha.     

 

7 

 

11/12/2014 
 

Tenente General visita Divisões do Estado-Maior General 

Com o objectivo de se inteirar sobre o cumprimento e respeito do horário 
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único de trabalho estabelecido pela Função Pública e Trabalho por parte dos 

militares, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, visitou 

entre as 15 e 16 horas, os gabinetes de todas as Divisões do Estado-Maior 

General das Forças Armadas.  

Durante o percurso, o Tenente General, para além de encontrar em cada local 

visitado, 99% do pessoal com quem conversou longamente, apresentou-lhes 

as sugestões e ideias sobre a melhoria dos serviços e das instalações.  

Constatou in loco as inovações realizadas no quadro de reabilitação dos 

edifícios e também viu o estado degradante das infra-estruturas onde 

trabalham militares. 

No final da visita, o General mostrou-se satisfeito com o que viu e constatou 

nos locais percorridos.   

 

8 

 

15/12/2014 
 

Formação de jornalistas militares 

Com o objectivo de dotar a imprensa militar com ferramentas indispensáveis 

para o melhor funcionamento enquanto órgão encarregue de divulgar as 

informações, de educar e formar a classe castrense, o Chefe de Estado-Maior 

General, Tenente General, Biagué Na N´Tan autorizou a realização do 

seminário de formação dos jornalistas militares, que decorreu de 15 e 16 de 

Dezembro 2014, no Lisboa Hotel – Bissau. 

O seminário que contou com a participação de 12 jornalistas e técnicos de 

imprensa das Forças Armadas foi organizado e financiado pelo Gabinete 

Integrado das Nações Unidas para Consolidação da Paz na Guiné-Bissau 

(UNIOGBIS) em colaboração com Estado-Maior General das Forças 

Armadas.  
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18/12/2014 
  

Reunião do Conselho Nacional de Segurança 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General  

Biagué Na N´Tan tomou parte esta manhã, no Palácio da República, na 

reunião do Conselho Nacional de Segurança, em que foram discutidos 

assuntos de defesa e de segurança do país. Também foi analisada a proposta 

de nomeação do Director Adjunto de Segurança e de mais outros elementos. 

  

 

10 

 

19/12/2014 
  

Chefe de Estado-Maior General reuniu-se com pessoal do Gabinete 

Com o objectivo de dinamizar o funcionamento do Staff, o Chefe de Estado-

Maior General reuniu-se na Sala de Reuniões, com o conjunto do pessoal 

que constitui o seu Gabinete para abordar as questões de organização laboral 

e transmitir as directrizes superiores. 

Nesta ocasião, o Tenente General concedeu ao pessoal a oportunidade para 
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apresentar as dificuldades que estrangulam o cumprimento das tarefas e 

igualmente, apontar possíveis soluções dos problemas identificados. 

O Tenente General reiterou a sua firme determinação em reorganizar as 

Forças Armadas, e melhorar as condições sociais dos militares nas casernas 

isso, sem menosprezar a formação de quadros militares, alavanca do 

desenvolvimento do exército. Por isso, não escondeu a sua preocupação de 

tirar as Forças Armadas da situação difícil (desorganização, degradação das 

infra-estruturas, insuficiência de materiais para o cumprimento das tarefas 

etc) em que se encontram. 

Garantiu que o sucesso do seu mandato depende, sem sombra de dúvida, do 

nível de empenho profissional de todo o pessoal do gabinete. Nesta óptica o 

Chefe do Gabinete, o Serviço de Protocolo e a Assessoria de Imprensa 

devem em conjunto elaborar planos de actividades, apresentar ao Chefe de 

Estado Maior General imediatamente as suas necessidades, com vista a 

aquisição de materiais.    

O Tenente General anunciou o relançamento de “O Defensor” para Fevereiro 

de 2015 para não só informar, educar, formar e organizar a classe castrense 

mas também para servir de elo de ligação entre as Forças Armadas e a 

sociedade civil; isso porque o Tenente General entende que o exército 

guineense não pode ficar em baixo da mesa. 

 

11 

 

 22/12/2014 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, recebeu em 

audiência, no seu Gabinete de trabalho, o Adido de Defesa da embaixada do 

Senegal em Bissau, Coronel N´Doye com quem abordou assuntos ligados à 

segurança transfronteiriça e a cooperação militar já existentes entre as duas 

forças armadas.  

 

Os dois oficiais trataram igualmente da deslocação para Dakar de um oficial 

superior da Marinha Nacional, encarregue de cumprir uma missão da 

unidade naval de Guiné-Bissau.  
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22/12/2014 
 

 Audiência 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, recebeu 

sucessivamente no seu Gabinete de trabalho as visitas da Ministra de Defesa 

Nacional, Drª Cadi Seidi e do Ministro das Finanças e Economia, Dr. 

Geraldo Martins.  

Durante os encontros separados, o Tenente General fez questão de apresentar 

aos governantes os trabalhos realizados pelo seu pelouro ao longo dos quatro 

meses de mandato, entre os quais: a reabilitação do refeitório do Estado-

Maior General, das casas de banhos, canalização de água potável, confecção  
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de mesas, bancos, portas e janelas para o referido refeitório.  

Apresentou-lhes igualmente os constrangimentos e as necessidades imediatas 

e futuras das Forças Armadas, sobretudo no domínio da formação dos jovens 

quadros militares ao nível local. Entre as questões passadas em revista, 

General apresentou possíveis pistas para neutralizar em tempo recorde todas 

as grandes as dificuldades que conhece o exército guineense. 

Depois do encontro, a Ministra de Defesa Nacional, acompanhada pelo 

General visitou as obras de reabilitação do refeitório d´Amura em curso e 

outras instalações.  
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23/12/2014 
 

Ministra de Defesa Nacional reúne-se com Chefias militares 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e o Vice-Chefe de 

Estado-Maior General, o Inspector-geral das Forças Armadas e os Chefes de 

Estado-Maior dos três Ramos tomou parte no Ministério da Defesa Nacional 

na reunião convocada, neste dia, pela Ministra de Defesa, Dr.ª Cadi Seidi. 

Durante a reunião, foram discutidas questões ligadas à defesa e segurança 

nacional, a questão de reforma em curso no país e outros assuntos de 

interesse comum. 
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24/12/2014 
 

Reunião do Chefe de Estado-Maior General com Chefes de Ramos 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, reuniu-se no período 

de manhã com Chefes de Estado dos três Ramos das Forças Armadas, para 

analisarem assuntos militares e de segurança.  

Estiveram presentes na reunião, para além do Vice-Chefe de Estado-Maior 

General e o Inspector-geral das FA, o Vice-Chefe de Estado-Maior do 

Exército, o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea e o Chefe de Estado-

Maior de Armada. 
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26/12/2014 
 

Chefe de Estado-Maior General visita Gabinetes do  

Estado-Maior General 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas efectuou uma visita 

de surpresa de controlo às Divisões do Estado Maior General. Segundo o 

General Na N´Tan, a visita relâmpago visa a certificação da presença do 

pessoal militar nos locais de serviço no dia 26 de Dezembro, isto é, após às 

festas de Natal. 

Durante esta inesperada visita, foi registado um total de 19 faltas que 

afectaram os Coronéis, Tenentes-coronéis, Capitães, Tenentes, Alferes, 

Sargentos e Praças.  
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27/12/2014 

 

Chefe de Estado-Maior General visita Estado-Maior de Armada 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas visitou neste dia o 

Estado Maior de Armada, onde tem mantido um encontro com o Comando e 

os efectivos desta unidade naval para em conjunto examinar e resolver 

algumas questões registadas e consideradas contraproducentes.  

Durante o encontro, o Tenente General recebeu informações detalhadas 

sobre os problemas que estrangulam o funcionamento das actividades em 

alguns sectores sociais da Marinha. Entretanto, para acabar com os 

problemas levantados aqui pelos camaradas, o Chefe de Estado-Maior 

General deixou as orientações concretas a seguir pelo Comando de Estado -

Maior da Armada, para ultrapassar as dificuldades e os obstáculos existentes 

e encaminhar-se rumo ao desenvolvimento.   

O General recomendou igualmente o uso devido do dinheiro de tempero e do 

fundo de maneio concedido à unidade e desenvolver relações saudáveis com 

todos os efectivos.  
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29/12/2014 

 

Reunião de concertação 

 

Com o objectivo de analisar as listas dos candidatos à reforma no sector de 

Defesa Nacional, listas essas solicitadas pela Ministra da Defesa Nacional, 

Drª. Cadi Seidi, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, 

Tenente General Biagué Na N´Tan, reuniu-se esta manhã, na Sala de 

Reuniões do Estado Maior General com chefias militares. 

Estiveram presentes na reunião, o Vice-Chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas, o Inspector-geral das Forças Armadas, o Chefe de Gabinete 

do Tenente General, o Presidente do Tribunal Militar Superior, o Chefe de 

Estado de Armada, os Vice-chefes de Estado Maior do Exército, Força 

Aérea, os Chefes de Divisões de Operação e treino, de Administração e 

Finanças e um elemento do Ministério de Defesa Nacional. 
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30/12/2014 

 

General Biaguê visita Estado-Maior de Exército 

 

O Tenente General, Biaguê Na N´Tan, acompanhado pelos Vice-Chefe de 

Estado-Maior General, o Inspector-geral das Forças Armadas, os Chefes de 

Divisões de Operação e Treino, da Informação e Segurança Militar visitou 

no período de manhã as instalações do Estado-Maior de Exército, onde 

reuniu-se com o Corpo do Comando e com todo o pessoal desta unidade.  

A reunião que durou cerca de duas horas teve a seguinte ordem do dia: 

1) Situação geral do Estado-Maior de Exército; 

2) Condições de dieta alimentar; 

3) Perspectivas para 2015. 
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O método utilizado aqui pelo Tenente General permitiu à delegação do 

Estado-Maior General inteirar-se rapidamente de vários problemas sociais, 

administrativos e dificuldades de alojamento que conhece o Comando após a 

saída do Vice-Chefe de Estado-Maior de Exército na altura, General Biagué 

Na N´Tan em Agosto último.   

Os factos que revelam a existência de contradições internas entre o inspector 

e o chefe da Repartição de Operação, de um lado, e de outro lado, a 

insubordinação por parte de alguns oficiais superiores ao Vice-Chefe de 

Estado de Exército interino, Júlio Nhaté foram saneados graças a intervenção 

pontual do Chefe de Estado-Maior General, que tomou medidas sérias contra 

essas práticas que não fazem parte da tradição militar. 

 

 

 

        Obras de reabilitação do refeitório de Estado                                          Major Rui Malú durante a palestra 
        Maior General (Dezembro 2014)                                                                 Operação Passo Ramo (QG) 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas à Zona Militar Sul 
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República da            Guiné-Bissau 

Ministério da Defesa Nacional 

Estado Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

Assessoria de Imprensa do Chefe do Estado-Maior General 
 

 

ACTIVIDADES ANUAIS DO CHEFE 

 DE ESTADO-MAIOR GENERAL  

E 

 DAS FORÇAS ARMADAS  

REVOLUCIONÁRIAS DO POVO 

 

 

 
2015 
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Chefias militares e paramilitares apresentam cumprimentos de Novo Ano - Foto: Soldado Luís Mané 
 

 

Janeiro 2015 
ASSIMP Nº 01 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

02/01/2015 
 

Audiência 

  

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência 

colectiva o Director de Segurança de Estado, Brigadeiro Antero João 

Correia, o Comandante-Geral da Guarda Nacional, Brigadeiro-General 

Tomás Djassi e o Comandante da Zona Militar Norte, Coronel Sumbonhe Na 

Tchungo para tratar, em conjunto, da situação da segurança e controlo na 

fronteira norte e, também, analisar o recente incidente de golpe de Estado 

ocorrido na República irmã de Gâmbia.    

  

Depois da audiência o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas 

visitou as instalações militares em QG, com o objectivo de procurar um 

edifício em condições para instalar a oficina de alfaiataria militar. O 

Tenente-General visitou igualmente as obras de reabilitação do refeitório do 

Estado-Maior General em curso.   

 

 

2 

 

05/01/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General reúne-se com chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas reuniu-se no 

princípio da manhã, na Sala de Reuniões do Estado-Maior General, com os  

Chefes de Estado-Maior dos três Ramos para reanalisar, reavaliar as listas  
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nominais dos candidatos à reforma em curso no Sector de Defesa e 

Segurança.  

 

Estiveram presentes, para além dos três Chefes de Ramos, o Vice-Chefe de 

Estado-Maior General, o Inspector-geral das Forças Armadas, e, o Chefe de 

Divisão dos Recursos Humanos, da Administração e Finanças  

  

 

3 

  

06/01/2015 
 

Audiência 

 

Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência o 

Director-Geral de Segurança de Estado, Brigadeiro Antero João Correia, com 

quem tratou assuntos ligados ao serviço. 

 

 

4 

 

09/01/2015 
  

 Primeira reunião do Conselho dos Chefes de Estado-Maior 

 

O Conselho dos Chefes de Estado-Maior, dirigido pelo Chefe do Estado-

Maior General das Forças Armadas, Tenente-General Biaguê Na N’Tan, 

reuniu-se na Sala de Reuniões do Estado-Maior General para analisar as 

questões ligadas a construção de novos quartéis, a uniformização do 

fardamento militar, a reforma no Sector de Defesa e Segurança assim como a 

selecção das pessoas que vão integrar a Comissão criada por Sua Ex.ª Sra. 

Ministra da Defesa Nacional.  

A reunião presidida pelo Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas teve a seguinte ordem do dia: 

1) Problema dos terrenos para a construção de novas instalações das 

unidades militares; 

2) Regras para o uso de boinas militares; 

 

3) Fardamento; 

 

4) Selecção dos elementos que vão integrar a Comissão criada por Sua 

Ex.ª Sra. Ministra da Defesa Nacional para a revisão do Conceito 

Estratégico da Defesa Nacional; 

 

5) Reforma no Sector de Defesa e Segurança; 

 

6) Diversos – Subsídios. 

 

Na reunião estiveram presentes o Vice-Chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas, Tenente-General Mamadú Turé, o Presidente do Tribunal 

Militar Superior, Major General Duarte Costa Sanhá, o Major General  

Augusto Mário Có, CEME, o Major General Ibraima Papa Camará,  



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  40 
 

 

CEMFAN, o Contra-Almirante Sanhá Clussé, CEMA, e, o Brigadeiro-

General Daba Naualna, Chefe de Gabinete do Chefe de Estado-Maior 

General.  

 

 

5 

 

12/01/2015 
 

Luta contra ébola: Equipa de especialistas de saúde militar  

despede-se do Chefe de Estado-Maior General 

 

O grupo de especialistas da saúde militar preparado e treinado para integrar a 

missão dos contingentes militares da CEDEAO destacados pelos países 

membros da organização para combater o vírus de ebola nos territórios dos 

Estados afectados pela epidemia despediu-se, hoje data, do Chefe de Estado-

Maior General das Forças Armadas, Tenente-General Biaguê Na N´Tan. 

A cerimónia que decorreu na Sala de Reuniões do Estado-Maior General 

contou com a presença de altos oficiais do Estado-Maior General. A equipa 

composta por dois médicos e seis enfermeiros, entre os quais três raparigas, 

treinada pelo Coronel Dr. António Biaguê, Chefe Adjunto da Divisão dos 

Serviços de Saúde Militar e ponto focal da CEDEAO para erradicação da 

malária no espaço oeste africano, deverá em breve deixar o país rumo a Acra, 

Gana.  

É de salientar que esta equipa guineense integra nesta primeira fase, oito 

especialistas de saúde militar, devendo passar para 88 elementos na segunda 

fase da missão. 

Durante a cerimónia de despedida, o Chefe de Estado-Maior General, apelou 

os destacados a desempenharem com coragem e lealdade a grande missão 

patriótica da CEDEAO, de salvar vidas humanas. Recomendou igualmente o 

respeito das regras de segurança e de protecção pessoal e colectiva contra a 

epidemia. 

 

6 

 

 14/01/2015 
 

Reunião do Conselho Superior de Defesa 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e os militares 

membros do Conselho Superior de Defesa participaram no Palácio da 

República, em Bissau, na reunião do Conselho Superior. 
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14/01/2015 
 

Audiência  

 

Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência a 

Comissão Permanente Especializada da ANP para Área de Defesa e 

Segurança, chefiada pelo seu presidente Califa Seidi. 

 

 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  41 
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15/01/2015 

 

 

Chefe de Estado-Maior General visita campos agro-pecuários das FARP  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, acompanhado por 

altos oficiais da hierarquia militar e pelo Chefe da Divisão dos Serviços de 

Produção do Estado-Maior General, visitou no dia 15 de Janeiro de 2015, os 

campos agro-pecuários de Bidinga Na Nhassé e de Fâ Mandiga situados nos 

Sectores de Pitche e de Bambadinca, respectivamente.  

Esta visita enquadra-se no componente da reorganização das Forças 

Armadas, que é um dos pilares das prioridades do programa lançado pelo 

Tenente-General para a dinamização e a harmonização da classe castrense 

guineense. Segundo o General, a reorganização não deve limitar-se apenas 

na harmonização das leis militares mas deve, igualmente, estender-se à 

melhoria da saúde humana, da dieta alimentar no sector da defesa nacional, 

que passa necessariamente pela produção local de bens de consumo tais 

como arroz, tubérculos, legumes, frutas e produtos animais.  

Os planos para este ano visam dar prioridade a agricultura porque a 

sobrevivência das Forças Armadas culmina com a produção agrícola. As 

Forças Armadas vão, ainda em 2015, iniciar os exercícios de preparação 

combativa, cujo grosso das actividades será dedicado à produção agrícola 

nos diferentes campos militares. 
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16/01/2015 
 

Chefias militares e paramilitares apresentam cumprimentos  

de Novo Ano 

 

As Chefias militares e paramilitares concentraram-se nas instalações de 

Estado-Maior General, para apresentar os tradicionais cumprimentos de 

Novo Ano 2015, ao novo Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas, Tenente-General Biaguê Na N´Tan. 

 

O Tenente-General aproveitou a oportunidade para louvar as Forças 

Armadas pelo grande empenho demonstrado na consolidação da paz, 

segurança e na melhoria das condições de vida e alimentares. 

Apelou a todos os efectivos presentes a absterem-se do mal para se 

dedicarem ao desenvolvimento social, económico e defensivo para o bem-

estar de todos os cidadãos.   
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19/01/2015 
 

   Audiência 

 

A Comissão Especializada da ANP para Área de Defesa e Segurança, no 

quadro das suas actividades de rotina, contactos com as instituições do  

Estado sob a sua responsabilidade, visitou as instalações do Estado-Maior  

General das Forças Armadas. A delegação chefiada pelo seu presidente, 
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Califa Seidi, percorreu as obras de reabilitação do refeitório d´Amura, a 

cozinha provisória e o parque onde está estacionada a viatura de Amílcar 

Cabral. 

 

A delegação da Comissão Especializada da ANP para Área de Defesa e 

Segurança, que estava acompanhada pela imprensa nacional foi depois 

recebida em audiência pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas Tenente-General Biaguê Na N´Tan. 

   

Na ocasião a delegação parlamentar manifestou satisfação pelos progressos 

registados no espaço de quatro meses de mandato, na melhoria da dieta 

alimentar nas casernas, na organização, agricultura, e, na reabilitação das 

infra-estruturas militares. 

 

A Comissão parlamentar prometeu colaborar e apoiar as Forças Armadas na 

organização das leis militares, na estruturação da classe castrense, entre 

outras. 
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 21/01/2015 
 

Audiência 

 

Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência a 

Ministra da Defesa Nacional, Dr.ª Cadi Seidi, com quem abordou a questão 

da inauguração do refeitório do Estado-Maior General das Forças Armadas e 

da entrega das casernas das unidades da Base Aérea, do Estado-Maior 

General do Exército de Quebú e Buba, prevista para o dia seguinte. 

 

Depois da audiência a Ministra de Defesa Nacional visitou as obras de 

reabilitação do refeitório do Estado-Maior General. 

 .  
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22/01/2015 
 

 CEDEAO entrega casernas militares ao Governo 

 

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, acompanhado do 

seu staff, tomou parte na cerimónia oficial de entrega de medalhas e 

condecorações aos efectivos de polícias do contingente de Nigéria integrado 

na força de CEDEAO, ECOMIB, estacionada no país. 

 

 

13 

 

23/01/2015 
 

Celebração do 52º aniversario do inicio da Luta Armada de 

 Libertação Nacional 

 

Uma delegação militar dirigida pelo Chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas esteve neste dia, em Tite, sul do país, para tomar parte na 

celebração do 52º aniversário do ataque contra o quartel colonial fortificado 

daquela vila. 

 

As comemorações organizadas pelo Partido Africano para a Independência 

da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), contaram com a participação dos   
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Combatentes da Liberdade da Pátria, sobreviventes do ataque, associações 

que lutam pelos direitos humanos e membros do Governo.  

 

Na ocasião, a Comissão Organizadora condecorou 150 Combatentes da  

Liberdade da Pátria com a Medalha Companheiros de Amílcar Cabral. Entre  

os condecorados figura o Tenente-General. É de salientar que o evento foi 

presidido pelo Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira. 
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24/01/2015 

 

 

Entrega de boinas e inauguração do refeitório de Estado-Maior General. 

 

O Estado-Maior General das Forças procedeu esta manhã a primeira 

cerimónia oficial da entrega de boinas nacionais aos três Ramos das Forças 

Armadas; entrega de mobiliários de refeitórios das diferentes unidades de 

Bissau e a inauguração do refeitório do Estado-Maior General. 

 

A cerimónia foi presidida pela Ministra da Defesa Nacional, Dr.ª Cadi Seidi 

na presença a Ministra de Justiça, Dr.ª Carmelita Pires, do Chefe do Estado-

Maior General, do Secretário da Administração Interna, Dr. Doménico 

Sanca, dos Chefes de Estado-Maior dos Ramos, do Comandante do 

ECOMIB, Chefia militares e paramilitares.  

 

Foram entregues 240 boinas de cores diferentes, sendo 60 castanhas para o 

Exército; 60 Azuis para a Força Aérea; pretas para Marinha e verde para o 

batalhão da Presidência da República.  

 

Após a entrega das boinas seguiu-se a cerimónia de entrega da viatura 

usurpada durante o golpe de Estado de 12 de Abril de 2012 à Senhora 

Ministra da Justiça Drª. Carmelita Pires; e, dos mobiliários destinados aos 

refeitórios militares. Por último, o Tenente-General Biagué Na N´Tan 

inaugurou o refeitório reabilitado pelo Estado-Maior General. 

 

 

  

15 

 

26/01/2015 
 

Abertura do seminário sobre aula metódica 

 

Com o objectivo de relançar os programas de preparação combativa nas 

Forças Armadas, interrompida há mais de duas décadas, a Divisão Central 

das Operações e Treino do Estado-Maior General das Forças, organizou um 

seminário de formação sobre aula metódica. 

 

A cerimónia de abertura do seminário de formação que envolve todas as 

unidades militares e que decorre de 26 a 30 de Janeiro 2015 teve lugar nas 

instalações do Estado-Maior do Exercito. Presidiu o evento, o Vice-Chefe do 

Estado-Maior General, Tenente-General Mamadú Turé (N´Krumah) na 

presença de altos oficiais das Forças Armadas.  
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16 

 

26/01/2015 
 

Apresentação de cumprimentos de novo ano ao Presidente da República 

 

A delegação das Forças Armadas chefiada pelo Chefe do Estado-Maior 

General das Forças, Tenente-General Biaguê Na N´Tan tomou parte nesta  

manhã, no palácio da República, na cerimónia de apresentação de 

cumprimentos do Novo Ano ao Presidente da República, José Mário Vaz. 

 

 

 

17 

 

26/01/2015 
 

Condecoração 

 

Por ocasião da comemoração do Dia da Organização Mundial de Alfândega 

(OMA), a Direcção-Geral das Alfândegas da Guiné-Bissau condecorou o 

Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente-General 

Biaguê Na N´Tan, com diploma de mérito, pelos trabalhos prestados à testa 

do Comando Geral da Alfandega.   

 

 

 

18 

 

 

30/01/2015 

 

 

Comemoração do 42º Aniversário da morte de Titina Sila  

 

Foi comemorado em Bissau, o 42º aniversário do assassinato da Heroína da 

Luta Armada de Libertação Nacional, camarada Titina Sila, e, também, o dia 

da Mulher guineense. A cerimónia que decorreu no período de manhã, na 

Praça Titina Sila e na qual estiveram presentes o Chefe do Estado-Maior 

General das Forças Armadas, Tenente-General Biaguê Na N´Tan e altos 

oficiais, foi igualmente marcada por um desfile militar e paramilitar do 

Comité das Mulheres Militares e paramilitares da Guiné-Bissau. 

  

A cerimónia oficial das comemorações que teve um duplo carácter 

(comemoração do Dia da Mulher Guineense, a inauguração da estátua da 

Heroína e da praça do internet livre), foi presidida pelo Presidente da 

República, José Mário Vaz. 

 

Nesta mesma cerimónia foi inaugurada, no local, a Estátua de Titina Sila, 

erguida no jardim baptizado com o nome da heroína, tornado a partir do dia 

30 de Janeiro 2015 a Primeira Praça de Internet Livre no país.  

 

 

 

19 

 

30/01/2015 
 

Encerramento do seminário de aula metódica  

 

Depois de ter participado na cerimónia do 42º aniversário da morte da 

Heroína Titina Sila, Dia da Mulher Guineense, que decorreu no Jardim 

Titina Sila, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas deslocou-

se para o Estado-Maior do Exército para presidir a cerimónia de 

encerramento do seminário de formação sobre aulas metódicas promovido 

pela Divisão de Operação e Treino do Estado-Maior General. 
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Na ocasião, o Tenente-General, Biagué Na N’Tan que esteve acompanhado 

pelos Chefes de Estado-Maior dos três Ramos das Forças Armadas, 

encorajou a continuação de cursos do género.  

 

 

 

 

Acto de entrega das boinas aos militares dos três Ramos das forças Armadas (24 de Janeiro 2015) 
 

     

 

 
 

Reunião de Chefias militares na Sala de Reuniões do Estado-Maior General das FARP – 2015 
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Sala de espera do Hospital Militar Principal Amizade Sino-Guineense 
 

Fevereiro 2015 
ASSIMP Nº 02 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

02/02/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo (FARP) recebeu em audiência, no seu Gabinete de trabalho, uma 

delegação do UNIOGBIS com a qual tratou assuntos ligados a reforma e 

segurança no país. 

 

 

2 

 

03/02/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo foi recebido em audiência pelo embaixador extraordinário e 

plenipotenciário da República de Cuba acreditado na Guiné-Bissau. As duas 

personalidades abordaram a questão das relações de cooperação técnico-

militar existentes desde o tempo de Luta Armada de Libertação Nacional 

entre as forças armadas dos nossos países. 

 

 

3 

  

05/02/2015 
 

 CEMGFA reúne-se com as Unidades de EMFAN e de DAA 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas esteve esta manhã no 

Clube de Estado-Maior da Força Aérea, onde se reuniu com os efectivos da  

Força Aérea e do Regimento de Defesa Antiaérea. O encontro mantido  
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permitiu o Tenente-General inteirar-se das causas e origens do  

desentendimento que opunham as duas unidades vizinhas interdependentes. 

 

Depois das intervenções dos participantes, o Chefe de Estado-Maior General 

usou da palavra para apaziguar os ânimos antes de tomar a decisão final 

seguida de orientações que preservam a boa vizinhança e subordinação as 

leis e disciplina militar. 

 

Estiveram presentes o Chefe Estado Maior das Força Aérea, Major General 

Ibraima Papa Camará, Comandante-Adjunto de Defesa Antiaérea, entre 

outros. 

 

4 

 

08/02/2015 
 

Manobras de AFRICOM no Senegal 

 

Uma delegação do Estado-Maior General das Forças Armadas composta por 

dois oficiais superiores deixou Bissau rumo a capital senegalesa onde 

deverão participar nas manobras militares de AFRICOM ena Conferencia 

Internacional sobre a segurança e as ameaças terroristas. 

 

A delegação guineense composta por dois oficiais superiores, os Coronéis 

Lassana Massaly (que chefiou) e Eusébio Saiegh. 

 

 

5 

 

09/02/2015 
 

Chefe de Estado Maior General visita Divisões d’Amura 

 

Com a finalidade de se inteirar do andamento dos trabalhos, nas diferentes 

divisões do Estado-Maior General das FARP, o Tenente-General Biaguê Na 

N´Tan efectuou uma visita surpresa aos gabinetes que fazem parte do 

serviço. 

 

Na ocasião, o CEMGFA constatou os esforços feitos pelos serviços que 

asseguram o pleno funcionamento do Estado-Maior General das FARP. 

 

 

6 

 

10/02/2015 
 

Reunião do Conselho dos Chefes de Estado-Maior 

 

O Conselho de Chefes de Estado-Maior reuniu-se na Sala de Reuniões do 

Estado-Maior General das FARP, sob os auspícios do Tenente-General 

Biaguê Na N´Tan. Durante este encontro, os participantes analisaram as 

questões ligadas a segurança, a reestruturação das FARP e as relações 

técnico-militares entre Guiné-Bissau e países amigos. 

 

 

7 

 

12/02/2015 
 

Audiência 

 

Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência o 

Procurador-geral da República, Dr. Hermenegildo Mendes com quem 

abordou assuntos de interesse nacional. 
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8 

 

18/2/2015 
 

Visita à Escola de S. Vicente 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas visitou, no período 

da manhã, a Escola de Formação dos Oficiais Subalternos de S. Vicente com 

o objectivo de procurar espaços para albergar o pessoal do Comando da Zona 

Militar Norte, cuja devolução das instalações actuais já foi solicitada pelo 

Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

 

A preocupação que foi analisada em S. Vicente, entre a delegação do Estado-

Maior General e da Escola de Formação de Oficiais Subalternos de S. 

Vicente permitiu encontrar uma solução que prevê o alojamento nestas 

instalações de uma parte do pessoal do Comando da Zona Militar Norte. A 

outra parte poderá ser alojada no quartel de Mansõa ou Ingoré. 

 

Neste âmbito, o Chefe do Estado Maior General, efectuará na próxima 6ª 

feira, dia 20 de Fevereiro do corrente, uma visita relâmpago ao quartel de 

Mansõa. Após o encontro, a delegação visitou as infra-estruturas da escola 

que tem espaço e condições para receber um número razoável de militares 

para a formação. 

.  

 

9 

 

 

00/02/2015 
  

Visita do Chefe de Estado Maior General das FARP a Mansõa 

 

Com o objectivo de constatar in loco o estado das infra-estruturas das 

instalações do batalhão de Mansõa e outras unidades militares do interior, o 

Chefe de Estado-Maior General das FARP, Tenente-General Biaguê Na 

N’Tan efectuou neste dia uma visita ao referido aquartelamento.  

 

Nesta visita, o Tenente General fez-se acompanhar do Inspector-geral das 

FARP; Chefes de Estado-Maior dos três Ramos, e, outros oficiais do Estado-

Maior General. 

 

O General aproveitou a oportunidade para lançar mensagens de reconciliação 

recomendando aos militares o respeito à Constituição da República, os 

órgãos democraticamente eleitos, e a dedicarem-se às actividades de 

preparação combativa e aprofundar os seus conhecimentos literários. 

 

 

10 

 

00/02/2015 
 

Chefe de Estado Maior General visita Escola de Cumeré 

 

Depois de Mansõa, Bula e S. Vicente, o Tenente-General, sempre 

acompanhado do Inspector-geral das FARP, Chefes de Estado-Maior dos três 

Ramos e de outros oficiais do Estado-Maior General, visitou o Centro de 

Instrução Militar de Cumeré com os mesmos objectivos. 

 

Aqui o General visitou as salas de aulas onde decorriam cursos de formação 

dos Comandantes de pelotões, de Sargentos, administrados por instrutores 

militares nacionais  
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11 

 

00/02/2015 
 

Chefe de Estado Maior General reúne-se com a unidade da Brigada 

Mecanizada 

 

O Chefe Estado Maior General das FARP, General Biaguê Na N´Tan, esteve 

nesta manhã na Brigada Mecanizada “Domingos Ramos”, onde se reuniu 

com todos os efectivos, na presença do corpo do Comando. 

 

O encontro enquadrado na agenda do General permitiu sanear alguns 

problemas sociais e de comando com que se deparava a maior unidade 

militar do país. 

 

Questões pertinentes foram levantadas pelos subalternos. Especialmente o 

alojamento, vestuários, e saúde mereceram uma atenção particular do 

Tenente General Biaguê Na N´Tan.  

 
                                                 

   

        
Obras de reabilitação de Pequeno Moscovo -2015 - Foto: Furriel Joaquim F. da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguração do refeitorio de Estado-Maior General -2015 - Foto: Furriel Joaquim F. da Costa 
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Ministra da Defesa Nacional, Drª Cadi Seide - Foto. Soldado Luís Mané 
 

Março - 2015 
ASSIMP Nº 03 

 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

1 

 

 

02/03/2015 

 

 

 Reunião dos Chefes de Estado-Maior 

 

Por convocação do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, 

Tenente General Biagué Na N’Tan, realizou-se a reunião dos Chefes de 

Estado-Maior na Sala de Reuniões do Estado-Maior General. A reunião 

visou examinar as questões de reabilitação das instalações de “Pequeno 

Moscovo”, a construção dos paióis e os documentos sobre estruturas 

militares das Forças Armadas. 

 

Na reunião estiveram presentes o Chefe de Estado Maior General das Forças 

Armadas o Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, 

Tenente-General Mamadu Turé (N´Krumah), o Inspector-geral das FA, os 

Chefes de Estado dos três Ramos das FA, e, os Brigadeiros Fernando 

Infanda, Chefe de Divisão dos Recursos Humanos, Aniceto Costa, Chefe do 

Departamento das Infra-estruturas do MDN e o Capitão-Tenente Tino, os 

três últimos na qualidade de convidados. 
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2 

 

 

03/03/2015 

 

 

Abertura da campanha de preparação combativa nas FARP 

 

O Estado-Maior General das Forças Armadas procedeu hoje nas instalações 

do Estado Maior do Exército, a abertura oficial das actividades de preparação 

combativa 2015. O acto oficial foi presidido pelo Vice-Chefe de Estado-

Maior General das Forças Armadas, Tenente General Mamadu Turé 

(N´Krumah), na presença do Chefe de Estado-Maior do Exército, Major-

General Augusto Mário Có e de vários outros altos oficiais do Comando. 

 

Na ocasião, o Vice-Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, 

Tenente-General Mamadú Turé (N’Krumah) falou da importância capital da 

preparação combativa para as Forças Armadas; da prontidão física, técnica e 

moral das tropas; e, das suas estruturas. Apelou igualmente aos militares 

guineenses para se empenharem, com seriedade e dedicação, no 

cumprimento das tarefas de preparação combativa e na aprendizagem da arte 

militar. 

 

 

 

3 

  

 

03/03/2015 

 

 

Abertura do Ano Judicial guineense 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente 

General Mamadu Turé (N´Krumah), em representação do Chefe de Estado -

Maior General tomou parte na cerimónia oficial da abertura do Ano Judicial 

guineense que decorreu no Hotel Azalai, em Bissau. 

 

Na ocasião, o Vice-Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas 

esteve acompanhado de oficiais superiores das Forças Armadas. 

  

 

4 
 

03/03/2015 
 

Delegação da Missão Conjunta da UA visita Estado-Maior General 

 

A Missão Conjunta de Avaliação da Reforma no Sector de Defesa Segurança 

e Justiça, que efectua entre 2 e 12 de Março 2015, uma visita de contacto no 

país chegou ao Estado-Maior General das Forças Armadas, onde manteve 

um encontro de trabalho com o Chefe de Estado-Maior General e o seu staff. 

 

A Missão Conjunta de Avaliação é constituída pelas CEDEAO, NU, CPLP, 

UE, RASS (Rede Africana sobre o Sector de Segurança) e coordenada pela 

União Africana. Durante o encontro foram abordadas as questões da reforma 

no sector da defesa e segurança, da estabilidade e do desenvolvimento do 

país.  

 

Estiveram presentes o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, 

o Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente  
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General Mamadu Turé (N´Krumah), o Inspector-geral das FA, os Chefes de 

Estado dos três Ramos das FA, e, o Brigadeiro Fernando Infanda. 

 

 

5 

 

 

05/03/2015 

 

 

Estado-Maior de Armada promove palestra alusiva a 8 de Março 

 

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Estado-Maior 

da Armada promoveu neste dia, nas suas instalações, uma palestra alusiva a 

esta data sob o tema: Papel da mulher no desenvolvimento social. 

 

A cerimónia de abertura que foi presidida pelo Vice-Chefe de Estado-Maior 

General da Armada, Comodoro Carlos Alfredo Mandungal, ocorreu na 

presença da imprensa e demais convidados.  

 

 

 

6 

 

 

08/03/2015 

 

 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher 

 

A comemoração do Dia Internacional da Mulher cujo acto central teve lugar 

na praça dos Heróis Nacionais em Bissau foi marcada pela participação 

activa das mulheres militares das Forças Armadas guineenses. 

 

Para além da realização de palestras promovidas no Ministério da Defesa 

Nacional e nas diferentes unidades, a Companhia das mulheres militares, 

participou igualmente no desfile animado pela banda música das Forças 

Armadas. 

 

A cerimónia foi presidida pela Ministra de Defesa Nacional, Drª. Cadi Seidi, 

na presença do Representante do Secretário-Geral das NU no país, Miguel 

Trovoada, Representante de CAOPA, Fatu Turé Honoré, a Representante das 

mulheres da UNTG, Maria da Luz Lopes Pereira Imbali, e a Primeira-dama 

do país. Estiveram também presentes representantes de 14 países do 

continente e as mulheres militares da ECOMIB, que participaram no desfile. 

 

 

 

 

7 

 

 

11/03/2015 

 

 

Missão Conjunta de Avaliação realiza Workshop sobre a reforma 

 

No âmbito da sua visita ao país, que decorreu entre 2 e 12 de Março, a 

Missão Conjunta de Avaliação da Reforma no Sector de Defesa Segurança e 

Justiça promoveu no dia 11 do corrente, no Hotel Azalai, em Bissau, um 

workshop sobre a reforma no sector da Defesa e Segurança.  

 

O workshop que teve uma duração de um dia contou com a participação de 

nove oficiais das Forças Armadas e funcionários do Ministério da Defesa 

Nacional. 
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8 

 

11/03/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, o Conselheiro Militar da UNIOGBIS, Coronel Neto, do Brasil, 

que se apresentou às autoridades militares da Guiné-Bissau. 

 

 

9 

 

12/03/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas recebeu esta manhã 

em audiência, o Ministro das Finanças, Dr. Geraldo Martins com quem 

abordou questões de serviço. 

 

Recebeu igualmente em audiência o novo embaixador dos Estados Unidos da 

América para Guiné-Bissau, com residência em Dakar; a delegação da 

Guarda Nacional de Portugal e a delegação do Projecto Mon Ku 

Mon/DDCC; e o delegado dos serviços consulares da embaixada da 

Alemanha em Bissau, Sr. Carsten Wille. 

 

 

10 

 

16/03/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu no período 

da tarde, em audiência, no seu gabinete de trabalho, o embaixador da França 

em Bissau, com quem tratou de assuntos ligados a cooperação militar entre 

as nossas Forças Armadas.  

 

 

11 

 

 17/03/2015 
 

 Chefe de Estado-Maior General recebe seu homólogo português  

 

No quadro de relançamento da cooperação militar entre as duas forças 

armadas, interrompida com os acontecimentos de 12 de Abril de 2012, o 

Chefe de Estado-Maior General português, General Artur Pina Neves 

Monteiro, que acompanhou o Ministro da Defesa daquele país, em visita a 

Bissau, foi recebido na Amura pelo Tenente General Biaguê Na N’Tan. 

 

Os dois militares mantiveram um encontro de trabalho, na Sala de Reuniões 

do Estado Maior General das Forças Armadas, durante o qual abordaram 

questões do relançamento da cooperação militar entre Bissau e Lisboa, que 

tinha sido interrompida; a formação de quadros militares em Portugal assim 

como de outros apoios sociais. 

 

 

12 

 

18/03/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General visita Unidade Escolar 

 23 de Janeiro e carpintaria 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente General 

Biaguê Na N’Tan, efectuou uma visita relâmpago a Unidade Escolar 23 de  
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Janeiro e a carpintaria militar para constatar in loco a situação social, 

administrativa, organizativa e, também, infra-estrutural desta escola. 

 

A delegação do Estado-Maior General foi recebida pela Direcção com quem 

manteve um breve encontro de trabalho que permitiu ao Tenente General 

inteirar-se do funcionamento da unidade escolar. 

 

 

13 

 

18/03/2015 
 

Governo apresenta plano estratégico do desenvolvimento  

 às chefias militares 

 

No âmbito da preparação da mesa redonda com os doadores da Guiné-Bissau 

a ter lugar no dia 25 de Março em Genebra, Suíça, o Governo convocou as 

chefias militares para lhes apresentar o plano estratégico do desenvolvimento  

 

2015 - 2020. O encontro em que esteve presente, o Chefe de Estado Maior 

General, Tenente General Biaguê Na N’Tan decorreu no palácio do 

Governo.  

 

O plano estratégico do desenvolvimento que será apresentado aos doadores e 

parceiros económicos da Guiné-Bissau na mesa redonda de genebra foi bem 

apreciado pelas chefias militares que louvaram a ideia do Executivo de 

Domingos Simões Pereira. 

 

 

14 

 

23/03/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General reúne-se com professores de Cumere  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas reuniu-se esta manhã, 

na Sala de Reuniões do Estado-Maior General com um grupo de professores 

do Centro de Instrução Militar de Cumeré. 

 

O encontro presidido pelo Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas visou preparar o arranque das aulas de formação de sargentos das 

diferentes unidades militares, no centro de Instrução Militar de Cumeré. 

 

 

15 

 

 

24/03/2015 

 

 

Chefe de Estado-Maior General visita escolas militares de línguas 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas acompanhado do 

Vice-Chefe de Estado-Maior General e do Inspector-geral das FA efectuou 

esta manhã uma visita relâmpago as escolas militares de línguas; as unidades 

da Marinha Nacional; o Estado-Maior da Força Aérea e da Defesa Anti-

Aérea.  

 

Na ocasião, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas percorreu 

as instalações do laboratório de língua inglesa da Marinha Nacional, as  
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instalações da escola de inglês da Força Aérea Nacional, passando pelas 

salas de aulas de educação cívica frequentadas pelos soldados e oficiais das 

unidades de Marinha Nacional (fuzileiros, marinheiros) da Força Aérea 

Nacional e de DAA.  

 

A delegação visitou igualmente o parque de DAA, da Força Aérea e suas 

casernas, a pista de aviação, terminando no hangar de aviões.  

 

 

16 

 

25/03/2015 
 

Presidente do Tribunal Militar Superior parte para Nova Iorque 

 

Presidente do Tribunal Militar Superior, Major General Duarte Costa Sanhá 

deixou o país rumo a Nova Iorque onde vai participar de 26 a 27 de Março 

de 2015na Conferencia dos Chefes de Estado-Maior General das Forças 

Armadas.  

 

A Conferência que reúne os Chefes de Estado-Maior General das Forças 

Armadas de vários países do mundo, tratará os temas seguintes: Operações 

das Nações Unidas para manutenção da paz no actual ambiente político, 

estratégico e operacional; Desafios e oportunidades para as missões de 

manutenção da paz das Nações Unidas e Desafio no renovado ambiente, de 

segurança nas operações de manutenção da paz das Nações Unidas. 

 

 

17 

 

26/03/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, o Adido de Defesa da embaixada de Portugal em Bissau, Coronel 

José Carlos da Silva Morgado, que na ocasião informou ao Tenente General 

Biaguê Na N´Tan como está o novo representante militar das forças armadas 

de Portugal junto da sua embaixada na Guiné-Bissau. 

 

Para marcar a importância do dia e as expectativas da cooperação técnico-

militar entre as duas forças armadas, o Coronel José Carlos da Silva 

Morgado ofereceu ao Tenente-General um livro das estruturas das forças 

armadas portuguesas.   

 

 

 

18 

 

26/03/2015 
 

Entrega de equipamentos de refeitórios militares 

 
A Divisão de Serviço de Produção do Estado Maior General das Forças 

Armadas procedeu hoje, no quadro da 2ª fase de confecção de cadeiras, 

mesas e bancos de madeira destinados a equipar os refeitórios das diferentes 

unidades militares de Bissau, a entrega dos materiais supracitados ao Chefe 

de Estado-Maior General das FARP. 
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19 

 

28/03/2015 
 

Saúde militar realiza exercício de primeiro socorro durante combates 

 

No âmbito da campanha de preparação combativa aberta no 3 de Março 

2015, a Direcção do Hospital Militar Principal “Amizade Sino-Guineense” 

realizou no dia 28 do corrente, nos arredores de Bula, actividades de 

preparação combativa, em que participaram médicos e técnicos de saúde 

militar. 

 

Durante os exercícios que decorreram ao longo do dia, foram realizados 

vários temas entre os quais A, B, C, D de socorro, conduta frente a 

mordedura de cobra, imobilização de fractura, transporte de feridos e 

desmontagem de tenda. 

 
 

 
Marinha de Guerra Nacional realiza Exercício Falcão-2015 - Foto: Soldado Luís Mané 

 

Instituto Nacional de Defesa organiza Conferencia sobre relações entre civis e militares 
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 Hospital Militar Principal Amizade Sino-Guineense  

Abril - 2015 
ASSIMP Nº 04 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/04/2015 
 

Abertura do curso de formação dos sargentos em Cumeré 

 

No âmbito da formação dos comandantes de pelotões (oficiais e sargentos), 

decorreu em Cumeré a cerimónia oficial da abertura do curso de formação 

promovido pelo Estado-Maior General das Forças Armadas.  

 

O acto foi presidido pelo Chefe de Estado-Maior General, Tenente General, 

Biaguê Na N’Tan, que na ocasião realçou a necessidade e a importância de 

realizar cursos de formação militar para dotar as forças armadas de quadros 

bem preparados e capazes, que no futuro saberão cumprir a sua missão em 

benefício do país. 

  

 

2 

 

03/04/2015 
 

General Biaguê visita Divisões de Estado-Maior General 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas efectuou no período 

da manhã uma visita de rotina às Divisões do Estado-Maior General para se 

se informar do funcionamento dessas estruturas e, também, inteirar-se do 

cumprimento do plano da preparação combativa. 
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3 

 

04/04/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General deixa o país rumo a Cuba 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas deixou o país rumo a 

república de Cuba em visita privada, durante a qual aproveitará para realizar 

consultas e tratamentos médicos. O General foi acompanhado do Coronel 

Eusébio Saiegh, Chefe das Relações Públicas. 

 

 

4 

 

04/03/2015 
 

Cerimónia fúnebre do General Mário Sousa Delgado 

 

O Brigadeiro-General, Mário Sousa Delgado que faleceu em Bissau, depois 

de uma doença prolongada, foi hoje a enterrar no cemitério de Antula com 

honras militares reservadas à sua categoria. 

 

A cerimónia de prestação de homenagem decorreu nas instalações do 

Estado-Maior General das Forças Armadas em Amura. 

 

 

5 

 

07/04/2015 
 

Ministra de Saúde Pública visita Hospital Militar Principal 

 

Com o objectivo de se inteirar, de perto, do funcionamento do Hospital 

Militar Principal Amizade Sino-Guineense, a Ministra da Saúde Pública 

Valentina Mendes efectuou esta manhã uma visita relâmpago ao Hospital 

Militar Principal, sita em Brá. 

 

A delegação ministerial foi recebida pelo Director-Geral do referido hospital, 

Capitão-de-Mar-e-Guerra Dr. Quenhin Nan Toté, que, depois a conduziu 

para a Sala de Reuniões onde a equipa médica realizou uma exposição 

perante a ministra. 

 

Nesta ocasião que constitui a primeira visita de um titular da pasta da Saúde 

Publica a um hospital militar desde a independência do país, falou-se de uma 

eventual assinatura de um protocolo de acordo entre este Ministério e o 

Hospital Militar Principal Sino-Guineense. A ideia foi avançada pela 

ministra Valentina Mendes.  

 

 

 

6 

 

 

08/04/2015 

 

 

Visita de controlo ao Centro de Instrução de Cumeré 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente 

General Mamadú Turé, acompanhado do Inspector-geral das Forças 

Armadas deslocou-se esta manhã a Cumeré, Centro de Instrução Militar, 

para visitar os soldados em curso de formação de sargento e, também, 

inteirar-se do andamento das aulas. 
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7 

 

 

09/04/2015 

 

 

Abertura da campanha de sensibilização sobre mesa redonda  

 

Com o objectivo de levar junto dos efectivos das Forças Armadas a 

mensagem sobre a mesa redonda com os doadores da Guiné-Bissau realizada 

no dia 25 de Março de 2015 em Bruxelas, Bélgica, e a sua importância para 

o desenvolvimento do país, a Divisão de Educação Cívica Assuntos Sociais e 

Relações Públicas do Estado Maior General das Forças Armadas, iniciou a 

partir do dia 9 de Abril 2015, uma campanha de sensibilização que abrangerá 

todas as unidades militares do país.  

 

A delegação composta por elementos da DECASORP vai transmitir as 

directrizes e mensagens do Estado-Maior General, que visam o reforço da 

paz e estabilidade social, factores cruciais para a entrada no país dos valores 

prometidos na ocasião pelos parceiros do desenvolvimento e pela 

comunidade internacional.  

 

 

8 

 

13/04/2015 
  

Visita do Adido de Defesa dos EUA à Guiné-Bissau 

 

Chegou ao país, para uma visita de contactos com as autoridades militares da 

Guiné-Bissau, o Adido de Defesa da Embaixada dos EUA, para o Senegal, 

Gâmbia, Cabo Verde e Guiné-Bissau. O Adido de Defesa, Major Gerald 

Mathis que chegou em Bissau por via terrestre, vindo do Senegal, foi 

recebido em M´Pack pelo representante do Estado-Maior General das Forças 

Armadas, Coronel Lansana Massaly, acompanhado do Comandante da Zona 

Militar Norte, Coronel Sumbonhe Na Tchongo.  

 

No cumprimento do programa de visita acordado entre o EMGFA da Guiné-

Bissau e a embaixada da América, o Major Gerald Mathis, neste mesmo dia, 

logo após a chegada visitou sucessivamente as seguintes unidades militares: 

Batalhão de Ingoré, Escola de Formação dos Oficiais Subalternos de S. 

Vicente e o Comando da Zona Militar Norte em Bula.  

 

Entre 13 e 21 de Abril o diplomata, sempre acompanhado da delegação do 

Estado-Maior General, visitou as unidades dos Regimentos de Artilharia 

Terrestre; Para-Comandos; Estado-Maior da Força Aérea; Batalhões de 

Mansõa; Bambadinca; Bafatá; Gabu; Quebo; Buba; Catió; bem como os 

destacamentos de fiscalização marítima em Cacheu (norte) e Cacine (sul). 
 

 

9 

 

16/04/2015 
 

Ministra da Defesa Nacional visita unidades militares do país 

 

A Ministra de Defesa Nacional efectuou visitas entre 13 e 16 de Abril do 

corrente, às unidades militares da Zona Militar Norte, Leste e Sul do país. 

Esta segunda visita da titular da pasta visa, entre outros objectivos, inteirar-

se da situação das infra-estruturas, da situação social e moral das tropas. 
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Neste périplo, a Ministra foi acompanhada pelo CEME, Major General 

Augusto Mário Có e pelo Chefe do Pessoal do Ministério da Defesa. 

 

 

10 

 

15/04/2015 
 

Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP visita Cumeré 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente-General Mamadú Turé 

(N´Krumah) visitou no princípio da manhã o Centro de Instrução Militar de 

Cumeré. Trata-se de uma visita de rotina, que visa controlar o funcionamento 

do curso de formação e capacitação iniciado em Março último. 

 

 

 

11 

 

 16/04/2015 
 

Vice-Chefe de Estado-Maior General reuniu-se com Instrutores 

militares e Chefes de Divisões 

 

Com o objectivo de melhorar o programa do curso de formação e 

capacitação dos sargentos e oficiais, e o funcionamento das aulas no Centro 

de Instrução Militar de Cumeré, o Vice-Chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas reuniu-se no período da manhã, na Sala de Reuniões do 

Estado-Maior General, com os instrutores do Centro supracitado, os chefes 

de divisões dos recursos humanos e da operação e treino do Estado-Maior 

General das Forças Armadas.  

 

Segundo o Tenente-General Mamadú Turé, os programas de formação assim 

como os métodos de aulas implementados aqui não são adequados às 

necessidades do Estado-Maior General; daí o imperativo de reunir-se com os 

respectivos responsáveis da área com vista a sanear a situação. 

 

 

12 

 

23/04/2015 
 

Adido de Defesa de França visita escolas de formação de língua francesa 

 

O Adido de Defesa junto da Embaixada da França em Bissau, com 

residência em Dakar, esteve em Bissau onde visitou as escolas de língua 

francesa instaladas nos Estados-Maiores dos três Ramos das Forças 

Armadas, onde foi sucessivamente recebido pelas suas respectivas chefias. 

 

O objectivo de percorrer as escolas criadas com apoio da França, no âmbito 

da cooperação técnico-militar entre as duas forças armadas, é para se inteirar 

de perto da evolução do ensino do francês no seio das forças armadas, bem 

como das suas principais dificuldades e necessidades. 

 

No entretanto, o Adido manteve um encontro de trabalho com o Vice-Chefe 

de Estado-Maior General, em que estiveram presentes os Chefes de Estado-

Maior dos Ramos e da Divisão dos Recursos Humanos do Estado-Maior 

General. 
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13 

 

28/04/2015 
    

Vice-Chefe de Estado-Maior General visita Centro de Cumeré 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas esteve esta 

manhã em Cumeré para uma visita de rotina de controlo sobre o 

desenvolvimento do curso de formação e de capacitação dos formandos neste 

centro de instrução. 

 

 

 

Visita do Vice-CEMG das FARP às unidades de Bissau (12/01/2016)  -  Foto: Soldado Luís Mané 

 

 

 

 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  62 
 

 
 

Militares durante a campanha de limpeza -2015 (recinto d´Amura) 

Maio - 2015 
  ASSIMP Nº 05 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/05/2015 
 

Chegada do Chefe de Estado-Maior General  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente-General 

Biagué Na N’Tan, que esteve em Cuba em tratamento médico regressou ao 

país na madrugada de 1 de Maio do corrente ano. Segundo o Coronel 

Eusébio Saiegh, que o acompanhou nesta viagem, o Tenente-General que 

deixou Bissau no dia 4 de Abril último, recebeu um excelente tratamento 

médico. 

 

Em Cuba o General teve a oportunidade de visitar alguns locais históricos, 

tendo sido recebido por algumas autoridades, que não esqueceram os laços 

de amizade que unem os dois povos desde os tempos da Luta de Libertação 

Nacional da Guiné-Bissau, em que participaram especialistas militares e 

civis deste país da América Latina. 

 

  

2 

 

03/05/2015 
 

General Biaguê participa XVIIª Reunião dos CEMG da CPLP 

 

Com a finalidade de participar na XVIIª reunião dos Chefes de Estado-Maior 

General da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o 

Tenente-General Biaguê Na N’Tan deixou Bissau, na madrugada do dia 3 de 

Maio 2015, rumo a Angola. 
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A reunião que terá lugar de 6 a 8 de Maio, em Luanda, decorrerá, em 

conformidade com o programado na agenda de trabalhos que consta da acta 

da 29ª Reunião Plenária do Secretariado Permanente para os Assuntos de 

Defesa. 

Segundo a agenda de trabalhos, os Chefes de Estado-Maior General da CPLP 

vão tratar, entre outros assuntos: Análise da situação político-militar e das 

questões internacionais de defesa e segurança com eventuais implicações 

para os países membros da CPLP; Ponto de situação sobre a revisão do 

protocolo de cooperação da CPLP no domínio da defesa; Exercício da série 

FELINO e a Apreciação dos documentos a aprovar na XVIª reunião de 

Ministros da Defesa. 

 

3 

 

05/05/2015 
 

Presidente de ANP de Mauritânia deposita coroa de flores 

 

O Presidente da Assembleia Nacional Popular da Mauritânia Mohamed Ould 

Ourol, que se encontra em visita oficial ao país, a convite do seu homólogo 

Cipriano Cassama, depositou esta manhã coroas de flores no mausoléu 

Amilcar Cabral e no túmulo dos Heróis Nacionais. 

 

O acto ocorreu na presença do Vice-Chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas, Mamadú Turé (N´Krumah) e de oficiais superiores. É de 

salientar que o visitante esteve na ocasião acompanhado do primeiro vice-

presidente da ANP, Alberto Nambeia, Presidente do PRS. 

 

 

4 

 

05/05/2015 
 

Aprisionamento de navios piratas 

 

 A Marinha de Guerra Nacional aprisionou no final de Abril e princípio de 

Maio, três navios piratas de pavilhão chinês que praticavam actividades 

ilegais de pesca nas águas territoriais da Guiné-Bissau.  

 

 

5 

  

06/05/2015 
 

Vice-Chefe de Estado-Maior General em Cumeré 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente-General Mamadú Turé 

(N’Krumah) visitou no princípio da manhã o Centro de Instrução Militar de 

Cumeré. Trata-se de uma visita de rotina que visa controlar o funcionamento 

do curso de formação e capacitação iniciado em Março último. 

 

 

6 

 

07/05/2015 
 

Vice-Chefe de Estado-Maior General recebe empresário português 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente-General Mamadú Turé 

(N’Krumah) recebeu em audiência um empresário português que se encontra 

no país em visita de contactos. 
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Durante a audiência o empresário apresentou às chefias militares projectos 

de instalação de um centro de formação técnica no domínio de carpintaria, 

serralharia, entre outras especialidades, nas Forças Armadas. 

  

 

7 

 

07/05/2015 
 

Divisão de Operação e Treino realiza actividades de controlo 

 

A Divisão de Operação e Treino do Estado-Maior General das Forças 

Armadas, iniciou na Zona Militar Norte, as actividades de controlo de ajuda 

dos exercícios de preparação combativa.  

 

O plano de controlo de ajuda, abrangerá as Zonas Militares Leste, Norte e 

Centro. Recorde-se que a delegação do Estado-Maior General é composta 

por todas as suas Divisões. 

 

 

8 

 

 

 

08/05/2015 

 

Audiência 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General Tenente-General Mamadú Turé 

(N’Krumah) recebeu em audiência o Coordenador de Gestão da 

Representação da Embaixada dos Estados Unidos da América na Guiné-

Bissau, Filomena T. Monteiro, com quem abordaram a questão da vinda a 

Bissau de uma equipa de especialistas militares de Washington para visitar 

os paióis da Brigada Mecanizada, dos batalhões de Quebú, Buba e Gabu. 

 

O objectivo da visita é definir o programa de neutralização de armas e 

munições consideradas obsoletas e a recuperação dos paióis. 

 

 

9 

 

08/05/2015 
 

Audiência 

 

O Vice-Chefe do Estado-Maior General, Tenente General Mamadú Turé 

(N’Krumah) recebeu em audiência no seu gabinete de trabalho o Vice-

Presidente da Comissão da Organização dos Militares Cristãos Evangélicos 

para África Ocidental, Coronel na reserva Igwe Sunday, e o seu antecessor, 

General na reserva Ishaku Komo provenientes da República de Nigéria. 

 

Estiveram presentes na audiência os representantes da associação nas Forças 

Armadas da Guiné-Bissau, Capitão Francisco Siuna, Tenente Jaime 

N´Bundé, entre outros. 

 

 

10 

 

11/05/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General regressa de Angola 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente-General 

Biaguê Na N’Tan regressou de Angola onde participou na XVIIª reunião dos 

Chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas da CPLP, que 

decorreu de 6 a 8 de Maio em Luanda. 
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11 

 

12/05/2015 
 

Reunião informativa do Chefe de Estado-Maior General  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente-General 

Biaguê Na N’Tan, reuniu esta manhã, na Sala de Reuniões do Estado-Maior 

General os Chefes de Estado-Maior dos Ramos, e, das Divisões do Estado 

Maior para lhes informar dos resultados da XVIIª Reunião dos Chefes de 

Estado-Maior da CPLP realizada em Luanda, Angola entre 6 e 8 de Maio do 

corrente ano. 

 

Estiveram igualmente presentes, o Vice-Chefe de Estado-Maior General, o 

Inspector-geral das FARP e o Conselheiro do Chefe de Estado-Maior 

General, Major General Saie Braia Nanhackba. 

 

 

12 

 

13/05/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, no seu gabinete do trabalho, um grupo de especialistas militares 

dos EUA que se encontram no país, para proceder ao 2º levantamento 

exaustivo de armamentos e paióis. 

 

O objectivo da missão é definir o programa de neutralização do material 

existentes considerado obsoleto e a recuperação dos paióis. 

 

 

13 

 

14/05/2015 
  

Reunião de análise sobre escolha de fardamento 

 

O Vice-Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, Tenente 

General Mamadú Turé (N´Krumah) reuniu-se esta manhã na Sala de 

Reuniões do Estado-Maior General com os Chefes de Ramos e de algumas 

Divisões do Estado-Maior General para analisar, escolher os tecidos aptos 

para confecção de fardamento militar nacional, e, aprovar as novas patentes e 

símbolos distintivos que deverão ser implementados nas FARP depois de 

terem sido aprovados pelo Conselho de Ministros e a Assembleia Nacional 

Popular. 

 

 

14 

 

14/05/2015 
 

Audiência 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência 

no seu gabinete de trabalho, o Adido de Defesa da Embaixada de Portugal 

em Bissau, que estava acompanhado por dois Coronéis da Marinha e da  

Engenharia militar, ambos especialistas. 

 

Na ocasião as duas partes abordaram em conjunto assuntos de cooperação 

técnico-militar, da formação de quadros militares guineenses em Portugal e 

apoios técnicos para a reorganização das nossas Forças Armadas. O Adido 

informou o CEMGFA da vinda ao país, em Junho próximo, de uma fragata 

da Marinha de Guerra portuguesa. 
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15 

 

15/05/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General visita Centro de Instrução de Cumeré 

 

Com o objectivo de se inteirar do funcionamento do curso de formação de 

Furriéis e Sargento, o Chefe de Estado-Maior General acompanhado do seu 

Vice-Chefe de Estado-Maior, do Inspector-geral das FA e entre outros 

oficiais superiores de Estado-Maior General, visitaram no período da manhã 

o Centro de Instrução Militar de Cumeré. 

 

O Tenente-General aproveitou a ocasião para informar as tropas desta escola 

dos resultados da sua deslocação em Cuba em Abril último, onde esteve em 

tratamento médico, e a de Angola realizada no quadro da XVIIª reunião dos 

CEMG da CPLP, realizada de 6 a 8 de Maio, em Luanda. 

 

Para terminar a visita, Biaguê Na N’Tan passou pela sala de aulas, 

Topografia Militar, onde os formandos aproveitaram para lhe apresentar as 

suas dificuldades ligadas a saúde, alimentação e transportes. 

 
 

16 

 

15/05/2015 
 

Audiência 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas foi recebido no 

Palácio da República pelo Presidente José Mário Vaz com quem abordou 

questões de defesa e segurança no país assim como as questões sociais das 

Forças Armadas General das FARP. 

 

 

17 

 

17/05/2015 
 

Marinha Nacional realiza Exercício Falcão-2015 

 

Depois de três meses de aulas de preparação teórica e prática, militares em 

diferentes níveis, nomeadamente o regimento de fuzileiros navais da 

Marinha Nacional, realizou de 16 a 17 de Maio do corrente ano, na zona de 

Surú, Sector de Prabis, Região de Biombo, as actividades finais do Exercício 

Falcão-2015.  

O exercício culminou com as operações de desembarque da força naval na 

famosa praia da tabanca de Surú, que progrediram mais de dez quilómetros 

em terra firme (costa marítima). Entre objectivos fundamentais, pretendia-se 

testar as capacidades combativas e aptidões físicas dos fuzileiros.  

Os trabalhos entram no quadro do cumprimento do programa das actividades 

de campanha de preparação combativa 2014-2015, planeado pelo Estado-

Maior General das Forças Armadas, através da Divisão de Operação e 

Treino. 

 

18 

 

19/05/2015 
 

Abertura de seminário de capacitação dos oficiais da educação cívica  

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente-

General Mamadú Turé (N´Krumah), presidiu nas instalações do Estado- 
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Maior de Exercito a abertura do seminário de capacitação dos oficiais de 

educação cívica e activistas das unidades militares do país. 

 

 

 

19 

 

 

21/05/2015 

 

 

Chefe de Estado-Maior General entrega certificado de mérito  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP procedeu a entrega de 

certificados de mérito ao Adido de Defesa da Embaixada de Senegal no país, 

Coronel Pape Mar N´Doye que termina a sua missão diplomática. 

 

A cerimónia decorreu na Sala de Reuniões do Estado-Maior General das 

Forças Armadas, na presença do Vice-Chefe de Estado-Maior General, 

Inspector-geral das FARP, dos Chefes de Estado-Maior dos três Ramos e da 

imprensa pública. 

 

 

20 

 

21/05/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General visita o Mausoléu Amílcar Cabral 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas efectuou, no 

princípio da tarde, uma breve visita ao mausoléu Amílcar Cabral com o 

objectivo de se inteirar do estado em que este se encontra. Visitou 

igualmente a viatura de Amílcar Cabral e o contentor onde funcionava a 

Rádio Libertação. 

 

 

21 

 

22/05/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General visita Exército e HMP 

 

O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, visitou as instalações 

do Estado-Maior do Exército para se inteirar do estado do armamento e do 

refeitório. Depois seguiu para o Hospital Militar Principal para, igualmente, 

constatar in loco o andamento das obras de construção de fossa alternativa 

para retenção da água usada nesse estabelecimento hospitalar. 

 

A situação da água usada proveniente do Hospital Militar Principal, que se 

escoa pela estrada que liga Avenida dos Combatentes à paragem central de  

 Transportes rodoviários, constitui dor de cabeça não somente para a 

Direcção de Hospital mas também para a população civil que utiliza essa via 

pública.   

 

 

 

22 

 

 

22/05/2015 

 

 

 

Médicos chineses realizam consultas gratuitas em Buba 

 

Uma equipa de médicos chineses que se encontra no país, no Hospital 

Militar Principal, no âmbito da cooperação bilateral, esteve no dia 22 de 

Maio do corrente ano no Comando da Zona Militar Sul, em Buba, para 

realizar consultas e tratamentos gratuitos. 
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O acto considerado inédito, jamais visto nas Forças Armadas, foi saudado 

por todos os camaradas e permitiu consultar 65 (sessenta e cinco) elementos 

do Comando da Zona Militar Sul e do Batalhão de Buba. 

 

23 

 

25/05/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, no seu gabinete de trabalho, o Ministro da Presidência do 

Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares com quem tratou assuntos 

particulares. 

 

 

24 

 

28/05/2015 
 

Visita do Rei Mohammed VI no país 

 

À convite do Chefe de Estado guineense Dr. José Mário Vaz, chegou ao país 

para uma visita oficial de três dias, o Rei de Marrocos, Mohammed VI, 

acompanhado por uma delegação de 500 pessoas. Durante esta visita, serão 

assinados cerca de 23 acordos de cooperação entre os quais educação, saúde, 

comercio, turismo, pesca, agricultura, entre outros. 

 

O Chefe de Estado-Maior General e as Chefias militares estiveram no 

aeroporto Internacional Osvaldo Vieira para receber Sua Majestade Rei 

Mohammed VI. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
 
 
 
 

                   Equipa Chinesa realiza consultas e tratamento gratuitos aos militares (Buba 22/05/2015, Foto: Furriel Joaquim 
F. da Costa 
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Encontro do Chefe de Estado Maior General com o Inspector de Forças Armadas Marroquinas 

 

Junho - 2015 
ASSIMP Nº 06 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/06/2015 
 

Reunião do Conselho de Segurança 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo tomou parte esta manha, no Palácio do Governo, na reunião do 

Conselho de Segurança do Governo em foram debatidos assuntos de 

segurança e política do país. 

 

  

2 

 

02/06/2015 
  

 Audiência 

O Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo recebeu em audiência o Chefe da equipa médica militar marroquina 

que se encontra no país no quadro da visita do Rei Mohammed VI que 

decorreu de 28 a 30 de Maio de 2015. 

 

 

3 

 

02/06/2015 
 

Encerramento do seminário de capacitação de oficiais 

A DECASORP procedeu nas instalações do EME ao encerramento do 

seminário de capacitação dos oficiais e novos activistas da educação cívica 

assuntos sociais e relações públicas. Participaram um total de 42 elementos 

entre capitães e soldados praças.  
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O acto foi presidido pelo Coronel Eusébio Saiegh, em representação do 

Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo que se encontrava ocupado. 

 

4 

 

02/06/2015 
 

Reunião governamental 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo, Tenente-General Biaguê Na N’Tan tomou parte na reunião do 

Conselho de Segurança do Governo em que foram tratados assuntos 

nacionais para o reforço da estabilidade.    

 

 

5 

 

03/06/2015 
   

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em audiência 

o Adido de Defesa junto da Embaixada de Senegal no país, Coronel Touba 

Lô com quem abordou questões ligadas a cooperação técnico-militar entre os 

dois países africanos.  

 

 

6 

 

05/06/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo recebeu em audiência, no seu Gabinete de trabalho, a equipa de 

médicos chineses que trabalham no Hospital Militar Principal.  

 

A mesma equipa veio dar informações ao General sobre a campanha de 

consultas e tratamentos gratuitos em curso nas diferentes unidades militares 

do Sul, Leste e Norte. 

 

 

7 

 

08/06/2015 
 

Reunião de chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se com as Chefias 

Militares para acertar agulhas sobre os pontos de cooperação entre Guiné-

Bissau e Marrocos e outros assuntos ligados a organização das Forças  

Armadas. Na reunião que durou cerca de duas horas, foram abordados os 

seguintes pontos:  

1) Visita de um General marroquino ao país no dia 11de Junho 2015 

 

2) Escolha de uniforme para a Guarda de Honra da Presidência da  

 

República; 
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2) Melhoria da carreira de tiro do Centro de Cuméré; 

 

3) Escolha de oficiais que falam francês para serviços de 

interpretação; 

5) Diversos. 

Estiveram presentes, o Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas Revolucionárias do Povo; Inspector-geral das FA; Chefes dos três 

Ramos e alguns chefes das Divisões de Estado-Maior General. A reunião foi 

presidida pelo Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas 

Revolucionárias do Povo. 

 

8 

 

08/06/2015 
  

 Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo recebeu em audiência, no seu Gabinete de trabalho, o ex-embaixador 

dos EUA, Jonh Blacken, no quadro da ONG de desminagem HUMAID. O 

antigo diplomata estava acompanhado de dois elementos americanos e dois 

nacionais. 

    

 

9 

 

09/06/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo recebeu esta manhã em audiência, o Comandante do contingente 

militar senegalês da ECOMIB estacionado em Cumeré.  

 

O Comandante Seidi que estava acompanhado do Adido de Defesa da 

Embaixada de Senegal no país, Coronel Touba Lô veio informar ao Tenente-

General da vinda ao país do Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas de Senegal prevista para o dia 16 de Junho 20115 com o objectivo 

de visitar o contingente senegalês de ECOMIB.  

 

 

10 

 

08/06/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General Forças Armadas recebeu em audiência o 

Comandante da ECOMIB, Coronel Major Gnibanga Barro com quem 

abordou questões de trabalho e segurança no país. 

 

 

11 

 

11/06/215 
  

Visita da delegação militar marroquina ao país 

Chegou ao país para uma visita técnica e de trabalho, uma delegação militar 

das Forças Armadas do Reino de Marrocos chefiada pelo General de Divisão  

 

Belkhir El Farouk, Inspector da Infantaria. A delegação que foi recebida no 

Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira pelo Vice-Chefe de Estado-Maior  
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General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, Tenente-General  

Mamadú Turé (N´Krumah), é composta por seis oficiais superiores, entre os 

quais, o General de Divisão Farouk, Capitaine de Vaisseau Major Rachid 

Kanouni da Marinha entre outros. 

 

 

12 

 

12/06/2015 
 

 Chefe de Estado-Maior General recebe delegação militar marroquina 

 

A delegação das Forças Armadas do Reino de Marrocos que se encontra no 

país, para uma visita técnica, foi recebida pelo Chefe de Estado-Maior 

General das Forças Armadas Tenente-General Biaguê Na N’Tan.  

 

Na ocasião o General de Divisão Belkhir El Farouk, Inspector da Infantaria 

das Forças Armadas do Reino e Chefe da delegação militar, apresentou ao 

General os objectivos da visita e as intenções gerais das Forças Armadas de 

Marrocos.   

 

 

13 

 

24/06/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General visita campo Agro-pecuário de Fâ 

Mandinga 

 

Com o objectivo de se inteirar do andamento das actividades agrícolas em 

curso, sobretudo a lavoura de arroz, o Chefe de Estado-Maior General 

Tenente-General Biaguê Na N’Tan que esteve acompanhado de alguns 

oficiais superiores e o Comandante da ECOMIB, Brigadeiro General 

Gnibanga Barro, visitou, o campo agro-pecuário de Fã Mandinga no sector 

de Bambadinca, Região de Bafatá. 

 

Na ocasião, o Chefe de Estado-Maior General e a delegação que o 

acompanhava passaram pelas instalações residenciais da secção de produção, 

indo sem demora para o campo onde, desde o dia 22 de Maio, o pessoal 

militar, equipado de um tractor, cultiva activamente o arroz.  

Os visitantes foram recebidos pelo Chefe da Divisão de Serviço de Produção 

das Forças Armadas Brigadeiro General, Lassana Indami. Seguidamente 

entraram em acção formando uma longa fila, o General ao meio, e semearam 

sementes de arroz que tiravam de pequenos baldes que lhes foram 

distribuídos.  

 

14 

 

25/06/2015 
 

Audiência 

 

 O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo recebeu, no seu Gabinete de trabalho, o Adido de Defesa de Portugal 

em Bissau com quem tratou assuntos de cooperação técnico-militar existente 

entre as duas Forças Armadas. 
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15 

 

29/06/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General das FARP visita Centro de Cumeré 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo efectuou, no princípio de manhã, uma visita relâmpago ao Centro de 

Instrução Militar de Cumeré com o intuito de se inteirar do andamento dos 

trabalhos de desmatação do terreno destinado a instrução de elementos da 

guarda presidencial e pessoal da segurança.  

 

 

16 

 

30/06/2015 
 

Relançamento do jornal O Defensor 

 

Depois de quatro anos de paragem, o jornal militar, O Defensor saiu nas 

bancas neste dia com a publicação da 19ª edição, ano XXI, graças ao 

empenho do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, que 

aceitou disponibilizar um fundo para o efeito. Nesta edição foram impressos 

500 exemplares com 12 páginas. O grosso do volume da produção, mais de 

370 exemplares, foi posto a venda pública.   

 

 

 

Campo agro-pecuário de Fâ Mandinga (Eng. Agrónoma Soldado Paula d´Assisa Camala) 24/06/2015 –                          

Foto: Soldado Luís Mané 

 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  74 
 

 
       

Visita do CEMG das FARP à unidade de DAA em Ilondé - Foto: Furriel Joaquim F. da Costa 
 

                                                                                                                    Julho - 2015 
ASSIMP Nº 07 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

03/07/2015 
 

Chefe de Estado Maior General das FARP na ANP 

 

Presidente José Mário Vaz dirigiu uma mensagem à Nação na ANP na 

presença de representantes de vários organismos internacionais, Corpo 

Diplomático acreditado no país, membros do Governo, entre outras 

entidades.  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, acompanhado dos 

Chefes de Estado-Maior de Ramos, presenciou o acto oficial. 

 

  

2 

 

07/07/2015 
 

Audiência 

O Inspector das Forças Armadas do Senegal que se encontra no país para 

uma missão de trabalho, com o objectivo de inspeccionar o contingente 

militar senegalês integrado na missão da CEDEAO/ECOMIB, efectuou uma 

visita de cortesia ao Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, 

Tenente-General. 
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3 

 

13/07/2015 
 

Inicio de campanha de distribuição de lençóis 

 

Na luta pela melhoria da vez mais da vida dos soldados nas casernas, o 

Chefe de Estado-Maior General deslocou-se ao Batalhão de Gabu para lançar 

a campanha de distribuição de lençóis que abrangerá todas as unidades 

militares do país. 

 

Nesta unidade, o General foi recebido com honras militares pelos efectivos 

da mesma e, depois, pela população que veio testemunhar as excelentes 

relações existentes com os militares de Gabu. O General visitou igualmente a 

escola de informática criada pelo Comandante Major Carlitos Infulna 

Buaiega Cá que funciona dentro das instalações militares.  

Depois de Gabu, o General percorreu as unidades de Bafatá e o Comando da 

Zona Militar Leste em Bambadinca. 

 

4 

 

17/07/2015 
 

PM de Cabo Verde deposita Coroa de flores no Mausoléu  

Amílcar Cabral 

 

O Primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves que esteve no país 

para uma visita de trabalho de alguns dias, deslocou as instalações de Amura 

onde depositou coroas de flores no Mausoléu Amílcar Cabral. 

 
5 

 

20/07/2015 
 

Comemoração do 30º Aniversário criação dos Comandos 

 

20 de Julho de 1985 - 20 de Julho 2015. Os Comandos da Guiné-Bissau 

completam 30 anos de existência como unidade militar criada para cumprir 

missões mais difíceis das Forças Armadas.  

 

Para marcar a data da sua fundação, o Regimento organizou uma série de 

actividades comemorativas cuja cerimónia de abertura foi presidida pelo 

Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo (FARP), na presença do representante da Ministra da Defesa Nacional, 

Brigadeiro-General M´Bana Na Famba, do Vice-Chefe de Estado-Maior 

General das FARP, Tenente-General Mamadú Turé (N´Krumah), do 

Inspector-geral das FARP e dos Chefes de Estado-Maior dos três Ramos. 

 

Na ocasião do evento que decorreu nas instalações do Regimento dos 

Comandos, o Chefe de Estado-Maior General disse que a unidade que 

completa hoje 30 anos de existência nasceu a partir de uma companhia criada 

com objectivos bem definidos e foi dirigida pelo actual Vice-Chefe de 

Estado-Maior General Tenente General Mamadú Turé e outros oficiais 

alguns dos quais não estão hoje entre nós.  

Esta unidade, não obstante o seu tamanho na altura, tinha um grande valor no 

seio das FARP; cumpria sempre com êxito todas as missões incumbidas 

superiormente porque tinha a capacidade de faze-lo em qualquer momento. 
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6 

 

21/07/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo recebeu em audiência a delegação da Comissão Nacional da ANP 

“Caminhos para Paz”. A delegação composta por quatro elementos era 

chefiada pela Senhora Filomena Mascarenhas Tipote, membro da Comissão. 

 

7 

 

21/07/2015 
 

Regresso do PR da Guiné Equatorial 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo, acompanhado do seu staff deslocou-se ao Aeroporto Internacional 

Osvaldo Vieira para assistir a chegada do Presidente José Mário Vaz vindo 

da Guiné Equatorial.  

 

8 

 

28/07/2015 
 

Chefe de Estado-Maior General visita unidade de Ilondé 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo, Tenente-General Biaguê Na N’Tan, em cumprimento da sua agenda de 

trabalho visitou esta manhã a unidade de Defesa Antiaérea de Ilondé. 

 

O General aproveitou a oportunidade para encorajar os militares a 

aumentarem os seus conhecimentos, apostarem na agricultura e a 

empenharem-se na consolidação da paz e estabilidade.   

 

9 

 

28/07/2015 
 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo recebeu em audiência o Comandante das forças da ECOMIB, Coronel 

Major Gnibanga Barro com quem analisou assuntos de segurança e de 

serviço. 

 

 

       

30º Aniversário da criação da unidade dos Comandos nas FARP - Foto: Furriel Joaquim F. da Costa 
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Hospital de campanha de equipa médica militar marroquina em Bissau - 2015 
 

Agosto - 2015 
ASSIMP Nº 08 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

03/08/2015 
 

Vice-Chefe do Estado Maior General nas comemorações de 3 de Agosto 

 

A comemoração de 3 de Agosto, dia do massacre de Pindjiguiti deste ano 

contou com a presença do Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP 

em representação da classe castrense. O Tenente-General Mamadú Turé 

(N´Krumah) esteve acompanhado dos Chefes de Estado-Maior dos Ramos e 

alguns oficiais superiores do Estado-Maior General. 

   

 

2 

 

06/08/2015 
 

Condecoração do contingente senegalês de ECOMIB 

 

O Comando da Força Militar de ECOMIB procedeu hoje, em Cumeré, a 

condecoração dos oficiais e soldados do contingente senegalês estacionado 

naquela localidade no quadro da Missão de Estabilização da 

CEDEAO/ECOMIB.  

Na ocasião as Forças Armadas Revolucionarias do Povo foram representadas 

por uma forte delegação militar encabeçada pelo Chefe de Estado-Maior 

General Tenente General Biaguê Na N’Tan. 

 

Todos os efectivos do contingente foram condecorados com medalha de 

mérito. 
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3 

 

06/08/2015 
 

Reunião do Conselho de Estado 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP tomou parte na reunião do 

Conselho de Estado que decorreu na Presidência da República, sob os 

auspícios do Presidente José Mário Vaz. 

 

 

4 

 

17/08/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu a visita de cortesia do 

Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas no país, 

Miguel Trovoada, a quem o General Biaguê informou da situação 

sociopolítica e militar actual. 

O General assegurou ao diplomata que as FARP estão fora da crise política 

vigente e continuarão sempre afastadas dela. As FARP querem paz e 

estabilidade, factores indispensáveis para o progresso nacional.  

 

 

5 

 

17/08/2015 
 

Equipa médica marroquina despede-se do Chefe de  

Estado-Maior General 

 

A equipa médica militar marroquina que esteve no país desde Maio de 2015, 

em missão humanitária, despediu-se hoje do Chefe de Estado-Maior General 

das FARP. Na ocasião o CEMGFA aproveitou para agradecer a equipa 

médica militar, as Forças Armadas do Reino de Marrocos e ao seu povo em 

geral pelo trabalho exemplar prestado ao longo da sua estada em Bissau. 

 

A equipa médica reconheceu a hospitalidade dos guineenses e das FARP em 

geral, e agradeceu ao General pela colaboração e, também, ofereceu 

medicamentos ao Estado-Maior General das FARP. 

 

 

6 

 

18/08/2015 
 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência o Adido 

de Defesa da Embaixada de Senegal no país, Coronel Touba Ló, com quem 

abordou questões de trabalho e de cooperação entre as duas Forças Armadas. 

 

 

7 

 

30/08/2015 
 

Peregrinação à cidade Santa de Mecca 

 

Quinze militares da Guiné-Bissau que beneficiaram da bolsa de peregrinação 

à cidade Santa de Mecca concedida pelo Reino de Marrocos deixaram Bissau 

de autocarro, rumo a capital senegalesa onde embarcarão no dia 2 de 

Setembro de 2015 para a Arábia Saudita.  
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Chefe de Divisão de Educação Cívica Assuntos Sociais e Relações Públicas, Coronel Albertinho António Cuma Foto: 
Furriel Joaquim F. da Costa 

                                                                                                                                  

Novembro - 2015 
ASSIMP Nº 11 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

03/11/2015 

 

Visita da Ministra da Defesa Nacional às unidades militares do interior 

 

Com o objectivo de se inteirar do estado físico dos quartéis, da situação 

social dos militares, a Ministra da Defesa Nacional, Maria Adiatu Djalo 

Nandigna iniciou no dia 3 de Novembro deste ano uma visita de contacto às 

unidades do interior do país. 

 

A visita iniciada no Comando da Zona Militar Sul, Buba, tinha sido 

interrompida no mesmo dia devido ao trágico acidente de viação ocorrido no 

troço Bambadinca – Bafatá, que vitimou dois soldados da Policia Militar  

 

 

2 

 

11/11/2015 
 

Audiência  

 

O Chefe do Estado Maior General das FARP recebeu em audiência o Adido 

de Defesa do Senegal, Coronel Touba Lô que, em nome do embaixador do  

 

Senegal em Bissau, e em seu nome próprio lhe apresentou as condolências 

pelo falecimento dos dois soldados da PM, ocorrido no dia 3 de Novembro 

2015, na sequência de um acidente de viação, na estrada Bambadinca – 

Bafatá.  
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O acidente em que se registaram dois mortos e 8 feridos entre os quais um  

grave, foi provocado pelo rebentamento de uma das rodas da viatura da PM 

que acompanhava a caravana da Ministra da Defesa Nacional, em visita às 

unidades militares do interior. 

 

Na ocasião, o CEMGFA aproveitou agradecer as forças armadas senegalesas 

pelo gesto humanitário prestado na evacuação e tratamento médico em Dakar 

do soldado da PM, ferido nesse acidente de viação.  

 

Por outro lado, o General Biaguê apresentou ao Adido de Defesa o seu pesar 

pela queda de uma aeronave da força aérea senegalesa ocorrida na região de 

Kaye. O aparelho que despenhou-se sem provocar vítimas mortais ficou 

totalmente danificado.     

 

 

3 

 

12/11/2015 
 

Cerimónias Fúnebres 

 

As FARP renderam esta manhã, na Fortaleza d’Amura, as ultimas 

homenagens ao Brigadeiro-General Lúcio Tombom, CLP, que faleceu no dia 

8 de Novembro no Hospital Militar Principal, em Bissau, vítima de doença.  

 

O malogrado foi inumado no cemitério Municipal de Bissau, na presença dos 

companheiros de armas e familiares. 

    

 

4 

 

16/11/2015 
 

Comemoração do 51º aniversário das FARP 

16 de Novembro de 1964 - 16 de Novembro 2015, as FARP, braço armado 

do Movimento de Libertação Nacional PAIGC), arquitecto da liberdade e da 

criação do Estado guineense, completaram 51 anos de existência ao serviço 

da nação. 

O acto central da comemoração desta importante e histórica data, que teve 

lugar nas instalações da Fortaleza d’Amura, em Bissau, que foi também 

celebrada no Estado-Maior dos três Ramos, das zonas militares e unidades 

militares do país, foi presidido pela Ministra da Defesa Nacional, Maria 

Adiato Djaló Nandigna, na presença do Chefe de Estado Maior General das 

FARP, Tenente-General Biaguê Na N’Tan, do Presidente do Tribunal Militar 

Superior e dos oficiais superiores subalternos e praças. 

Nesta ocasião, a Ministra da Defesa Nacional, proferiu um discurso em que 

retratou a vida histórica das FARP, o seu papel na reconstrução nacional, o 

seu envolvimento no cenário sociopolítico no passado recente, o estado 

actual da defesa e a reforma das forças de defesa e segurança.  

Mas, no entanto, a Ministra da Defesa Nacional se absteve de fazer 

promessas e lançar grandes perspectivas para as forças armadas. 
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5 

 

18/11/2015 
 

Entrega de dois botes ao Ministério da Defesa Nacional 

 

A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau procedeu, no quadro do 

Programa Provisório de Cooperação Técnico-Militar entre os dois países, a 

entrega formal à Ministra da Defesa Nacional, Maria Adiatu Djalo Nandigna, 

de dois botes destinados à Marinha. 

 

A cerimónia que teve lugar nas instalações de CTM em Bissau, decorreu na 

presença do CEMGFA Tenente-General Biaguê Na N´Tan, do Vice-

CEMGFA; do Inspector-geral das FARP e dos Chefes de Estado Maior dos 

três Ramos. 

 

Os dois botes pneumáticos de 40 cavalos cada têm a capacidade de 

transportar seis fuzileiros cada um. 

 

 

6 

 

23/11/2015 
 

Abertura da sessão parlamentar 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, acompanhado dos Chefes de 

Estado Maior dos três Ramos das FARP tomou parte na cerimónia da 

abertura oficial da sessão ordinária da Assembleia Nacional Popular. A 

cerimónia de abertura foi presidida pelo Presidente da República José Mário 

Vaz. 

 

 

7 

 

23/11/2015 
 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente-General Biaguê Na 

N´Tan, recebeu no período da tarde, no seu Gabinete de trabalho, uma 

delegação militar das Forças Armadas do Brasil acompanhada do respectivo 

embaixador em Bissau e do conselheiro militar da UNIOGBIS. 

 

Audiência foi realizada na Sala de Reuniões do Estado-Maior General. A 

Divisão de Operação e Treino realizou uma sessão de trabalho com os 

seguintes temas: As FA da Guiné-Bissau, possibilidades e limitações; As 

experiências das FA da Guiné-Bissau em missão da paz, ambos apresentados 

pelo Coronel Lassana Massaly e o Tenente-coronel José António Sanca. 

 

 

8 

 

23/11/2015 
 

Curso de formação sobre resolução de conflitos 

 

Um grupo de três oficiais guineenses deixou a capital, Bissau, rumo a  

Bamako (Mali) onde vão receber formação no domínio da prevenção e 

resolução de conflitos, no quadro da CEDEAO. O curso de formação que vai 

durar três semanas foi promovido pela CEDEAO no âmbito da capacitação 

dos militares da sub-região que nos últimos tempos se confrontada com 

vários conflitos. 
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9 

 

26/11/2015 
 

Chegada de donativos de Marrocos no porto de Bissau 

 

Um navio proveniente do Reino de Marrocos, transportando donativos 

destinados as Forças Armadas Revolucionarias do Povo, atracou este dia no 

porto comercial de Bissau. O conjunto deste donativo foi descarregado e 

logo foi levado para a fortaleza d’Amura. 

 

 

10 

 

27/11/2015 
 

Apresentação de donativo 

 

A delegação Marroquina procedeu esta manhã na fortaleza d’Amura a 

apresentação formal dos lotes do donativo ofertado pelo Governo do Reino 

às Forças Armadas Revolucionarias do Povo.  

 

 

     

    Entrega de prenda a um oficial marroquino                                  Entrega de bote ao MDN Foto: Soldado Luís Mané 

   Foto: Furriel Joaquim F. da Costa. 

 

 

Melhoramento do espaço destinado a instalação de tendas de campanha da equipa médica militar marroquina 
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Durante o lanche oferecido pelo CEMGFARP, Biaguê Na N´Tan 23/12/2015 - Foto: Soldado Luís Mané 

 

Dezembro - 2015 
ASSIMP Nº 12 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

03/12/2015 

 

Delegação de parlamentares africanos deposita coroas de flores 

 

A delegação da União Parlamentar Africana (UPA) que se encontra na 

Guiné-Bissau, no âmbito da realização da 67ª Sessão do Comité Executivo 

e da 38ª Conferência da União Parlamentar Africana depositou no dia 3 

de Dezembro 2015, coroas de flores no mausoleu Amilcar Cabral em 

homenagem aos Herois Nacinais.  

A delegação parlamentar que permanecera em Bissau de 2 a 6 deste mês 

chegou na Fortaleza de Amura acompanhada pelo Presidente de Assembleia 

Nacional Popular, Cipriano Cassamá e a cerimonia decorreu na presença da, 

Ministra da Defesa Nacional, do Chefe do Estado Maior General das FARP e 

dos oficiais superiores.  

 

2 

 

03/12/2015 

 

Audiência 

 

O Chefe do Estado Maior General das FARP recebeu em audiência, no seu 

Gabinete a Ministra de Defesa Nacional com quem abordou assuntos ligados 

a defesa nacional, segurança e outros assuntos sociais. 
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3 

 

08/12/2015 

 

Apresentação de módulo de formação militar 

 

As chefias militares, reuniram-se na Sala de Reunião do Estado Maior 

General das FARP para em conjunto, analisar e aprovar os módulos de 

formação de quadros das forças armadas, nas escolas militares guineenses, 

preparados e a ser apresentados pelos especialistas da Cooperação Tecnico-

militar português no país. 

 

Após a apresentação, os oficiais superiores das Divisões do EMGFA, Chefes 

de Estado Maior dos Ramos manifestaram sua anuência com os conteúdos 

dos módulos que passam ser os documentos básicos de trabalho nas escolas 

militares de formação. 

 

 

4 

 

10/12/2015 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência o Adido 

de Defesa da Embaixada da América para a Guiné-Bissau, com residência 

em Dakar, Major Mathis. O diplomata americano abordou com o General, 

assuntos de relações técnico-militares existentes entre as duas Forças 

Armadas.  

 

 

5 

 

23/12/2015 

 

Estado-Maior General das FARP oferece lanche 

 
Para a celebração da festa natalícia, que marca o nascimento de Jesus Cristo, o 

Estado-Maior General das Forças Revolucionárias do Povo organizou no passado 

23 de Dezembro de 2015, na Fortaleza d’Amura, um lanche para os filhos dos 

funcionarios afetos a esta instiutição. O gesto que constitui a primeira na historia 

recente das FARP, teve como objetivo fundamental, fortalecer o espírito de unidade 

entre civis e militares. 

O General Biaguê Na N´Tan aproveitou a ocassiao para felicitar o pessoal dizendo 

que “todos os funcionários do Estado-Maior General, começando por mim, Biaguê 

Na Ntan até a última categoria, estão de parabéns, sem esquecer as nossas crianças, 

que devemos saber que são os nossos sucessores, no seio das quais poderão sair 

futuros generais, presidentes, professores, enfim, grandes dirigentes deste país. Por 

isso devemos empenhar-nos a educá-las, ensiná-las a boa cultura, a pensar no 

futuro. 

Segundo o Tenente-General Mamadú Turé, as crianças presentes no evento, assim 

como as outras em casa, são os nossos herdeiros e nossa maior riqueza. Durante a 

Luta Armada de Libertação Nacional, Amílcar Lopes Cabral, disse “as crianças são 

as flores da nossa luta e a razão da nosso combate.’’.Hoje enquanto dirigente nas 

forças Armadas, continuo a lembrar-me desta importante frase. Nunca podemos 

esquecermo-nos das nossas crianças.  
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6 

 

30/12/2015 

 

Representante de Marrocos entrega donativo as FARP 

 

O Representante do Reino de Marrocos no país procedeu esta manhã a 

entrega formal do donativo do seu Governo no Estado-Maior General das 

FARP. A cerimónia que teve lugar na Amura contou com a presença da 

Ministra da Defesa Nacional, do Chefe do Estado-Maior General das FARP 

e das Chefias militar. O donativo ora entregue é constituído de 20 viaturas de 

marca Jeep, 4 camiões cisternas e um camião mecânico.  

 

 

 
Donativo do Governo marroquino às Forças Armadas Revolucionarias do Povo Foto: 1º Sargto, Luis Mané 

 

Marcha alusiva a 1 de Dezembro, Dia de Luta contra VIH/Sida: participaram unidades militares e 
paramilitares de Bissau e de ECOMIB/CEDEAO - Foto: Furriel Joaquim F. da Costa      
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 República da            Guiné-Bissau 

Ministério da Defesa Nacional 

Estado Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

Assessoria de Imprensa do Chefe do Estado-Maior General 

 

 
 

ACTIVIDADES ANUAIS DO CHEFE 

 DE ESTADO-MAIOR GENERAL  

E 
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2016 
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Proclamação da independência da República de Guiné-Bissau (24/09/1973 Madina de Boé) Foto arquivo. 
 

Janeiro - 2016 
Nº 01 – ASSIMP 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

12/01/2016 
 
Vice-Chefe de Estado-Maior General inicia visita às unidades de Bissau 

 
O vice-chefe de Estado-Maior-General das FARP, Tenente General Mamadú 

Turé (N´Krumah), por recomendação do Chefe de Estado-Maior General, 

que se encontra em visita de trabalho ao Marrocos, iniciou hoje, uma visita 

às unidades militares de Bissau.  

 

A visita tem como finalidade informar e esclarecer os efectivos da região 

militar de Bissau acerca dos recentes rumores sobre a alegada existência de 

um grupo de pessoas que pretendem criar perturbações no país 

possivelmente assaltar algumas instituições do Estado.  
 
O General Turé foi acompanhado do Inspector-geral das FARP, o Chefe da 

Divisão de Recursos Humanos, e, da Divisão de Operação e Treino. No 

primeiro dia foram visitadas as seguintes unidades: Regimentos de Artilharia 

Terrestre, Para-Comandos, DAA, FAN, Banda da Música e Brigada 

Mecanizada. É de salientar que os trabalhos da visita ora iniciada 

continuarão nos dias seguintes. 
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2 

 

13/01/2016 
 

Visita do Vice-Chefe de Estado-Maior General às unidades de Bissau 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP, Tenente General 

Mamadú Turé (N´Krumah), prosseguiu a visita às unidades de Bissau, tendo 

passado pelos Estado-Maior de Exército e a Guarda Nacional. 

 

Depois da visita, o Tenente-General Mamadú Turé (N´Krumah) foi recebido 

em audiência no Palácio da República pelo Presidente José Mário Vaz.  
 

3 

 

14/01/2016 
 

Visita do Vice-Chefe de Estado-Maior General às unidades de Bissau 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP, Tenente General 

Mamadú Turé (N’Krumah), prosseguiu, hoje a sua visita às unidades de 

Bissau, tendo na última etapa, percorrido as unidades do Estado-Maior da 

Armada, Guarda-fiscal e Amura. 

 

4 

 

20/01/2016 
 

Dia dos Heróis Nacionais 

 

A comemoração do Dia dos Heróis Nacionais, organizada pela Secretaria de 

Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria teve lugar este ano em 

Morês, Região de Oio.  

 

Na ocasião, as FARP foram representadas por dois oficiais superiores, Chefe 

de Estado-Maior do Exército, Major General Augusto Mário Có e Coronel 

Albertinho António Cuma, Chefe de DECASORP.  

 
 

5 

 

25/01- 

  26/02/2016 

 

Divulgação do Regulamento da Disciplina Militar 

  

Após a provação da Lei do Regulamento da Disciplina Militar pela ANP, o 

Estado-Maior General das FARP em colaboração com o Tribunal Militar 

Superior, criaram uma comissão conjunta para implementar as actividades de 

divulgação da Lei do Regulamento da Disciplina Militar (RDM). 

 

O trabalho que teve a duração de um mês abrangeu todas as unidades e 

subunidades militares da Guiné-Bissau. A comissão era composta por oito 

oficiais, entre os quais, Coronel Albertinho A. Cuma, Chefe de DECASORP, 

Coronel Manuel Cardoso, Chefe da OPs do EME, Major Augusto Bicóda, 

Juiz do Tribunal Militar Superior. 

 

6 

 

28/01/2016 
 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, o 

Comandante das Forças da ECOMIB, Brigadeiro-General Gnibanga Barro 

com quem tratou de assuntos ligados à matéria de defesa e segurança no país. 
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7 

 

30/01/2016 

 

Comemoração do Dia da Mulher Guineense 

 

O Comité das Mulheres Militares da Guiné-Bissau (COMUM-GB) 

participou de forma activa, nas comemorações do Dia da Mulher guineense.  

 

Este ano, a data foi marcada com a deposição de coroas de flores na Praça 

Titina Sila (heroína) seguida do acto oficial de comemoração que decorreu 

em frente a Sé Catedral de Bissau. 

 

A cerimónia foi presidida pelo Presidente do PAIGC, Domingos Simões 

Pereira. Também estiveram presentes a Ministra da Família Mulher e Coesão 

Social e diferentes individualidades e veteranos da Luta de Libertação 

Nacional. 

 
 

 
Marinha Nacional comemora 20 de Janeiro 2016 Foto: Furriel Joaquim F. da Costa 

 

Donativo do Governo do Reino de Marrocos Foto: Soldado Luís Mané  



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  90 
 

 
 

Primeiro-ministro Carlos Correia visita campos agrícolas das Forças Armadas Foto: Soldado Luís Mané 

Fevereiro - 2016 
ASSIMP Nº 2 

 

 

Nº/O 

 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

 

01/02/2016 

 
 

Chefe de Estado-Maior General visita estaleiros navais de Cumeré 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, acompanhado do Vice-Chefe 

de Estado Maior General das Forças Armadas e do Vice-Chefe de Estado-

Maior da Armada e o Chefe da Divisão de Recursos Materiais efectuou no 

princípio da manhã de hoje, uma breve visita às antigas instalações dos 

estaleiros navais de Cumeré.  

 
A ideia é ver o estado actual daquelas instalações para posteriormente 

estudar as possibilidades de instalar um posto de controlo marítimo que 

servirá de ponto de partida para as missões de fiscalização marítima nas 

águas territoriais nacionais. 

 

Durante a visita, foi constatado que as instalações do porto se encontram em 

estado avançado de degradação e a sua reabilitação exige grandes 

investimentos. 
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2 

 

01/02/2016 
 

Audiência/ Prematura 

 

O Tenente General Biaguê Na N´Tan e sua comitiva da qual faziam parte o 

Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP, o Inspector-geral e Chefes 

de Estado-Maior dos Ramos, foram recebidos em audiência pelo Primeiro-

ministro Carlos Correia. Consta que durante a audiência que teve lugar na 

Prematura as autoridades abordaram as questões de defesa e segurança no 

país. 

   
 

3 

 

02/02/2016 
 

Visita interna 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP acompanhado do seu Adjunto e 

por alguns oficiais superiores d´Amura, visitou esta manhã as obras de 

reabilitação das casernas onde irão funcionar as aulas de línguas - francês, 

português e inglês. É de salientar que as obras em curso estão a ser 

executadas pela Engenharia Militar. 

 

4 

 

02/02/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, no seu 

Gabinete de trabalho, os novos conselheiros militares das Nações Unidas em 

Bissau. Trata-se de dois oficiais superiores (brasileiro e togolês) que vieram 

substituir os antecessores.  

 
Os dois oficiais superiores do UNIOGBIS estiveram em Amura para uma 

visita de cortesia e de apresentação ao Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas Revolucionarias do Povo (FARP). 

 
 

5 

 

02/02/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, Tenente General Biaguê Na 

N´Tan foi hoje recebido em audiência pelo Primeiro-ministro, Carlos 

Correia. Durante o encontro os dois chefes abordaram assuntos da defesa 

nacional problemas sociais das forças de Defesa e de segurança. 

 
 

6 

 

02/02/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente General Biaguê Na 

N´Tan foi hoje recebido em audiência pelo Presidente da República, José 

Mário Vaz, com quem tratou de assuntos de serviço. 
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7 

 

10/02/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente-General Biaguê Na 

N´Tan recebeu em audiência o Comandante da Guarda Nacional, Brigadeiro-

General Marna com quem abordou questões de serviço. No mesmo dia, 

recebeu ainda em audiência o Presidente do Tribunal Militar Superior e 

também os funcionários desta instituição judicial.  
 

 

8 

 

11/02/2016 
 

Delegação da CPLP efectua visita de cortesia 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente General Biaguê Na 

N´Tan recebeu em audiência a delegação da CPLP dirigida pelo Ministro dos 

Negócios Estrangeiros de Timor Leste. Na delegação fazia parte o Secretário 

Executivo da CPLP, que também se encontra de visita ao país.  

A audiência foi seguida de um encontro de trabalho que decorreu na Sala de 

Reuniões de Estado-Maior General das FARP na presença do Vice-Chefe de 

Estado-Maior General, Inspector-Geral, Chefes de Estado-Maior dos Ramos 

e de alguns chefes das Divisões de Estado-Maior General. 

 

9 

 

13/02/2016 
 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente General Biaguê Na 

N´Tan recebeu em audiência a Ministra da Defesa Nacional Maria Adiatu 

Djalo Nandigna. A ocasião serviu para as duas autoridades do sector da 

defesa tratarem de assuntos ligados a esse pelouro.  

 

 

10 

 

15/02/2016 
 

Distribuição de viaturas  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente General Biaguê Na 

N´Tan, acompanhado do seu staff procedeu esta manhã a distribuição das 

viaturas ofertadas pelo Reino de Marrocos às FARP no âmbito da 

cooperação técnico-militar. 

 

Entre as unidades beneficiárias nesta primeira fase de distribuição estão: 

Estado-Maior General, unidades de Ingoré, Farim, Policia Militar e Para-

Comandos que receberam cada uma viatura equipada com rádio de 

comunicação. 

 

11 

 

15/02/2016 
 

Apresentação de condolências  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente-General Biaguê Na 

N´Tan, acompanhado do seu Chefe de Gabinete, esteve na Direcção-Geral  
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das Alfandegas de Bissau para apresentar ao colectivo da referida instituição 

aduaneira, as condolências pelo falecimento de alguns funcionários, ocorrido 

ainda este ano. 

 
 

12 

 

15/02/2016 
 

Experimentação dos botes  

 

Com o objectivo de se inteirar da capacidade de navegação dos botes doados 

pelo Reino de Marrocos, o Comando de Estado-Maior da Armada procedeu 

pelas 14 horas, ao lançamento oficial da embarcação naval às águas na ponte 

cais. 

 
O exercício de demonstrações que teve lugar na ponte cais ocorreu na 

presença do Chefe de Estado-Maior General das FARP Biaguê Na N´Tan, o 

Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP, Inspector-geral, Vice-Chefe 

de Estado-Maior da Armada e o Chefe de Gabinete do Chefe de Estado-

Maior General, Brigadeiro General Daba Naualna. 

 

 

13 

 

15/02/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente General Biaguê Na 

N´Tan, recebeu em audiência o Representante de CEDEAO e o Comandante 

de ECOMIB. As duas autoridades deslocaram-se ao Estado-Maior General a 

convite do General Biaguê.  

 

14 

 

17/02/2016 
  

Ministra de Defesa Nacional Visita unidade de Farim 

 

A Ministra da Defesa Nacional Adiatu Djalo Nandigna e o Chefe de Estado-

Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo (FARP), 

acompanhados do Inspector-geral das FARP, Chefe de Estado-Maior de 

Exército, Director da Politica Nacional de Defesa do Ministério da Defesa 

Nacional visitaram neste dia a unidade militar de Farim. 

 

A deslocação das autoridades da defesa nacional à capital regional de Oio 

tinha como finalidade visitar a unidade militar instalada em Farim para se 

inteirar do estado das suas infra-estruturas, da situação dos soldados e, 

também, proceder a entrega dos meios de transportes terrestre e marítimo 

oferecidos pelo Reino de Marrocos e Portugal no quadro da cooperação 

técnico-militar.  

As autoridades aproveitaram a ocasião para visitar as instalações de Guarda 

Nacional de Farim, que em termos sociais e logísticos carecem de tudo 

(desde os meios de transportes, iluminação, alojamento condignos e 

medicamentos). 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  94 
 

 

15 

 

18/02/2016 

 

Audiência 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente General Biaguê Na 

N´Tan foi recebido em audiência pelo Presidente da República José Mário 

Vaz. 

 

 

16 

 

19-20/02/2016 
 

Primeiro-ministro Carlos Correia visita campos agrícolas das FARP 

 

O Primeiro-ministro acompanhado da Ministra da Defesa Nacional, Ministro 

da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretário de Estado do Plano e 

Desenvolvimento Regional, o Chefe de Estado-Maior General das FARP, 

Comandante de ECOMIB e elementos das Nações Unidas, visitou os campos  

agrícolas de Salato, Fa Mandinga, Bidinga Nanhassé e o campo ave-suíno de 

Ilondé. 

 

A visita de dois dias considerada de “muito importante” para ambas as partes 

(Governo e FARP) serviu para as autoridades políticas e militares fazerem 

um estudo exaustivo sobre as necessidades indispensáveis para o 

desenvolvimento da agricultura e também constatarem in loco o estado dos 

campos e as dificuldades vigentes.  

 

 

17 

 

22/02/2016 
 

Chefe de Estado-Maior General das FARP visita unidades  

 

No cumprimento do seu plano de trabalho, o Chefe de Estado-Maior General 

das Forças Armadas Revolucionárias do Povo efectuou, no período da 

manhã, uma visita relâmpago ao regimento de Artilharia Terrestre e a 

Brigada Mecanizada Domingos Ramos. 

Durante esta visita, o General passou pelo parque de carros de combate onde 

constatou o estado técnico daqueles meios bélicos tendo depois visitado a 

Brigada Mecanizada Domingos Ramos onde igualmente percorreu o espaço 

urbanizado e destinado a construção de habitações civis.  

No parque de viaturas bélicas do regimento de Artilharia Terrestre o General 

que esteve sempre acompanhado do Comandante do mesmo, Coronel Luís 

Djata, recebeu explicações detalhadas sobre a situação técnica e logística dos 

carros que estão em bom estado e aqueles que estão em mau estado.  

 

Segundo as informações do mecânico, os carros deparam-se com problemas 

de radiadores, de depósitos de combustível e de compressores, e, também, 

com falta de óleo e combustível. Afirmou que 7 (sete) carros marca BM têm 

problemas mecânicos nos radiadores. Em termos de consumo em 

combustível o mecânico garantiu que cada carro leva 375 litros de gasolina 
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18 

 

24/02/2016 
 

. Abertura da campanha de preparação combativa 

 

As Forças Armadas Revolucionarias do Povo (FARP) procederam, hoje nas 

instalações de Estado-Maior do Exército em Bissau, o lançamento da 

campanha de preparação combativa 2016. 

 

O acto oficial da cerimónia que decorreu na presença do Chefe de Estado-

Maior General das FARP Tenente General Biaguê Na N´Tan, dos Chefes de 

Estado-Maior dos três Ramos foi presidido pela Ministra da Defesa Nacional 

Maria Adiatu Djalo Nandigna. 

 

Segundo a Ministra, este acto revela não só a determinação do Chefe de 

Estado-Maior General das FARP na prossecução da reforma no seio da 

classe castrense mas, também, demonstra a vontade e a disponibilidade das 

forças armadas no cumprimento da sua missão.    
 

Hoje, o contexto em que vivemos é diferente daquele que o nosso país 

conheceu no século XX. As nossas forças armadas continuam a ter a grande 

responsabilidade não de libertar o país mas sim de garantir a defesa a sua 

integridade territorial e a soberania do Estado.  

 

Nesta consonância, a preparação combativa deve constituir o ponto de 

partida no que se refere as questões operacionais das forças armadas pois vai 

permitir que os nossos soldados estejam aptos para enfrentar qualquer 

desafio. 

 

19 

 

25/02/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP Tenente General Biaguê Na 

N´Tan, recebeu em audiência o Comandante de ECOMIB, Brigadeiro 

General Barro, acompanhado do seu adjunto Coronel Ahmed da Nigéria. 

 

O Comandante de ECOMIB veio apresentar ao Chefe de Estado-Maior 

General o seu novo Adjunto. 

 

   
        Porto de Farim equipa de reportagem (2016)                     Milho preto numa aldeia da região de Oio Foto: Luís Mané 
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Unidades militares de Bissau em actividades hortícolas (Engenheiro Major Manuel da Costa no acto de entrega de 
cabaça ) 

 

 Março - 2016 
ASSIMP Nº 03 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 
1 

 
03/03/2016 

 
Apresentação de cumprimentos de Novo Ano 

As Chefias militares, no cumprimento do seu dever apresentaram os 

cumprimentos de Novo Ano ao Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas Revolucionarias do Povo (FARP), Tenente General Biaguê Na 

N´Tan,    

O acto teve lugar no princípio da manhã, na Fortaleza d’Amura e marcou o 

reconhecimento das estruturas militares e Paramilitares, o papel 

imprescindível desempenhado pelo General Biaguê na estabilização do país 

que, anos atrás, viveu crises cíclicas. Na sua luta pela melhoria das condições 

de vida nas casernas e da dieta alimentar, foram registados êxitos.  

A ocasião serviu igualmente para as chefias renovarem a sua confiança e 

lealdade ao Tenente General, garantindo cumprir as suas orientações. 

Prometeram igualmente contribuir para manter o clima de paz no país, de 

estabilidade, abster-se e estar longe da crise política vigente na Guiné-

Bissau. 
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2 

 

03/03/2016 
 

Visita às unidades 

 

O Chefe de Estado-Maior General deslocou-se esta manhã às instalações de 

Estado-Maior de Exército onde manteve encontro com os efectivos das 

unidades militares de Estado Maior de Exército, da Engenharia Militar, Zona 

Militar Centro, Serviço Material e Companhia de Transmissões. 

 

O General aproveitou para transmitir a mensagem de encorajamento pela 

conduta exemplar que demonstraram ao longo do período conturbado da 

crise política. 

 
 

3 

 

04/03/2016 
 

Visita às unidades 

 
O Chefe de Estado-Maior General continua visitas de esclarecimentos às 

unidades militares circundantes de Bissau (Base Aérea e a Brigada 

Mecanizada). A mensagem foi sempre a mesma, encorajar os militares a 

manter o clima de tranquilidade vigente, afastar-se cada dia mais da política 

e dos políticos.   

 
 

4 

 

06/03/2016 
 

Comité de Mulher Militares organiza ateliê de reflexão 

 

O Comité de Mulheres Militares da Guiné-Bissau que luta pela defesa da 

equidade de género nas Forças Armadas Revolucionarias do Povo (FARP) 

promove desde dia 5 de Março, um ateliê de reflexão sobre o Dia 

Internacional da Mulher sob o lema: “A contribuição da mulher guineense, 

ontem, hoje e amanha.” 

 

O ateliê que termina hoje com a realização de actividades desportivas 

decorre no Instituto de Defesa Nacional, em Bissau e a cerimónia de abertura 

foi presidida pela Coordenadora do Comité, Tenente Felismina Gomes da 

Silva.  

 

5 

 

07/03/2016 

 

Condolências 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP enviou de condolências ao seu 

homólogo da Gâmbia, pelo desaparecimento físico de um soldado das Forças  

Armadas do seu país vítima de acidente de viação.  

 

Recordamos que o acidente de viação ocorreu no dia 29 de Fevereiro de 

2016 em Gâmbia. 
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6 

 

11/03/2016 

 

 
Marrocos apoia tratamento médico aos militares guineenses 

No quadro da cooperação técnico-militar, as Forças Armadas do Reino de 

Marrocos concederam bolsas de tratamento médico a alguns militares 

guineenses que padecem de doenças cujo atendimento exige clínicas 

especializadas de que o país não dispõe. 

Portanto, foi nesta óptica que quatro oficiais superiores das FARP deixaram 

Bissau rumo a capital marroquina para receberem os devidos tratamentos 

médicos. 

É de salientar que em 2015, uma equipa médica militar marroquina realizou 

importantes trabalhos humanitários em benefício da população guineense. 

 

7 

 

15/03/2016 
 

Exercícios militares de Dakar 

 

Dois oficiais superiores da Marinha de Guerra Nacional, deixaram Bissau em 

direcção a Dakar para participar, na qualidade de observadores, nos 

exercícios militares navais a realizar no quadro de AFRICOM.  

 

Nos exercícios participarão países de CEDEAO, Portugal, Espanha e Guiné-

Bissau na qualidade de observadores. 

 
 

8 

 

21/03/2016 
 

Reunião de planeamento de exercícios militares da CEDEAO 

 

O Coronel Adulai Bá, Chefe de Divisão de Operação e Treino de Estado-

Maior General das FARP deixou Bissau rumo à Ouagadougou, Burkina 

Faso, onde vai participar na reunião de planeamento dos exercícios militares 

conjuntos das Forças Amadas da CEDEAO. 

 

A reunião será suportada por AFRICOM e a Guiné-Bissau participará nesse 

evento na qualidade de observador. 

 
 

9 

 

22/03/2016 
 

Delegação militar marroquina no país 

 

Uma delegação militar marroquina chegou ao país para uma visita de 

trabalho de uma semana com às autoridades militares guineenses.  

A delegação chefiada por Tenente-coronel será recebida em audiência pelo 

Chefe de Estado-Maior General das FARP.   
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10 
 
22/03/206 

 
FARP participam na conferência de Charm Al Cheikh 

 

Uma delegação de Estado-Maior General das FARP constituída por dois 

Coronéis deixou Bissau rumo a Cairo, Egipto, onde vai participar na 

Conferência dos Estados Sahelo-saheliano que se realiza na cidade de Charm 

Al Cheikh que visa a criação de um Centro Anti-terrorista para CEN-SAD, 

baseado no Cairo. 

 

A conferência decorrida de 22 a 26 de Março permitiu a criação do Centro de 

Luta Anti-terrorista tendo a sua sede em Cairo, capital de Egipto. Durante a 

Conferência, os ministros de defesa dos países membros de CEN-SAD, 

tinham igualmente adoptado um projecto de protocolo sobre a criação de um 

Conselho de Paz e de Segurança Permanente da Comunidade dos Estados 

Sahelo-sahelianos. 

 

Ao mesmo tempo, deram luz verde para elaboração do seu regulamento 

interno que será examinado na próxima reunião pelo conselho executivo. 

  
 

11 

 

23/03/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, no seu 

Gabinete, a delegação militar marroquina que chegou ao país para uma visita 

de trabalho de alguns dias.   

 
 

12 

 

29/03/2016 
 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu em audiência, o Comandante de força de ECOMIB/CEDEAO, 

Coronel Major Gnibanga Barro. 

 

Na ocasião, Barro remeteu ao Tenente General Biaguê Na N´Tan o relatório 

da reunião de CEDEAO realizada recentemente em Abuja, Nigéria. 

 
 

13 

 

30/03/2016 
 

Reunião do Estado-Maior General 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo reuniu-se no período da manhã com todos os Chefes de Divisões para 

analisar os assuntos de trabalho. 
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14 

 

 

31/03/2016 

 

Representante da Comissão de CEDEAO termina missão 

O Chefe de Estado-Maior General Biaguê Na N´Tan, a convite do Comando 

da força de ECOMIB, participou na cerimónia oficial de despedida do 

Representante Especial de CEDEAO no país, o Embaixador Ansumane 

Cissé, cujo mandato terminou este mês. 

O Embaixador Ansumane Cissé despediu-se do contingente de ECOMIB 

estacionado na Guiné-Bissau desde 17 de Maio de 2012 no quadro da missão 

de segurança e estabilização do país em crise político-militar originada pelo 

golpe de Estado de 12 de Abril do mesmo ano. 

A cerimónia decorreu nas instalações do acampamento das tropas nigerianas, 

sitas em Bréni, nos arredores de Bissau, na presença das autoridades 

nacionais e do Comandante da Força de ECOMIB. 

 
 

 

 
 

            Comando de Zona Militar Norte na produção de feijão mancanhe (em Bula) Foto: Soldado luís Mané  
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Instalações do Campo agro-pecuário de Fã Mandinga em reabilitação Foto: Soldado Luís Mané 

Abril - 2016 
ASSIMP Nº 04 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

02/04/2016 

 

Comemoração da independência de Senegal 

 

Por ocasião do 56º Aniversário da independência de Senegal, o Chefe de 

Estado-Maior General das Forças Armadas do Senegal convidou o seu 

homólogo guineense, General Biaguê Na N´Tan, para tomar parte em Dakar 

nas comemorações dessa efeméride senegalesa no dia 4 de Abril de 2016 

 

O Tenente-General devido sobrecarrega da sua agenda indigitou o Vice-Chefe 

de Estado Maior General das Forças Armadas do povo (FARP), Tenente-

General Mamadú Turé, para o representar no evento.  

 
 

2 

 

04/04/2016 
 

Contingente senegalês de ECOMIB comemora dia da independência 

 

O contingente militar senegalês integrado na Missão de ECOMIB/CEDEAO 

na Guiné-Bissau, celebrou neste dia em Cumeré, o 56º aniversário da 

independência do seu país.  

 

 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  102 
 

 

O evento marcado por um desfile militar e acto de condecoração de três 

oficiais da saúde, contou com a presença dos Chefes do Estado-Maior dos três 

Ramos. 

 

Na ocasião o Tenente-General Biaguê Na N´Tan foi representado pelo Major 

General Augusto Mário Có, Chefe de Estado-Maior do Exército. 

 

 

3 

 

06/04/2016 
 

Audiência  

 

Uma delegação de empresários norte-americanos que se encontra no país para 

uma visita de contactos com as autoridades nacionais e com seus homólogos 

guineenses efectuou uma visita de cortesia ao Chefe de Estado-Maior General 

das FARP.  

 

Na ocasião a delegação composta por seis empresários foi à ausência do 

Tenente-General Na N´Tan recebida pelo Chefe da Divisão dos Recursos 

Humanos do Estado-Maior General, Brigadeiro General, Júlio Nhaté.  

Após a audiência, a delegação aproveitou a oportunidade para visitar o 

Mausoléu de Amílcar Cabral e os túmulos dos Heróis Nacionais. 

 

 

4 

 

06/04/2016 
 

Vice-Chefe do Estado-Maior General regressa ao país 

 

O Vice-Chefe do Estado-Maior General das FARP, Tenente-General Mamadú 

Turé (N´Krumah) regressou hoje a Bissau proveniente de Dakar, Senegal, 

onde representou o General Biaguê Na N´Tan na celebração do 56º 

aniversário da independência daquele país. 

 

 

5 

 

11/04/2016 Audiência 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência um 

Capitão, Técnico de Serviço de Saúde Militar marroquina, que se encontra em 

Bissau no âmbito da cooperação técnico-militar entre os dois países.  

O técnico, Capitão Drad, manterá contactos com os Serviços de saúde militar 

das Forças Armadas guineenses. 

 

6 

 

12/04/2016 
 

Entrega de certificado de mérito a marroquinos 

 

O Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo 

(FARP) que desde Setembro de 2014 optou por uma nova filosofia que visa, 

entre outros, a capacitação física e académica dos efectivos através da 

realização de seminários e cursos de formação local, encerrou hoje mais um  
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curso de formação no domínio de comunicação e navegação naval. O curso foi 

administrado por uma equipa de especialistas militares marroquinos. 

A cerimónia que teve lugar nas instalações do Estado-Maior do Exército, em 

QG que foi presidido pelo Chefe de Estado Maior General das FARP, 

Tenente-General Biaguê Na N´Tan contou com a presença de Chefes de 

Estado-Maior dos três ramos, do representante dos Marrocos no país e dos 

especialistas militares marroquinos que administraram os cursos entre 22 de 

Março e 8 de Abril 2016.  

A ocasião serviu também para a equipa de especialistas despedir-se do 

Tenente-General, que atribuiu aos mesmos diplomas de mérito e prendas. 

No total, foram formados mais de três dezenas de militares guineenses dos três 

Ramos que receberam os certificados de frequência.  

 
 

7 

 

14/04/2016 

 

Chefe de Estado Maior General realiza uma visita de estudo 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP efectuou uma visita relâmpago 

às instalações do Clube de Estrela Negra de Bissau e de Brigada Mecanizada 

Domingos Ramos. 

 
O General quis com esta visita constatar in loco o estado físico das infra-

estruturas e as condições de habitabilidade, porque o Estado-Maior General 

quer que as mesmas sejam reparadas com o objectivo de alojar os hóspedes 

militares. 

 

Na Brigada Mecanizada, o General quis apenas certificar-se se as dimensões 

do espaço geográfico cedido superiormente para a construção de residências 

familiares são ou não respeitadas.    

O General estava acompanhado do Inspector-geral das FARP, o Chefe de 

DECASORP e o Vice-Chefe de Divisão de Operação e Treino.  

 

8 

 

15/04/2016 
 

Equipa medica chinesa retoma consultas e tratamento gratuitos 

 

A equipa médica chinesa que funciona junto do Hospital Militar Principal, 

Amizade Sino-Guineense retomou hoje, no batalhão de Quebo, o programa de 

consultas e tratamento gratuitos aos militares guineenses. Nesta unidade, a 

equipa consultou um total de 57 militares e detectou elementos que padecem 

de hipertensão, diabetes, entre outras. 

 

É de salientar que a primeira fase do Programa de Consultas e Tratamento 

gratuitos foi iniciado em Maio de 2015, no Comando de Zona Militar Sul em 

Buba. 
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9 

 

19/04/2016 
 

Sessão Extraordinária da ANP 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP acompanhado pelos Chefes de 

Estado-Maior dos três Ramos deslocou-se esta manhã à Sede da ANP para 

assistir a abertura da sessão extraordinária da ANP. 

A sessão foi convocada a pedido do Presidente da República, José Mário Vaz, 

que pretende dirigir uma mensagem a nação. 

 

A sessão extraordinária convocada para o dia 14 de Abril foi adiada para 19 de 

Abril 2016 por razões ligadas a formalidades administrativas. 

 

 

 

10 

 

21/04/2016 
 

Audiência 

 
O Chefe de Estado-Maior General das FARP, Tenente-General Biaguê Na 

N´Tan recebeu em audiência, o novo representante de Timor Leste na Guiné-

Bissau, que estava acompanhado do seu antecessor Alberto Carlos.  

 

Durante o encontro mantido, no Gabinete, o Representante timorense 

aproveitou para entregar ao Chefe máximo das FARP um cheque no valor de 

58 milhões de Francos CFA destinados a apoiar especialmente o sector de 

agricultura. 

 

 

11 

 

22/04/2016 
 

Encerramento do curso de formação de Formadores dos Formadores 

 

As Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) determinadas a cumprir 

as orientações prioritárias do actual Chefe de Estado-Maior General (Respeitar 

o poder político, Reorganizar as FARP e Formar jovens) encerraram mais um 

curso de formação de Formadores dos Formadores no domínio da pedagogia 

inicial. 

O curso cuja cerimónia de encerramento foi presidida pela Ministra da Defesa 

Nacional, Maria Adiatu Djaló Nandigna contou com a presença do 

embaixador de Portugal, do Chefe de Estado-Maior General das FARP e 

Chefias Militares. O acto que decorreu no Clube de Estrela Negra de Bissau 

no QG foi promovido pelo Estado-Maior General das FARP em estreita 

colaboração com a Cooperação Técnico-Militar portuguesa (CTM).  

O curso de formação de Formadores dos Formadores na pedagogia inicial 

administrado pela CTM e que decorreu de 14 de Março a 16 de Abril foi 

leccionado por especialistas militares nacionais. Participaram 18 oficiais 

superiores e subalternos.  
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12 

 

22/04/2016 
 

  Técnico militar marroquino de saúde despede-se das autoridades 

 

O técnico de saúde militar de Marrocos, Capitão Drad que se encontrava no 

país desde o dia 11 de Abril, em missão de estudo, despediu-se das chefias 

militares guineenses.  

 

A cerimónia simbólica marcada pela entrega de prendas e de um diploma de 

mérito a este especialista decorreu na Sala de Reuniões de Estado-Maior 

General e foi presenciada pelo Tenente-General Biaguê Na N´Tan, Coronel 

Tcham Nama, Chefe de Divisão de Serviço de Saúde Militar das FARP entre 

outros oficiais. 

 

 

13 

 

24/04/2016 

 

Reunião dos Chefes de Estado-Maior General da CPLP em Maputo 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo (FARP) deixou Bissau no princípio da tarde de hoje, rumo a 

Moçambique onde participará na XVIII Reunião Ordinária dos Chefes de 

Estado-Maior General das Forças Armadas dos Países da Comunidade de 

Língua Portuguesa (CPLP). 

A reunião que decorrerá em Maputo de 27 a 29 de Abril, com a participação 

de todos os responsáveis militares dos Estados-membros da Comunidade, 

servirá para os estadistas passarem em revista o relatório anual das actividades 

e outros documentos importantes.  

Segundo a agenda de trabalhos do Secretariado Permanente para os Assuntos 

de Defesa, no encontro serão abordados os seguintes pontos: Análise da 

situação político-militar e das questões internacionais de Defesa e Segurança 

com eventuais implicações para os países membros da CPLP; Mecanismos de 

resposta coordenada da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa a 

catástrofes e desastres naturais; Revisão do protocolo de cooperação da CPLP 

no domínio da defesa, e, Apreciação dos documentos a aprovar na XVIIª 

Reunião de Ministros da Defesa. 

Recorde-se que o Tenente-General Biaguê Na N´Tan, que pela segunda vez 

participa na reunião ordinária dos Chefes de Estado-Maior General da 

Comunidade, viajou acompanhado do Chefe de Serviço de protocolo do 

Estado-Maior General Major Arafam Camará. 

 

 

14 

 

24/04/2016 
 

Morreu o Chefe de Estado-Maior da Armada 

 

As Forças Armadas Revolucionárias do Povo estão de luto. Morreu hoje, 

vítima de doença prolongada,   o Contra-Almirante Sanhá Clussé,  Chefe 

de Estado-Maior de Armada.  
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O malogrado, Piloto Navegador,  filho de Cluseé  Mutcha e de Dam  Imbugué 

nasceu em 28 de Setembro de 1965, em Encheia, sector de Bissorã, região de 

Oio, no seio duma família modesta. Era casado segundo usos e costumes e pai 

de seis filhos. Ingressou nas fileiras das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo (FARP) em 1980. 

 
 

15 

 

25/4/2016 
 

Presidente da República visita militares vítimas de acidente de viação 

Depois de tomar conhecimento do acidente de uma das viaturas da caravana 

da escolta presidencial ocorrido na rotunda do Aeroporto Internacional 

Osvaldo Vieira, que transportava soldados da unidade naval, o Presidente da 

República deslocou-se ao Hospital Militar Principal para visitar as vítimas.  

A visita realizada na manhã do dia seguinte, vem expressar o sentimento de 

solidariedade do primeiro Magistrado do país para com as vitimas e seus 

familiares 

Nesta circunstância, a comitiva presidencial percorreu etapa por etapa, as 

diferentes enfermarias do hospital militar onde se encontram internados as 

vítimas do acidente.  

No entanto, antes de terminar a visita, o Presidente José Mário Vaz encontrou-se com 

os familiares dos soldados acidentados tendo-lhes prestado uma ajuda financeira 

pontual. Prometeu igualmente dar uma contribuição pessoal, caso houver 

necessidade de evacuação médica para clínicas especializadas no estrangeiro.  

 

16 

 

26/04/2016 
 

Assinatura de acordo de doadores de sangue 

O Hospital Militar Principal, no âmbito de prestação de apoio social aos 

pacientes carenciados, assinou neste dia um acordo de parceria com um grupo 

de doadores nacionais de sangue. A assinatura do acordo teve lugar nas 

instalações do referido hospital na presença do seu Director Médico Quinhin 

Nantoté   

 

 

17 

 

28/04/2016 
 

Funerais do Chefe de Estado Maior de Armada 

 

As FARP, renderam hoje a última homenagem ao Chefe de Estado-Maior da 

Armada, Contra-Almirante Sanhá Clussé nas instalações d´Amura 

 

Na cerimónia estiveram presentes o Presidente José Mário Vaz, o Presidente 

da ANP, o Primeiro-ministro, representantes do Poder judicial, o Presidente do  

Tribunal de Contas, a Ministra da Defesa Nacional, membros do 

corpo diplomático acreditado no país, o Vice-Chefe de Estado-Maior General  
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das FARP, Chefias militares nacionais e de ECOMIB/CEDEAO, familiares, 

entre outros. 

 

Sanhá Clussé que dirigiu a unidade naval desde 2012, depois do afastamento 

do seu antecessor, Contra-Almirante José Américo Bubo Na Tchuto  acusado 

de envolvimento na tentativa de golpe de Estado foi sepultado no Cemitério 

Municipal de Bissau.  

 

 

18 

 

29/04/2016 
 

Cerimónia de entrega de medicamentos ao HMP 

 

A equipa médica chinesa que trabalha no Hospital Militar Principal, desde 

2015, procedeu a entrega de lotes de medicamentos ao referido hospital, na 

presença das autoridades militares do país. 

 

 

19 

 

29/04/2016 
 

Cerimónia de apresentação da nova gama de cartões militares 

 

A Divisão de Mobilização e Recrutamento do Estado-Maior General procedeu 

hoje em Amura, a apresentação pública dos novos cartões militares de 

identificação que passarão a substituir as antigas ainda em uso. Os referidos 

cartões serão distribuídos apenas aos militares desmobilizados das Forças 

Armadas da Guiné-Bissau.  

 

 

 
 

Campo agro-pecuário de Fã Mandinga, produção de arroz (2016), Foto: Soldado Luis Mané 
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         Marcha desportiva alusiva a comemoração de 25 de Maio de 2016, Dia de África Foto: Furriel Joaquim F. da Costa 
 

Maio - 2016 
ASSIMP Nº 05 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/05/2016 
 

Decorrem treinos militares em Ouagadougou 

 

O Chefe de Divisão de Operação e Treino de Estado-Maior General, Coronel 

Abulai Bâ deixou Bissau rumo a Burkina Faso onde vai representar as Forças 

Armadas Revolucionarias do Povo, no Exercício AFRICOM, organizado 

pelos Estados Unidos América em colaboração com os países membros da 

CEDEAO. 

 

 

2 

 

04/05/2016 
 

Chefe de Estado-Maior General regressa ao país 

 

O Tenente General Biaguê Na N´Tan que participou de 27 a 29 de Abril, em 

Maputo, na Reunião Ordinária dos Chefes de Estado-Maior General das 

Forças Armadas dos países membros da CPLP, regressou hoje ao país e foi 

recebido no Aeroporto Internacional pelo seu Vice-Chefe e Chefes de Estado-

Maior de Ramos. 
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3 

 

05/05/2016 
 

Reunião informativa  

 

Após o regresso da viagem de Maputo, o Chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas Revolucionarias do Povo, Tenente General Biaguê Na N´Tan, 

convocou uma reunião alargada para informar as chefias militares das 

questões tratadas em Moçambique.   

 

A reunião que decorreu na Sala de Reuniões de Estado-Maior General das 

FARP tem como essência fazer o “compte rendu” do Encontro Ordinário dos 

Chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas da CPLP, realizado em 

Maputo, Moçambique, entre 27 a 29 de Abril 2016. 

 
Antes de entrar em detalhes o Tenente-Geral apresentou as suas sentidas 

condolências às chefias militares pelo desaparecimento físico do Contra-

Almirante Sanhá Clussé, Chefe de Estado-Maior de Armada, ocorrido no dia 

24 de Abril, que foi a enterrar em 28 do mesmo mês no Cemitério Municipal 

de Bissau. 

. 

O General deu uma explicação detalhada sobre o desenrolar dos trabalhos, os 

diferentes pontos abordados durante a reunião ordinária, as recomendações 

feitas pelos participantes no Conselho dos Ministros de Defesa dos países 

membros da CPLP. Foi decidido nesta ocasião que a Guiné-Bissau acolhera 

em 2020, o Exercício FELINO formato na carta. 

  

 
 

4 

 

06/05/2016 
 

Equipa médica chinesa em Bafatá 

 

A equipa médica chinesa, que reiniciou suas actividades de consultas e 

tratamento gratuitos na unidade de Quebú no dia 15 de Abril último, está hoje 

no batalhão de Bafata para os mesmos objectivos. 

 

Conseguiu consultar um total de 124 militares do Comando de Zona Militar 

Leste e do batalhão de Bafatá e seis civis tendo constatado as doenças de 

Hipertensão, paludismo e hemorróidas. 

 
 

5 

 

09/05/2016 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu em audiência, o Adido de Defesa do Senegal no país e com 

quem tratou assuntos ligados com a compra de um tractor agrícola em Dakar e 

sua transferência para Bissau por via terrestre. 
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7 

 

17/05/2016 
 

Reunião de concertação desportiva 

  

Com o objectivo dinamizar os órgãos sociais do clube de Estrela Negra de 

Bissau, a Divisão de Educação Cívica Assuntos Sociais e Relações Públicas  

 

do Estado Maior General, organizou na Sala de Reuniões deste mesmo clube, 

um encontro de concertação com os elementos convocados. 

 

Durante a reunião, foi apresentada a lista dos futuros membros dos corpos 

sociais que foi passada a pinte fino antes de ser aprovada. As recomendações 

saídas deste encontro deverão ser entregues ao Chefe de Estado Maior 

General, Tenente General Biaguê Na N´Tan. 

 
 

8 

 

15/05/2016 
 

Chefe de Divisão de Operação e Treino regressa ao país 

 

O Chefe de Divisão de Operação e Treino de Estado-Maior General, Coronel 

Abulai Bá, regressou ao país vindo de Burkina Faso onde, na qualidade de 

observador, representou as Forças Armadas Revolucionarias do Povo nos 

exercícios militares de AFRICOM,  

 

Os exercícios foram organizados pelos Estados Unidos da América e o 

Burkina Faso no âmbito da criação em África de Força de Alerta e de Luta 

Contra o Terrorismo. 

 
 

9 

 

19/05/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu em audiência, no seu Gabinete de trabalho, a Ministra de Defesa 

Nacional do Governo demissionário, Maria Adiato Djalo Nandigna, com 

quem abordou assuntos de serviço. 

 

 

10 

 

20/05/2016 
 

Experimentação dos carros reparados pela Artilharia Terrestre 

 

O Regimento da Artilharia Terrestre que há cerca duas décadas se encontrava 

tecnicamente incapaz de cumprir plenamente a sua missão devido a avaria dos 

seus meios de transporte conseguiu reactivar 7 carros de combate, “Katiucha.” 

Tudo foi possível, graça ao empenho de Estado-Maior General, o Comando 

daquela unidade e a equipa de mecânicos militares nacionais. 

Os trabalhos de recuperação que decorreram sob a supervisão do Brigadeiro 

General Júlio Nhaté, Chefe de Divisão Central dos Recursos Humanos de  
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Estado-Maior General, tornaram possível neste dia a experiência técnica 

pública dos carros reactivados.  

Na ocasião, os carros seguiram as artérias da Artilharia Terrestre seguindo 

para a rotunda do Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, Ilondé, e, Artilharia 

Terrestre. 

Segundo o Estado-Maior General, o ensaio técnico público dos carros bélicos 

não significa nem se trata de acto de demonstração de capacidade combativa 

das Forças Armadas Revolucionarias do Povo mas apenas uma simples 

experiência que visa certificar o estado técnico dos mesmos. 

 

11 

 

20/05/2016 
 

Visita às obras da escola de línguas estrangeiras 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo visitou no período de manhã, as obras de reabilitação das infra-estruturas 

da futura escola militar de línguas (francês, inglês e português). 

 

As obras de reabilitação estão a ser executadas pela companhia de construção 

da Engenharia Militar, sob a orientação do Alferes Cassamá. 

  
 

12 

 

23/05/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu em audiência, no seu Gabinete de trabalho, o Comandante da 

ECOMIB Gnibanga Barro com quem tratou de assuntos de serviço. 

 
 

11 

 

24/05/2015 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, no seu 

Gabinete de trabalho, o embaixador extraordinário e plenipotenciário da 

Rússia em Bissau, com quem abordou questões de defesa e de cooperação 

técnico-militar. 

 

 

12 

 

25/05/2016 
 

Militares realizam marcha desportiva em Bissau 

 

A Organização da Unidade Africana (OUA), criada em  25 de 

Maio de 1963 em Addis Abeba, Etiópia,  através da assinatura da sua 

Constituição por Representantes de 32 Governos de países africanos 

independentes, para enfrentar o colonialismo e o neocolonialismo e a  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adis_Abeba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3pia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neocolonialismo
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apropriação das suas riquezas foi substituída pela União Africana a 9 de 

Julho de 2002.  

O Dia foi recordado hoje pelas Forças Armadas Revolucionárias do Povo 
(FARP) arquitectos da independência da Guiné-Bissau.  
 

Para comemorar a data as Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

organizaram nas primeiras horas desta manhã, uma marcha desportiva que 

começou na rotunda do Aeroporto Internacional e terminou na Praça de 

Pindjiguiti.  

 

No país, o dia coincidiu com a conquista (1973) do quartel colonial fortificado 

de Guiledje, ao sul do país.  

 

A marcha que tem como objectivo fundamental promover a paz, a estabilidade 

e também a unidade na África, na sub-região e no país, em particular, é uma 

iniciativa do Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo. Participaram na marcha, mais de 300 militares dos três Ramos. 

 

 

13 

 

30/05/2016 
 

Reunião do Chefe de Estado Maior General com Ramos 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo reuniu-se neste dia com os Chefes de Estado-Maior de Ramos para 

analisar a actual situação sociopolítica e definir as estratégias militares e de 

segurança indispensáveis para conter eventuais contornos. 

 

 

14 

 

30/05/2016 
 

Chefe de Estado-Maior reúne-se com Directores-Gerais  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu em audiência os Directores-Gerais de Informação e Segurança 

de Estado, os Comissários da Policia de Ordem Pública e os Comandantes da 

Guarda Nacional. 

 

Durante a audiência, os responsáveis das áreas acima mencionadas analisaram 

cuidadosamente as questões que visam garantir a tranquilidade, a ordem 

pública e a segurança no país em crise política. 

 

 

15 

 

30/05/2016 
 

Reunião com Veteranos de guerra 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu a visitita de um grupo de veteranos da Luta de Libertação 

Nacional, dirigido pelos camaradas Manécas dos Santos e Carmen Pereira. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Africana
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
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Durante a visita o grupo de veteranos manteve uma reunião prolongada com o 

Tenente General Biaguê Na N´Tan, tendo sido nesta ocasião abordados 

assuntos ligados a crise política que assola o país desde Julho de 2015. 

 
 

 

Coronel Abulai Bâ durante visita do Vice-Chefe do Estado Maior General Forças Armadas Revolucionarias do Povo Foto 

Soldado Luís Mané 

 

Experimentação dos Carros de combate de Artilharias Terrestre  recuperados pelo Estado Maior General das FARP Foto 

Furriel: Joaquim F. da Costa 
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   Chefe do Estado Maior General em visita de reconhecimento na bolanha de Dulombi Foto: Soldado Luís Mané 

 
Junho - 2016 

ASSIMP Nº 06 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

03/06/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo (FARP) recebeu em audiência uma delegação dos antigos Combatentes 

da Liberdade da Pátria, militantes do PAIGC, envolvidos na crise política, que 

se encontram barricados no Palácio do Governo desde a queda do Executivo 

de Carlos Correia. 

 
 

2 

 

03/06/2016 
 

Reunião de Chefias Militares  

 

 O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se na Sala de Reuniões 

do Estado-Maior General com todas as chefias militares com o objectivo de 

analisar a actual crise política. 

 

A ocasião serviu para as estruturas castrenses manifestarem claramente a sua 

posição em relação a crise política que assola o país há mais de nove meses.  
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Os militares decidiram manter-se sempre afastados dos políticos e da política 

activa como forma de evitar que se imiscuam na crise e mantenham o clima de 

estabilidade e de segurança garantido pelas Forças Armadas até então. 

 

 

3 

 

04/06/2016 
 

Encontro do Chefe de Estado-Maior General com oficiais na reserva 

 

Para manter informados os oficiais na reserva sobre a evolução da crise 

política e mostrar-lhes a posição real do Estado-Maior General das FARP face 

a mesma, o Estado-Maior General reuniu-se neste dia, em Amura com um 

grupo dos oficiais na reserva.  

 

A reunião preparada pela DECASORP foi presidida pelo Vice-Chefe de 

Estado-Maior General das FARP, Tenente-General Mamadú Turé 

(N´Krumah). A posição do Estado-Maior General nesta matéria está clara: 

manter-se sempre afastado da actual crise política deixando os políticos 

lutarem entre si até ultrapassar as suas divergências. “Não queremos que as 

FARP se imiscuíam na crise”, esta é a preocupação do Chefe de Estado-Maior 

General, Biaguê Na N´Tan 

 
 

4 

 

08/06/2016 
 

Reunião do Conselho de Estado-Maior 

 

Sob convocação do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas 

Revolucionarias do Povo reuniu-se nas primeiras horas da manhã, em Amura, 

o Conselho do Estado-Maior, para analisar questões ligadas ao serviço. 

 

A reunião contou com a presença de todos os membros do Conselho e foi 

presidida pelo Chefe de Estado-Maior General. 

 
 

5 

 

08/06/2016 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General, Tenente-General Biaguê Na N´Tan, 

recebeu em audiência, no seu Gabinete de trabalho, o Embaixador dos Estados 

Unidos de América para a Guiné-Bissau com residência fixa em Dakar.  

 

Durante o encontro as partes abordaram assuntos da defesa e de cooperação 

existente entre as duas forças armadas. 

 

 

6 

 

08/06/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo Tenente-General Biaguê Na N´Tan, recebeu em audiência, o Inspector-

geral das Forças Armadas da Nigéria que veio ao país para uma missão de 

inspecção ao contingente nigeriano integrado na ECOMIB. 
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Durante a visita de cortesia, as duas entidades abordaram assuntos ligados a 

defesa e a cooperação técnico-militar entre as duas forças armadas irmãs. 

 
 

7 

 

08/06/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General, Tenente General Biaguê Na N´Tan, 

recebeu em audiência o Adido de Defesa de Senegal na Guiné-Bissau, 

Coronel Touba Lô. 

 

 

8 

 

10/06/2016 
 

Visita as Divisões do Estado Maior General 

 

O Chefe de Estado Maior General efectuou no princípio da tarde, uma visita 

relâmpago as diferentes divisões do Estado Maior General das Forças 

Armadas Revolucionarias do Povo, para se inteirar do seu funcionamento. 

 

 

 

9 

 

 

13/06/2016 

 
 

Operadores de câmara iniciam formação na RTP-África 

 

 Dois soldados, pertencentes à Imprensa Militar destacados para frequentar o 

curso de operadores de câmara na RTP-África iniciaram hoje a formação na 

delegacia daquela estação televisiva portuguesa em Bissau. A formação terá a 

duração de 45 dias. 

 
 

 

10 

 

 

16/06/2016 

 
 

Visita de reconhecimento à bolanha de Dulombi 

 

Com o objectivo de alargar as áreas de cultivo de arroz, uma delegação do 

Estado-Maior General chefiada pelo Tenente-General Biaguê Na N´Tan, 

efectuou uma visita relâmpago de reconhecimento à bolanha da tabanca de 

Dulombi no sector de Cossé. 

 

Na visita foi identificada uma área agrária de 41,500 hectares na bolanha não 

explorados pela população de Dulombi.   

 

O Chefe de Estado-Maior fez-se acompanhar do Inspector-geral das FARP, 

Estêvão Na Nema, Chefe de Divisão do Serviço de Produção, Brigadeiro 

General Lassana Indami, Chefe de Divisão dos Recursos Materiais, Coronel 

Mamadu Saliu Baldé, e dos Comandantes de Zonas Militares Norte e Leste, 

Coronel Sumbonhe Tchongo e Jaime Una, respectivamente. 
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11 

 

17/06/2016 
 

Reunião do Conselho de Chefes de Estado-Maior 

 

O Conselho de Chefes de Estado-Maior reuniu-se hoje na Sala de Reuniões do 

Estado-Maior General, com um único ponto de ordem do dia: Analisar a 

proposta de nomeação do novo Chefe do Estado-Maior da Armada e do seu 

Adjunto. 

 

A reunião foi presidida pelo Chefe de Estado-Maior General, Tenente-General 

Biaguê Na N´Tan. 

 

 

12 

 

20/06/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General Tenente General Biaguê Na N´Tan, foi 

recebido em audiência pelo Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de 

Cuba na Guiné-Bissau. Durante a audiência, as duas autoridades abordaram 

assuntos de trabalho.  

 

 

13 

 

21/06/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, o Chefe da Missão 

do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICR) na Guiné-Bissau, Serge 

Therry. 

 

 

14 

 

21/06/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, o Adido de Defesa 

de Portugal em Bissau acompanhado de um oficial da CTM (Cooperação 

Técnico-militar). 

 

 

 

15 

 

 

23/06/2016 

 

 
Abertura do curso de reciclagem de Comandantes 

 

Realizou-se em Cumeré, a cerimónia de abertura de mais um curso de 

reciclagem dos Comandantes de Companhia e de Pelotão.  

 

A cerimónia foi presidida pelo Vice-Chefe de Estado-Maior General das 

FARP, Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah) e contou com a presença 

do Inspector-geral das Forças Armadas Revolucionarias do Povo, Chefes de 

Estado-Maior dos três Ramos, o Chefe de Divisão dos Recursos Humanos e de 

Adidos de Defesa de Portugal e de Senegal. 
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16 

 

27/06/2016 
 

Entrega de contentores de fardamento 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu da Cooperação Técnica Militar de Portugal dois contentores de 

fardamento ofertados pelo Governo daquele país. 

 

 

17 

 

27/06/2016 
 

Reunião de Estado-Maior General com chefes de Divisões  

 

Com o objectivo de dinamizar os serviços de guarda de OGO no Estado-Maior 

General, o Chefe de Estado-Maior General convocou uma reunião de urgência 

em que ordenou as chefias a reorganização e o controlo estrito no 

cumprimento do serviço quotidiano.   

 
O Tenente General exigiu dos efectivos o cumprimento escrupuloso das 

missões e deveres militares que juraram respeitar.  

 
 

18 

 

29/06/2016 
 

Marinha encerra campanha de preparação combativa 

 

A Marinha de Guerra Nacional encerrou hoje a primeira fase da campanha de 

preparação combativa 2016. A cerimónia que teve lugar nas instalações 

daquela unidade naval foi marcada pela realização de actividades desportivas 

de futebol salão. 

 

 

 

Encontro do Assessor de Imprensa do Chefe do Estado Maior General com delegado da RTP-África no país Foto: 

Soldado Luís Mané 
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        Equipa do Programa radiofónico Voz das Forças Armadas Revolucionarias do Povo Tenente Jorgito Biagué, 
Técnico e Soldado Paula Cristina Gomacha, Repórter Foto: Furriel Joaquim Francisco da Costa 

 

Julho - 2016 
ASSIMP Nº 07 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

04/07/2016 
 

Entrega de contentores de fardamento 

 

O Adido de Defesa de Portugal no país procedeu hoje, nas instalações 

d´Amura, a entrega oficial de dois contentores de fardamentos ofertados pelas 

forças armadas do seu país às Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

através da Cooperação Técnico-Militar (CTM). 

 
Os contentores entregues ao Chefe do Estado-Maior General, Tenente General 

Biaguê Na N´Tan, contêm três tipos de fardas devendo uma parte ser atribuída 

a Guarda Nacional em sinal de solidariedade com esta corporação. 

 

Estiveram presentes o Vice-Chefe de Estado-Maior General, o Inspector-geral 

Forças Armadas Revolucionarias do Povo, o Chefe de Divisão dose Recursos 

Materiais e o Director da CTM Coronel Lopes Afonso. 

 

2 

 

07/07/2016 

  

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência no seu Gabinete de 

trabalho o embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil na Guiné- 
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Bissau. As duas autoridades trataram assuntos ligados à organização das 

forças armadas e a formação de quadros militares.  

 

 

3 

 

11/07/2016 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o Ministro da 

Energia, Florentino Mendes Pereira, na qualidade de representante do 

Primeiro-ministro ausente do país. As duas autoridades trataram de assuntos 

ligados a alimentação das tropas. 

. 

 

4 

 

13/07/2016 

 

Implementação do programa radiofónico das FARP 

 

O Estado-Maior General começou a implementar, pela primeira vez na 

história, o seu Programa Radiofónico intitulado “Voz das Forças Armadas 

Revolucionarias do Povo”.  

 

O programa foi difundido nas antenas da Radiodifusão Nacional (RDN) pelas 

19 horas e 40 minutos e o tema abordado é: a criação dos campos de produção 

agrícola das Forças Armadas Revolucionarias do Povo. O entrevistado foi o 

Engenheiro Agrónomo Major Manuel da Costa, Director-Geral de Produção e 

Modernização das Forças Armadas.  

 

O programa foi realizado e apresentado pelo Tenente Jorgito Biaguê (técnico) 

e soldado Paula Cristina Gomacha (repórter). 

 

 

 

 

5 

 

 

14/07/2016 

 

 
Tenente-General visita campos de produção de arroz 

 

Com o objectivo de se inteirar do andamento das actividades de lavoura de 

arroz iniciada em Maio último, o Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas Revolucionárias do Povo efectuou uma visita aos campos agrícolas 

de produção de arroz de Bhuol, Brikama e Fa Mandinga. 

 

O General que dirigiu uma delegação integrada pelo Chefe de Estado-Maior do 

Exército, Major-General Augusto Mário Có, o Chefe de Divisão dos Recursos 

Materiais de Estado-Maior General, Coronel Mamadú Saliu Baldé, e, o Comandante 

de Zona Militar Norte, Coronel Sumbonhe Tchongo. 

 A delegação percorreu todos os espaços explorados pelas unidades de Zona Militar 

Norte, Comando de Zona Militar Leste, Batalhão de Bafatá e a Divisão de Serviço de 

Produção de Estado-Maior General.  
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6 

 

18/07/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General, recebeu em audiência o Adido de Defesa 

da embaixada de Portugal em Bissau. O encontro tratou de assunto de 

cooperação técnico-militar entre as duas forças armadas. 

 

 

7 

 

18/07/2016 

 

Obras de reabilitação de Escola Línguas Estrangeiras 

 

O Chefe de Estado-Maior General visitou esta manhã as obras de reabilitação 

das instalações onde funciona a Escola das Línguas Francesa, Inglesa e 

Portuguesa. As referidas obras estão a ser levadas acabo pela nossa 

Engenharia Militar. 

 

 

8 

 

20/07/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, no seu Gabinete de 

trabalho, o Adido de Defesa de embaixada de Portugal em Bissau.  

 

 

 

 

9 

 

 

25/07/2016 

 
Chefe de Estado Maior General visita Cumeré 

 

Um mês depois do início do curso de formação de Comandantes de Pelotão, o 

Chefe de Estado-Maior General, Tenente General Biaguê Na N´Tan decidiu 

deslocar-se ao Centro de Instrução Militar de Cumeré para se inteirar da 

evolução das actividades docentes. 

O curso sob supervisão da Cooperação Técnica Militar de Portugal, com 

duração de três meses, envolve um total de 100 elementos seleccionados nas 

diferentes unidades militares e da Guarda Nacional (GN).  

No curso são leccionadas as seguintes disciplinas: Armamento, Ordem Unida, 

Socorrismo, Ética e Deontologia profissional, Topografia Militar, Língua 

portuguesa, entre outras.  

 

 

10 

 

27/07/2016 
 

Visita às obras d´Amura e escola de línguas estrangeiras 

 

O Chefe do Estado-Maior General visitou esta manhã as obras de reabilitação 

das instalações da futura escola de Francês, Inglês e Português. As referidas 

instalações encontram-se na parte norte da Fortaleza d’Amura. 

 

 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  122 
 

 

11 

 

27/07/2016 
 

Reunião das Chefias Militares 

 

Sob a presidência do Chefe de Estado-Maior General teve lugar na Sala de 

Reuniões de Estado-Maior General, um encontro de concertação das chefias 

militares.  

Durante o mesmo, foram analisadas algumas questões ligadas à melhoria dos 

serviços e da segurança interna. 

 

 

12 

 

29/07/2016 
 

General visita campos de produção de arroz 

 

Com o objectivo de se inteirar do estado dos campos de produção de arroz 

cultivados pelas forças armadas, na presente campanha, o Estado-Maior 

General convidou equipas de jornalistas da RDN, Nô Pintcha, RTP-Africa e 

Imprensa Militar para visitar as áreas agrícolas acima referidas. 

 
Na ocasião, a equipa de reportagem que acompanhou o Chefe da Divisão de 

Serviço de Produção das FARP, Brigadeiro-General Lassana Indami, 

percorreu as bolanhas de Bhuol, Fa Mandinga, Brikama e Bidinga Na  Nhassé, 

respectivamente exploradas pelo Estado-Maior General, Divisão de Serviço de 

Produção das FARP, Zona Militar Norte, Comando da Zona Militar Leste, 

Batalhão de Bafatá e Batalhão de Gabú. 

 

 

 

Centro de Cooperação Técnico-Militar Portuguesa entrega fardamento ao Estado Maior General das FARP 
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Inauguração e Entrega da nova Escola de Línguas Estrangeiras das Forças Armadas 
Revolucionárias do Povo sita na Fortaleza d´Amura (02/08/2016) Foto: Furriel Joaquim F. da Costa 

 

 Agosto - 2016 
ASSIMP Nº 08 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 1 

 

02/08/2016 
 

Primeiro-ministro inaugura Escola de Línguas Estrangeiras das FARP 

 

O Primeiro-ministro Baciro Dja presidiu no princípio da manhã, a cerimónia 

de inauguração da Escola de Línguas Estrangeiras das Forças Armadas 

Revolucionárias do Povo (FARP).  

 

O acto simboliza a determinação do Estado-Maior General em dotar os seus 

efectivos de conhecimentos adequados que lhes permitam cumprir com 

eficácia as tarefas incumbidas e, também, poder competir com os seus colegas 

da sub-região. A cerimónia decorreu nas instalações da Fortaleza d’Amura em 

Bissau. 

 

A nova escola, cujas infra-estruturas estavam abandonadas e que agora foram 

reabilitadas graças aos esforços do Tenente-General Biaguê Na N´Tan, tem 

três salas de aulas para ensino do Português, Francês e Inglês; uma sala de 

Informática já equipada graças ao apoio da União Europeia; uma sala de 

professores; sala de Direcção; Secretaria; um laboratório e uma casa de banho. 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  124 
 

 

A cerimónia que marca mais uma vez a vontade de Estado-Maior General 

lutar pela paz, segurança e desenvolvimento social, teve lugar na presença do 

Ministro da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, da ex-

ministra da mesma pasta, o Chefe de Estado-Maior General das FARP, do 

Director-Geral da Politica Nacional de Defesa, dos embaixadores de Portugal, 

França, EU, Representante da CEDEAO no país, Adido de Defesa de 

Portugal, do Senegal, ECOMIB e das chefias militares.  

 

2 

 

04/08/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, no seu 

Gabinete de trabalho o Representante da Agência de Timor Leste no país. 

Durante a audiência as duas entidades trataram de assuntos ligados à produção 

de arroz nas forças armadas. 

 

 

3 

 

04/08/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência uma delegação 

médica militar das Forças Armadas senegalesas que se fazia acompanhar do 

seu Adido de Defesa em Bissau, Coronel Touba Lô. 

 
 

4 

 

05/08/2016 
 

Representante timorense visita campos agrícolas  

 

O Director Executivo da Agência de Timor Leste no país, Libor Pereira, 

acompanhado do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas 

Revolucionárias do Povo e de alguns oficiais, visitou os campos agrícolas de 

produção de arroz de Brikama e Fã Mandinga.  

Durante esta deslocação, a delegação percorreu etapa por etapa os dois 

campos agrícolas facto que permitiu ao Director Executivo da Agência 

constatar in loco os trabalhos realizados pelas unidades de Bafatá e pela 

Divisão de Serviço de Produção de Estado-Maior General.  

Segundo os dados, os militares conseguiram explorar nesses dois campos uma 

superfície de 86,7 hectares. 

 

 

5 

 

08/08/2016 
 

Reunião das Chefias militares 

 

As chefias militares das Forças Armadas Revolucionarias do Povo reuniram-

se na Sala de Reuniões de Estado-Maior General, sob a presidência do 

Tenente-General Biaguê Na N´Tan, para analisar as questões, ligadas a  
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comemoração do 43º aniversário da independência da Guiné-Bissau, assim 

como os assuntos que dizem respeito a acreditação dos adidos de defesa junto 

a algumas embaixadas do país no estrangeiro. 

 
 

6 

 

09/08/2016 
 

Equipa do Programa Voz das FARP em Cumeré 

 

Uma equipa de reportagem do Programa Radiofónico, Voz das Forças 

Armadas Revolucionarias do Povo, chefiada pelo Tenente Jorgito Biagué 

efectuou uma reportagem no Centro de Instrução Militar de Cumeré, onde 

decorre o curso de formação dos Comandantes de Companhia.  

 

Esta é a sua primeira reportagem realizada fora da cidade de Bissau. A equipa 

estava composta pelo Tenente Jorgito Biaguê, Soldado Paula Cristina 

Gomacha e o motorista Seido Camará 

 
 

7 

 

09/08/2016 
 

Reunião de DECASORP com jovens da RENAJ 

 

Para relançar os habituais contactos com as organizações juvenis nacionais, o 

Chefe da DECASORP, Coronel Albertinho António Cuma reuniu-se neste dia, 

no seu gabinete de trabalho, com os representantes da Rede Nacional da 

Juventude (RENAJ). 

 

O objectivo foi discutir assuntos sociais, sobretudo das relações entre civis e 

militares, e, também, traçar o plano de actividades conjuntas. 

 

 

8 

 

12/08/2016 
 

Reunião do Conselho de Estado 

 

O Tenente-General Biaguê Na N´Tan encabeçou a delegação militar que 

participou na reunião do Conselho de Estado. 

 

O Conselho de Estado reuniu-se nesta data no Palácio da República, sob a 

presidência do Chefe de Estado José Mário Vaz com o objectivo de examinar 

as questões nacionais entre as quais a situação da pesca marítima, as licenças 

de pesca entre outros. 

 

 

9 

 

16/08/2016 
 

Equipa do Programa Voz das FARP em Farim 

 

Uma equipa de reportagem do Programa Radiofónico, Voz das Forças 

Armadas Revolucionarias do Povo, chefiada pelo Tenente Jorgito Biagué 

efectuou uma reportagem à companhia do batalhão de Mansõa em Farim e o 

Comando da Zona Militar Norte.  
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Esta é a primeira reportagem numa Zona Militar, e a equipa era composta pelo 

Tenente Jorgito Biaguê, Soldado Paula Cristina Gomacha e o motorista Seido 

Camará. 

  
 

10 

 

16/08/2016 
 

Reunião do Conselho de Defesa 

 

O Conselho da Defesa reuniu-se hoje no palácio da República, sob a 

presidência do Primeiro Magistrado da Republica, José Mário Vaz, para 

examinar as questões relacionadas com a Defesa Nacional, Segurança entre 

outras. 

 

Estiveram presentes os Membros do Conselho e a delegação militar foi 

dirigida pelo Tenente General Biaguê Na N´Tan.  

 

 

11 

 

17/08/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o Representante 

Especial do Secretario-Geral das Nações Unidas no país com quem abordou 

questões de cooperação técnico-militar entre os dois países.  

 

Depois da audiência o Representante Especial do Secretario-Geral da ONU, 

Modibo Touré visitou as instalações da nova Escola de Línguas Estrangeiras 

das FARP, inaugurada no dia 2 de Agosto 2016 pelo Primeiro-ministro Baciro 

Dja. 

 

Modibo Touré visivelmente satisfeito pelo que constatou prometeu apoiar o 

projecto iniciado pelo Tenente-General Biaguê Na N´Tan. 

 

 

12 

 

17/08/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o embaixador da 

França no país que lhe efectuou uma visita de cortesia.  

 

Durante a visita o embaixador aproveitou informar a criação do posto de 

diplomata nas estruturas da embaixada.  

 

O visitante explicou que o referido diplomata terá os poderes de um 

embaixador francês e exercerá as funções de embaixador na ausência deste do 

país. Depois da audiência o embaixador francês e a delegação que o 

acompanhou visitaram as instalações da nova Escola de Línguas Estrangeiras 

das FARP. 
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13 

 

17/08/2016 
 

FARP participam no simpósio África Endeavor-2016 em Madagáscar 

 

Dois oficiais das Forças Armadas Revolucionarias do Povo deixaram Bissau, 

rumo a Antananarivo, Madagáscar, para participar no XXº Simpósio de África 

Endeavor, organizado pelas Forças de Américas para África, AFRICOM, em 

colaboração com as Forças Armadas malgaches. 

 

O referido simpósio decorrerá de 22 a 26 de Agosto, no Hotel Carlton 

devendo participar as forças armadas de mais de 40 países de África, América 

e Europa. Na ocasião, a delegação das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo foi chefiada pelo Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do 

Chefe de Estado-Maior General. 

 
 

14 

 

18/08/2016 
 

Chefe do Estado Maior General em Marrocos 

 
O General Biaguê Na N´Tan deixou Bissau rumo a Rabat para uma visita de 

trabalho que o levará posteriormente a Moscovo (Rússia). O General era 

acompanhado pelos Chefes da Divisão dos Recursos Humanos e do Serviço de 

Protocolo, respectivamente, Brigadeiro General Júlio Nhaté e o Major Arafam 

Camará. 
 

15 

 

30/08/2016 
 

Delegação militar regressa ao país vindo de Madagáscar 

 

A delegação militar guineense que participou no simpósio que decorrera de 22 

a 26 de Agosto de 2016, no Hotel Carlton, Madagáscar chegou no país. O 

evento juntou mais de 40 países de África, América e Europa. 

 

 

 

Tractor adquerido com financiamento de Timor Leste através sua Agencia em Bissau (2016) 
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Comemoração do 43º Aniversário de independência da Guiné-Bissau (1973-2016) Foto Soldado Luís Mané 

 

Setembro - 2016 
ASSIMP Nº 09 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

1 

 

 

10/09/2016 

 

 

Militares guineenses participam exercício Felino em Cabo Verde 

 

Um grupo de militares guineenses chefiado pelo Tenente-coronel José 

António Sanca deixou Bissau rumo à cidade de Praia, Cabo Verde, onde 

participarão entre 12 a 23 de Setembro no Exercício Felino 2016´na carta. 

 

Trata-se de um exercício de Força de Tarefa Conjunta e Combinada de Apoio 

à paz dos países da CPLP, que tem como objectivo fundamental treinar e 

capacitar as forças armadas dos Estados membros em matéria de operações 

humanitárias de manutenção da paz. O Exercício dirigido por Cabo Verde foi 

assessorado por Brasil, país que albergará este exercício no terreno em 2017. 

 

 

2 

 

11/09/2016 

 

Chefe do Estado-Maior regressa ao País 

 

O Chefe de Estado-Maior General que efectuou uma visita de contacto e de 

trabalho no Reino de Marrocos e na República Federal da Rússia regressou 

hoje ao país. Na ocasião, o General que se fez acompanhar do Brigadeiro  

General Júlio Nhaté e do Chefe de Protocolo, Major Arafam Camará, 

aproveitou para realizar exames médicos pessoais. 
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3 

 

23/09/2016 

 

Entrega de cadernetas de saúde militar 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo presidiu, nas instalações de Amura, a cerimónia de entrega oficial de 

novas cadernetas de saúde militar à Divisão de Serviço de Saúde Militar.  

 

O acto que decorre no âmbito da reforma no sector da Defesa e Segurança, 

visa organizar o sistema de saúde nas forças armadas guineenses. 

 

 

4 

 

24/09/2016 

 

Delegação militar guineense regressa de Cabo Verde 

 

A delegação das F Forças Armadas Revolucionarias do Povo chefiada pelo 

Tenente-coronel José António Sanca que participou entre 12 a 23 de 

Setembro, em Cabo Verde, no Exercício Felino 2016 na carta regressou ao 

país no inicio da tarde. 

 

O Exercício anual da CPLP contou com a participação das forças armadas de 

todos os Estados Membros da organização e a Guiné-Bissau foi representado 

por cinco oficiais superiores. 

 

 

5 

 

24/09/2016 

 

O país comemora 43º aniversário da independência 

 

As Forças Armadas Revolucionarias do Povo, participaram no dia 24 de 

Setembro do corrente a comemoração de 43º aniversário, da proclamação da 

Independência da Guiné-Bissau.  

 

A cerimónia que contou com a presença do Chefe de Estado-Maior General, 

Tenente General Biaguê Na N´Tan foi marcada por um desfile militar e com a 

demonstração dos meios bélicos dos três ramos das forças armadas. 

 

 

6 

 

27/09/2016 
 

Presidente da República visita Gâmbia  

 

O Presidente da República José Mário Vaz, deixou Bissau esta manhã com 

destino a República de Gâmbia para uma visita de algumas horas, durante as 

quais manterá encontro de trabalho o seu homologo, Yahya Jammeh. 

 

7 

 

28/09/2016 
 

Presidente da República visita Cuba 

 

O Presidente da República José Mário Vaz, deixou Bissau esta manhã com 

destino a Cuba para uma visita de trabalho onde deverá ser recebido pelo seu  

 

homólogo Raul Castro e, consequentemente, pelo Líder carismático, Fidel 

Castro Ruz. As chefias militares deslocaram-se ao aeroporto para acompanhar 

o primeiro magistrado do país. 
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8 

 

28/09/2016 
 

Estado-Maior atribui certificado de mérito ao militar de ECOMIB 

 

O Estado-Maior General atribuiu o certificado de mérito ao Coronel togolês, 

Gnakouafré Yao Eindé pelos “bons serviços prestados” ao povo guineense no 

quadro da missão da ECOMIB/CEDEAO.  

 

O acto de entrega que teve lugar em Amura foi presidido pelo Brigadeiro 

General Júlio Nhaté, Chefe da Divisão dos Recursos Humanos do Estado-

Maior General.   
 

9 

 

30/09/2016 
 

Entrega de casas do campo agro-pecuário de Fâ Mandinga 

 

O Tenente General Biaguê Na N´Tan procedeu, no campo agro-pecuário de Fa 

Mandinga, a entrega das três casas reabilitadas pelo Estado-Maior General 

com o apoio financeiro da República do Timor Leste.  

 

As casas ora entregues à Divisão de Serviço de Produção de Estado-Maior 

General servirão de residências para os funcionários deste campo que, 

segundo as previsões, será Centro de Produção Agrícola das FARP. 

 

O Tenente-General era acompanhado do Inspector-geral das FARP, o Chefe 

de Divisão dos Recursos Materiais entre outros.  

 

 

 

um edificio de Amura antes da reabilitação  Foto: 1º Sargento Luís Mané 
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Presidente da República promove Chefe do Estado Maior General dasFARP à General de 4 Estrelas Foto: Sold. Luís Mané 

 

Outubro - 2016 
ASSIMP Nº 10 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

06/10/2016 
. 

Presidente da República gradua Chefias militares das FARP 

 

O Chefe de Estado-Maior General que foi promovido ao posto de General de 

4 Estrelas, juntamente com quatro outros generais, pelo Decreto Presidencial 

Nº1/2016 foi graduado neste dia pelo Primeiro Magistrado do país, José 

Mário Vaz. 

 

A cerimónia decorreu no Palácio da República, na presença de alguns 

membros do Governo e deputados da nação. Igualmente foram graduados os 

seguintes oficiais generais: Contra-Almirante Carlos Alfredo Mandungal 

CEMA, Comodoro Armando Sigá, Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, 

Estives Lassana Massaly, Vice-Chefe de Estado-Maior de Exército e 

Brigadeiro-General Albertinho António Cuma.   

 

 

2 

 

11/10/2016 
 

ECOMIB apresenta felicitações ao General pela sua promoção 

 

Uma delegação do contingente da ECOMIB encabeçada pelo seu 

Comandante, Coronel-Major, Gnibanga Barro, apresentou ao Chefe de 

Estado-Maior General felicitações pela sua promoção ao posto de General de  

4 Estrelas.  
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O contingente da ECOMIB foi o primeiro grupo a apresentar felicitações ao 

General desde a sua promoção e graduação no dia 6 de Outubro 2016, pelo 

Presidente José Mário Vaz. 

 

Na ocasião, o General agradeceu ao contingente pelos bons serviços 

prestados a favor da Guiné-Bissau (paz, estabilidade, tranquilidade e 

segurança) tendo-lhe garantido que as portas do seu Gabinete estão sempre 

abertas quando precisarem. Garantiu igualmente que continuará a manter 

relações de colaboração e de cooperação com as forças da ECOMIB.       

 
 

3 

 

11/10/2016 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, o Adido de Defesa 

do Senegal em Bissau, que veio apresentar-lhe as suas felicitações pela sua 

promoção ao posto de General de 4 Estrelas.  

 
 

4 

 

13/10/2016 
 

Encontro de aproximação entre militares e civis 

 

Com o objectivo de desenvolver os laços de amizade e de aproximação entre 

a classe castrense e a sociedade civil, a Divisão de Educação Cívica 

Assuntos Sociais e Relações Públicas de Estado-Maior General organizou, 

uma jornada de reflexão alusiva ao 52º aniversário das Forças Armadas 

Revolucionarias do Povo. 

 

A jornada decorreu sob o lema: “Nó sindi um vela nacional” (acendamos 

uma vela nacional). A abertura da jornada teve lugar no Clube da Estrela de 

Bissau e participaram cerca de 70 militares e representantes das organizações 

juvenis nacionais.  

 
 

5 

 

14/10/2016 
 

Estado-Maior General encerra curso de qualificação 

 

O Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

encerrou, em Cumeré, o Curso de Qualificação dos Oficiais. O curso 

decorreu de 23 de Junho a 14 de Novembro 2016.  

 

O referido curso foi administrado pela Cooperação Técnico-Militar 

Portuguesa (CTM) e leccionado por instrutores militares guineenses. Nele 

participaram 100 formandos entre os quais 13 Capitães, 20 Tenentes, 28 

Alferes e 39 Sargentos.  

 

No fim do curso, o Estado-Maior General promoveu e graduou os formandos 

aos postos de Capitão, Tenente e Alferes. Faziam parte do curso de 

formação, 5 elementos da Guarda Nacional e 9 do sexo feminino.  
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É de salientar, que a cerimónia de encerramento do curso de qualificação dos 

oficiais foi presidida pelo Ministro da Defesa Nacional e dos Combatentes da 

Liberdade da Pátria Major-General Eduardo Costa Sanhá.  

 
 

6 

 

18/10/2016 
 

Felicitações  

 
A Companhia de Transportes de Estado-Maior General chefiada pelo 

Capitão Maudo Camará apresentou as suas felicitações ao Chefe do Estado-

Maior General pela sua promoção e graduação ao posto de General de 4 

Estrelas. 

 
 

7 

 

21/10/2016 
 

Entrega de certificados de mérito 

 
O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo procedeu esta manhã, no seu gabinete de trabalho, a entrega de 

Certificados de Mérito aos oficiais da Cooperação Técnico-Militar 

Portuguesa em Bissau pelos “bons serviços prestados” às FARP.  

 

Tratam-se do Coronel José Afonso Lemos e do Capitão-de-Fragata José 

Eduardo Madeireiro da Costa Pereira, que administraram o Curso de 

Qualificação dos Oficiais que decorreu de 23 de Junho a 14 de Outubro de 

2016. 

 
 

8 

 

26/10/2016 
 

Chefe do Estado-Maior General inicia visita às unidades militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo (FARP), no âmbito do cumprimento das suas actividades laborais, 

iniciou uma visita de rotina às unidades militares de Bissau começando pelas 

instalações do Estado-Maior do Exército. 

A ocasião serviu para o General felicitar os efectivos pelo bom trabalho 

realizado durante as comemorações do 43º aniversário da independência do 

país e, também, pelo clima de estabilidade, de segurança e de tranquilidade 

que souberam manter desde Setembro de 2014.  

 

“Os militares da Guiné-Bissau estão de parabéns”, disse o General Biaguê 

Na N´Tan, quando falava aos mesmos na parada realizada na primeira 

unidade visitada.  

 

Agradeceu-lhes pelo respeito à Constituição da República e demais leis e, 

também, pela forma como conseguiram manter-se sempre afastadas da crise 

política que assola o país há mais de um ano.  
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Nesta senda assegurou que o comportamento cívico demonstrado até então 

pelas FARP é o principal autor do actual clima de paz, tranquilidade e 

unidade que se vive.  

 

Por esta razão, disse que os militares devem continuar firmes nas suas 

posições evitando assim imiscuir nos assuntos políticos ou noutros que não 

lhes competem e nem dizem respeito. A visita terminou no dia 28 de 

Outubro no Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo. 

 

 

 

9 

 

28/10/2016 
 

Médicos militares vão receber formação no Marrocos 

 
Seis médicos militares das FARP que beneficiaram de bolsas de estudos do 

Governo marroquino, no quadro da cooperação técnico-militar, deixam 

Bissau rumo a Rabat. A formação terá a duração de três anos e os seis jovens 

vão especializar-se na Medicina Geral, Cirurgia, Ortotraumatológia 

cirúrgica, entre outros. 

Esta é primeira vez na história da saúde militar que médicos guineenses vão 

para uma especialização em Marrocos.  

 

 

 

 

   Equipa de reportagem da Voz das Forças Revolucionarias do Povo - entrevistando o Chefe de Estado-Maior de Armada 
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Introdução de bração nas Forças Armadas Revolucionarias do Povo: Foto: Soldado Luís Mané 

 

Novembro - 2016 
ASSIMP Nº 11 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 
 
02/11/2016 

 
General Biaguê mantém encontro com chefias militares 

 
Com o objectivo de dar orientações que visam dinamizar as actividades dos 

Comandos das unidades, e, também, esclarecer a questão das recentes 

graduações agora alvo de especulações, o Chefe de Estado-Maior General, 

reuniu-se com as chefias militares. 

 

A reunião que durou cerca de uma hora teve lugar no refeitório do Estado-

Maior General e contou com a participação dos Comandos de Ramos, das 

zonas e unidades militares de Bissau e do interior. 

  
 

2 

 

03/11/2016 

 

Hospital Militar Principal promove palestra sobre doenças infecciosas 

 

O Hospital Militar Principal, sob a iniciativa do Médico Dr. Quintino 

Mandas Biagué, Especialista em Medicina Interna, organizou uma palestra 

alusiva a abordagem das doenças infecciosas tais como VIH/Sida.  

 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  136 
 

 

3 
 
04/11/2016 

  
General visita Estado Maior de Exército 

 

O Chefe de Estado-Maior General acompanhado do Inspector-Geral das 

Forças Armadas Revolucionarias do Povo visitou, no princípio de manhã, as 

instalações do Estado-Maior do Exercito onde estão depositados os lotes de 

donativos chineses destinados às Forças Armadas. 

 

O donativo era composto de vinte carros (jeeps) e alguns contentores 

contendo diversos materiais.  

 
 

4 

 

08/11/2016 

 

Entrega de espadas da guarda de honra 

 

O Comandante do contingente militar nigeriano da ECOMIB, Coronel 

Hammed entregou no princípio da manhã quatro espadas de guarda de honra 

ao Chefe de Estado-Maior General Biaguê Na N´Tan.  

 

O gesto de entrega que constitui um acto de generosidade do Exército da 

Nigéria às FARP decorreu no Gabinete do Chefe de Estado-Maior General. 

 

 

5 

 

 

12/11/2016 

 
Abertura de semana cultural alusiva a 16 de Novembro 

 

Por ocasião da comemoração do 52º aniversário da criação das Forças 

Armadas Revolucionarias do Povo, a Repartição de Cultura e Desportos de 

Estado-Maior General promoveu uma semana cultural e desportiva que 

decorreu de 12 a 16 de Novembro 2016. 

 
 

6 

 

12/11/2016 

 

FARP promovem marcha desportiva alusiva a 16 Novembro 

 

No quadro da comemoração do 52º aniversário da criação das FARP, o 

Estado-Maior General promoveu uma marcha desportiva iniciada na rotunda 

do Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira e terminada no Estado-Maior do 

Exército. 

 

A marcha que envolveu todas as unidades militares de Bissau contou com a 

participação dos componentes da ECOMIB, inclusive o seu Comandante 

Coronel-Major Gnibanga Barro.   

 

 

7 

 

15/11/2016 
 

Abertura das actividades de 52º aniversário das FARP 

 

As actividades comemorativas do 52º aniversário das FARP que arrancaram 

oficialmente hoje foram marcadas pela realização de uma palestra sob o tema 

“a origem das Forças Armadas Revolucionarias do Povo”. 
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A palestra organizada pela Divisão da Educação Cívica Assuntos Sociais e 

Relações Públicas de Estado Maior General teve lugar no Clube da Estrela 

Negra de Bissau. 

 

 

8 
 
16/11/2016 

 
Lançamento do Guia Prático dos Direitos Humanos 

 

A comemoração do 52º aniversário das FARP que teve lugar nas instalações 

do clube da Estrela Negra de Bissau (ex-QG) foi marcada com o lançamento 

do Guia Pratico dos Direitos Humanos para as Forças Armadas.  

O Guia foi produzido pelas Nações Unidas, em colaboração com o 

Ministério da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, o 

Estado-Maior General das FARP e o Tribunal Militar Superior. 

O histórico acto foi presidido pelo ex-ministro da Defesa Nacional e dos 

Combatentes da Liberdade da Pátria, Major-General Eduardo Costa Sanhá na 

presença do Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas 

em Bissau, Modibo Ibrahim Touré, dos generais das FARP e do Corpo 

Diplomático residente no país. 

O Ministro agradeceu em viva voz, o Departamento dos Direitos Humanos 

do UNIOGBIS, os seus técnicos, os técnicos do Tribunal Militar Superior, e 

todos aqueles que contribuíram na elaboração do GUIA, “não só porque é 

um instrumento importante para as Forças Armadas, mas porque a sua 

qualidade é inquestionável”. 

 
 

9 

 

16/11/2016 

 

 

Chefe de Estado-Maior General dirige mensagem às FARP 

 

Por ocasião da passagem do 52º aniversário da criação das FARP o General, 

Biaguê Na N´Tan dirigiu uma mensagem às Forças Armadas.  

 

A comunicação feita, na presença dos órgãos de imprensa pública nacional e 

internacional, teve lugar na Sala de Reuniões de Estado-Maior General em 

Amura. Estiveram presentes o Brigadeiro General Júlio Nhaté, Coronel Saliu 

Baldé e Coronel Romão Sambú.   

 

 

 

10 

 

21/11/2016 

  

Dois oficiais superiores participam em seminário em Ouagadougou 

 

Uma delegação militar das Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

composta por dois oficiais superiores deixou Bissau rumo ao Burkina Faso, 

onde vão participar na Cimeira Ordinária do Comité dos Chefes de Estado-

Maior General da CEDEAO que decorre de 22 a 24 de Novembro de 2016, 

em Ouagadougou. 
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A delegação chefiada pelo Brigadeiro General Lassana Massaly, Vice-Chefe 

de Estado-Maior do Exército vai representar o Chefe de Estado-Maior 

General Biaguê Na  N´Tan. 

 

 

11 

 

21/11/2016 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu em audiência, no seu Gabinete de trabalho, o Contra-Almirante 

José Américo Bubo Na Tchuto que regressou dos Estados Unidos da 

América em Outubro último.  

 

É de salientar que José Américo Bubo Na Tchuto foi capturado pelos 

Serviços americanos de luta contra droga em 2013, nas águas territoriais de 

Cabo Verde. 

 

 

12 
 
22/11/2016 

 
General visita instalações do Clube Estrela Negra de Bissau 

 
O Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan efectuou esta manhã 

uma visita relâmpago ao Clube da Estrela Negra de Bissau para se inteirar do 

andamento das obras de reabilitação das infra-estruturas do mesmo.  

 

 

13 
 
25/11/2016 

 

 

Primeiro-ministro Sissoco ordena a limpar Hospital N.S.M. 

 

O novo Primeiro-ministro, Umaro Moktar Sissoco Embalo nomeado no dia 

18 doe Novembro 2016, por Decreto Presidencial, iniciou as suas actividades 

que constituem os primeiros contactos de uma autoridade às diferentes 

instituições públicas. Ontem, dia 24 de Novembro, visitou o Hospital 

Nacional Simão Mendes. 

Na sequência desta visita em que o Chefe do Executivo guineense, que 

estava acompanhado dos Ministros da Defesa Nacional e dos Combatentes 

da Liberdade da Pátria e do Interior, do Governo demitido, respectivamente 

Eduardo Costa Sanhá e Botché Candé, ordenou as forças de defesa e 

segurança, através dos seus representantes políticos, a procederem a limpeza 

do Hospital Nacional Simão Mendes no dia seguinte.  

Nesta ordem de ideia, para o cumprimento da ordem superior, o Estado-

Maior General das (FARP), o Comando da Guarda Nacional, o Comissariado 

Geral da Policia da Ordem Pública (POP) e o Comando da Guarda-fiscal 

destacaram esta manhã, 456 homens para limpar as instalações e remover 

todos os lixos existentes.  
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14 

 
25/11/2016 

 

General Biaguê visita Divisões de Estado Maior General 

 

O Chefe de Estado-Maior General, visitou esta manhã as divisões do Estado-

Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo para se inteirar 

do andamento das actividades laborais e do estado dos gabinetes de trabalho. 

 

 

 

15 

 

 

27/11/2016 

 

 
Marinha de Guerra Nacional aprisiona oito navios pesqueiros 

 

A Marinha de Guerra Nacional que efectuava actividades rotineiras de 

fiscalização marítima nas águas territoriais guineenses, nos últimos dias de 

Novembro último, aprisionou oito navios chineses de pesca. 

Os referidos navios que foram conduzidos ao porto de Bissau, foram 

apanhados a pescar nas águas nacionais com as redes proibidas pelas normas 

internacionais de actividades pesqueiras. Esta não é a primeira vez que 

navios de pavilhões chineses são capturados pelas autoridades de 

fiscalização marítima. Aliás, a captura de pesqueiros chineses em práticas 

ilícitas são actos frequentes e constantes no nosso país. 

 

 

 
Fuzileiros navais em preparação (rio Farim) 2016 Foto soldado Luís Mané 
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Encontro entre o Chefe de Divisão de Serviço de Saúde Militar, o Director Geral do Hospital Militar Principal e técnicos 
da área Foto: 1º Sargento Joaquim Francisco da Costa 

 

Dezembro - 2016 
ASSIMP Nº 12 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/11/2016 

 

Divisão de Serviço de Saúde promove palestra sobre  

Dia Internacional de Luta Contra VIH/Sida 

  

No quadro da comemoração do Dia Mundial de Luta Contra VIH/Sida, a 

Divisão de Serviço de Saúde de Estado-Maior General das Forças Armadas 

Revolucionarias do Povo (FARP), realizou no refeitório d´Amura uma 

palestra sob o lema: LEVANTEMO-NOS NA PREVENÇÃO DO VIH. 

 

O tema que foi orado pelo Médico, Coronel António Biaguê, teve uma fraca 

participação dos militares das Divisões e da Polícia militar. 

 

 

2 

 

01/12/2016 

 

Audiência 

 

O Adido de Defesa da Embaixada dos Estados Unidos de América para a 

Guiné-Bissau com residência em Dakar acompanhado por dois compatriotas, 

foram recebidos em audiência pelo Chefe de Estado-Maior General, General 

Biaguê Na N´Tan. 

 

Durante a audiência, as duas autoridades abordaram assuntos relacionados 

com os motivos da visita que este diplomata efectuou à Guiné-Bissau em  
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2015 às diferentes unidades militares e postos avançados de fiscalização 

marítima do país. 

  

 

3 

 

01/12/2016 

 

Estado-Maior General promove curso de reciclagem para Comandantes 

 

O Estado-Maior General, no âmbito da reestruturação, reorganização das 

(FARP), promoveu em Cumeré mais um curso de reciclagem e de 

capacitação dos Comandantes e dos Chefes de Estado-Maior dos batalhões, 

regimentos e grupos. 

O curso de reciclagem iniciado no dia 1 de Dezembro de 2016, no Centro de 

Instrução Militar de Cumeré, envolve 53 oficiais superiores e subalternos; 

termina no dia 20 deste mês, devendo ser retomado em Janeiro de 2017.  

 

 

4 

 

01/12/2016 

 

Chefe de Estado-Maior General endereça mensagem de condolências 

 

Na sequência da morte do Líder cubano, Fidel Castro Ruz, o General Biaguê 

Na N´Tan endereçou, em nome das FARP e em seu nome pessoal, uma 

mensagem de condolências ao seu homologo cubano com o seguinte teor.  

 

Excelência 

 

É com profunda dor e consternação que recebi a triste notícia do 

desaparecimento fisco do nosso saudoso e carismático líder, o 

internacionalista Fidel Castro Ruz, que faleceu no dia 25 de Novembro 2016, 

em Havana, Cuba, terra pela qual lutou para sua libertação total e consagrou 

toda a sua energia para o bem-estar do seu povo, assim como do mundo 

inteiro. 

A contribuição do Estado e do povo cubano em todos os sentidos (com 

recursos humanos, especialistas militares e médicos, meios materiais e 

géneros alimentares) durante a luta armada para a libertação da Guiné e Cabo 

Verde continua e continuará sempre presente na nossa memória e na 

memória dos Combatentes da Liberdade da Pátria guineenses. 

E ainda os dirigentes das nossas Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

(FARP) recordam-se da Conferência Tricontinental, realizada em Havana, 

que criou a ocasião do primeiro encontro entre o Comandante Fidel Castro 

Ruz e o Engenheiro camarada Amílcar Cabral.   

Em nome das Forças Armadas da Guiné-Bissau e em meu nome pessoal, 

aproveito este ensejo para endereçar a V. Ex.ª, Sr. Chefe do Estado Maior 

General, assim como ao povo amigo de Cuba, as nossas mais sentidas 

condolências. 
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Que o Mais poderoso Deus lhe reserva um bom canto na glória e que a terra 

lhe seja leve.  

Altas considerações e estima. 

 

 

 

5 

 

 

01/12/2016 

 

 

Encontro da Imprensa Militar com responsável de comunicação de 

UNIOGBIS 

 

Com a necessidade de encontrar meios financeiros e materiais para fazer 

funcionar alguns programas da imprensa militar, a Assessoria de Imprensa 

do Chefe de Estado-Maior General das FARP organizou uma sessão de 

trabalho com a Responsável da Comunicação Social do UNIOGBIS, a 

jornalista Júlia.  

 

A referida sessão decorreu nas instalações de Estado-Maior General com a 

participação dos seguintes elementos: Major Ussumane Conaté, Major 

Arafam Camará, Tenente Jorgito Biaguê, Tenente Felismina Gomes da Silva 

e 1ª Sargento Paula Cristina Gomacha.  

 

 

 

 

6 

 

 

02/12/2016 

 

 

Chefe de Estado-Maior General visita Cumeré 

 

Para se inteirar in loco das condições de acomodação, de alimentação e do 

funcionamento das aulas do curso de capacitação dos oficiais, o Chefe de 

Estado-Maior General Biaguê Na N´Tan, acompanhado do seu vice e o 

Inspector-geral das FARP efectuou uma visita relâmpago ao Centro de 

Cumeré.  

 

Percorreu as acomodações dos oficiais e a sala de aulas onde passou a pente 

fino os mapas de táctica elaborados pela Divisão de Operação e Treino de 

Estado-Maior General.  

 

A visita permitiu ao General corrigir as lacunas verificadas e recomendou os 

formandos, que são todos chefes de unidades militares, para encararem com 

seriedade e dedicação a formação pela qual foram designados.  

Porque eles estão aqui para mais um curso de reciclagem que vai permitir-

lhes recordarem-se das lições aprendidas há décadas atrás e, também, 

adquirir novos conhecimentos científicos que irão facilitar-lhes a exercer as 

suas funções de comandantes e de chefes de Estado-Maior de unidade.  
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7 

 

 

7/12/2016 

 

 

ECOMIB condecora militares do contingente nigeriano  

 

Por ocasião do fim de mais uma missão, o Comando da ECOMIB 

condecorou alguns elementos do contingente de Nigéria que terminaram a 

sua estada. A cerimónia realizada em Bissalanca culminou com uma parada 

militar. No evento, o Chefe de Estado-Maior General foi representado pelo 

Vice, Tenente General Mamadu Turé (N´Krumah),  

 

 

8 

 

02/1272016 

 

Audiência  

 

O Representante da Agência de Timor Leste em Bissau, Libório Pereira foi 

recebido em audiência no princípio da tarde pelo Chefe de Estado-Maior 

General.. Na ocasião as duas autoridades trataram assuntos ligados a 

produção agrícola nas Forças Armadas de Guiné-Bissau. 

 

 

9 

 

05/12/2016 

 

Comité de Mulheres Militares no ateliê do lançamento 

de rede das mediadoras 

 

No cumprimento das recomendações das Nações Unidas sobre a equidade de 

género que visam reforçar ainda mais as capacidades de intervenção das 

mulheres na gestão e resolução de conflitos, o UNIOGBIS organizou, em 

colaboração com as organizações da sociedade civil, a cerimónia de 

lançamento de rede das Mulheres Mediadoras. 

 

O evento que decorreu nas instalações da ANP contou com a participação 

massiva das mulheres militares membros do Comité das Mulheres Militares 

da Guiné-Bissau (COMUM-GB). 

 

 

10 

 

07/09/12/2016 
 

FARP participam ateliê de Avaliação da Fragilidade da Guiné-Bissau 

 

No âmbito do processo de Avaliação da Fragilidade da Guiné-Bissau com 

vista a implementação de New Deal (Novo Acordo), o Governo deste país 

organizou um Ateliê Técnico de Avaliação da Fragilidade da Guiné-Bissau, 

com uma duração de três dias.  

 

O ateliê que decorreu nas instalações do Azalai Hotel 24 de Setembro contou 

com a participação dos militares, Policias, Guarda Nacional e outros 

ministérios e instituições. O Estado-Maior General foi representado pelos 

Majores Quintino Napoleão dos Reis e Ussumane Conaté. 

 

 

11 

 

11/12/2016 

 

Contingente de Burkina Faso comemora independência do país 

 

Para comemorar o 56º aniversario da independência do Burkina Faso o 

contingente militar daquele país integrado na missão da ECOMIB no quadro  
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da CEDEAO realizou em Bissau, uma série de actividades desportivas e 

recreativas que culminaram com uma parada militar realizada nas instalações 

do antigo Estado-Maior General no ex-QG. 

 

Na ocasião o Estado-Maior General foi representado pelo vice-Chefe de 

Estado-Maior General, Tenente-General Mamadu Turé (N´Krumah),  

 

 

12 

 

15/12/2016 

 

Visita às obras do Clube de Estrela Negra de Bissau 

 

O projecto de reorganização e reestruturação das Forças Armadas abraçado 

pelo General Biaguê Na N´Tan desde a sua tomada de posse continua uma 

prioridade sempre marcada com realização de cursos de formação e obras de 

reabilitação das infra-estruturas de pequena envergadura mas de um 

significado social enorme. 

Foi neste sentido que a companhia de construção do batalhão da Engenharia 

Militar, sob ordem superior leva a cabo, as obras de reabilitação das 

instalações do Clube de Estrela Negra de Bissau, reconstruídas após o 

conflito de 1998 pelos chineses, no âmbito da cooperação.  

Essas instalações sociais compostas por uma sala de conferências, um 

restaurante espaçoso um enorme pátio e residências, merecem a atenção do 

General Biaguê Na N´Tan que decidiu recuperá-las. 

Durante esta visita, o General Biaguê percorreu etapa por etapa todas as 

obras recebendo em cada passo as explicações detalhadas do Comandante da 

companhia de Construção do batalhão da Engenharia Militar, Eng. Major 

João Pedro Gomes, sobre o andamento dos trabalhos.  

As obras envolvem os trabalhos de construção do muro de vedação, a 

reconstrução das residências, a electrificação, a canalização, construção de 

valetas para a drenagem das águas usadas e das novas fossas.  

 

 

 

13 

 

 

16/12/2016 

 

 

Encerramento do Curso no Centro de Cooperação Técnico-Militar 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, esteve no período da manhã 

nas instalações do Instituto de Defesa Nacional, para tomar parte na 

cerimónia de encerramento do primeiro curso de inspectores militares.  

 

O curso foi organizado pelo Ministério da Defesa Nacional com interesse de 

dotar os inspectores das Forças Armadas Revolucionarias do Povo das 

ferramentas indispensáveis para o cumprimento dos seus deveres e 

obrigações administrativos.  
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14 

 

16//12/2016 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, no seu Gabinete de 

trabalho, três funcionários da Agência de Representação de Timor Leste na 

Guiné-Bissau.  

 

Durante a audiência, as partes abordaram questões ligadas a cooperação no 

domínio da agricultura. O funcionário aproveitou a ocasião para informar ao 

General Biaguê Na N´Tan, a chegada ao país em Janeiro de 2017, de um 

donativo timorense composto de contentores de equipamentos de 

Transmissões destinados às FARP.   

 

 

15 

 

19/12/2016 

 

Chefe de Estado-Maior General reúne-se com Chefes de Ramos 

 

O Chefe de Estado-Maior General manteve esta manhã, na Sala de Reuniões 

de Estado-Maior General, um encontro de trabalho com Chefes dos Ramos 

com vista a analisar assuntos ligados a colheita de arroz nos campos 

agrícolas assim como os da defesa nacional. 

 

 

16 

 

21/12/1016 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General foi recebido em audiência no Palácio da 

República pelo primeiro Magistrado do país, José Mário Vaz.  

 

 

17 

 

21/12/2016 

 

Apresentação de condolências 

 

O General Biaguê Na N´Tan, assinou na embaixada da Republica Federal da 

Rússia, em Bissau, o livro de condolências pela morte do diplomata russo 

acreditado em Ancara, Turquia.  

 

O diplomata russo foi assassinado no dia 19 de Dezembro do corrente por 

um elemento suposto pertencer à organização Kurda PKK 

. 

 

18 

 

27/12/2016 

 

Divisão de segurança realiza reunião 

 

A Divisão de Segurança de Estado-Maior General realizou uma reunião geral 

com o seu pessoal e funcionários colocados nas diferentes unidades militares 

do país. A reunião que deverá decorrer durante três dias, foi dirigida pelo 

Chefe daquela divisão Coronel Romão Sambu. 

 

 

19 

 

30/12/2016 

 

Primeiro-ministro Sissoco reúne-se com chefias militares 

 

O Primeiro-ministro, Umaro El Moktar Sissoco Embalo reuniu-se neste dia, 

na Sala de Reuniões da Primatura com as chefias militares das Forças  
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Armadas Revolucionarias do Povo para tratar de assuntos da defesa e 

segurança. 

 

Estiveram presentes, o Chefe de Estado-Maior General e seu Vice, Inspector-

geral das FARP e Chefes dos três Ramos. 

 

A ocasião serviu para o General Biaguê Na N´Tan reafirmar o seu 

engajamento total em respeitar a Constituição da República, o poder 

democraticamente eleito, e manter os militares longe da crise politica que 

assola o país há mais de um ano.  

 
 

 

Visita de cortesia do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor Leste ao General Biaguê Na N´Tan Foto: Luís Mané 

 

Vice-Chefe do Estado Maior General das FARP em visita as unidades militares de Bissau 

                                                                                                              General de Exército Biaguê Na  
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ESTRUTURAS DAS FORÇAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DO POVO 

 
 

                                                                                                                         Biaguê N´Tan, Chefe do Estado-Maior   

                                                                                                                         General das Forças Armadas    

                                                                                                                         Revolucionárias do Povo (FARP) 

          
   

 
 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     
                                                                                                                             Tenente General Mamadu               

                                                                                                 Turé (N´Krumah), Vice- 
                                                                                                                              Chefe do Estado-Maior   

                                                                                                                              General    

                                                                                                                               

   

 

 

 

                      
                                                        

                                                      

                                                                                                                           

 

Contra Almirante Estêvão Nanema,                                                   

                                                 Inspector-geral  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj. General  Augusto Mário Có, CEME        Maj. General  Ibraima papa Camará  CEMFAN                 Contra Almirante Carlos  Mandungal CEMA                                                                                                                                                        
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Chefes de Divisões do Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo 

 

 

Brig. General  Albertinho A Cuma DECASORP   Brig. General Julio Nhatté R.H         Brig. General Lassana Indami Serv. Prod             

  

 
Brig. General Caramo Cassamá                      Coronel Luís Gonçalves Mob. e Recrut.                         Coronel Abulai Bâ Ops.           

 

 

Coronel Mamadu Saliú Balde Log.        Coronel Tcham Namam, Serv. de Saúde Militar    Coronel Vasco Nandai, Transmiss. 
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Coronel Ramão Sambu, Inform.          Coronel Leonardo de Carvalho Arm. e Munições             Coronel Pière Boissy DAF 

 

 
Estruturas Dependentes ao Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo 

 

 
Brig. General Dabana Naulana             Brig. general Fernando Infada               Brig.General Quissangue Naquinan     

Predte Trib. Mil. Superior              Centro de Inst. Mil. de Cumeré      Escola de Form/Of. Subalternos 

 

 
Capt-de-Mar-e-Guerra Quinhe Nantoté       Coronel Marcelino Oliveira                                    Major Silva Sanhá                                                                           
D.G Hospital Militar Principal                      Cdte de Bão de Eng. Militar                                    Banda Musica      
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COMANDANTES DE ZONAS MILITARES 
     

 
Coronel Jaime Una                                       Coronel Nassé Na Sanhá                         Coronel SumboneNatcnhongo 
 Zona Militar Leste                                             Zona Militar Centro                                          Zona Militar Norte 

 
 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Coronel Anselmo Soares Semedo 
                                                                    Zona Militar Sul 
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ESTADO MAIOR GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

DO POVO (FARP) NA SENDA DA REORGANIZAÇÃO DA CLASSE 

CASTRENSE GUINEENSE 

 

 

 
Foto Família dos militares da Imprensa Militar, de Gabinetes e de outras Divisões recens  

 promovidos (17/11/2016) Foto: Repórter Irina Adão Pereira  

 

 

BISSAU – FORTALEZA D´AMURA 

 

 

Ano 2016 

 

 

 

 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  152 
 

  
 
 

República da            Guiné-Bissau 
Ministério da Defesa Nacional 

Estado Maior General das Forças Armadas 
Assessoria de Imprensa do Chefe do Estado Maior General 

 

 
 

ACTIVIDADES ANUAIS DO CHEFE 

 DE ESTADO-MAIOR GENERAL  

E 

 DAS FORÇAS ARMADAS  

REVOLUCIONÁRIAS DO POVO 

 

 

Viatura do camarada Amílcar Lopes Cabral, pai da nacionalidade guineense e cabo-verdiana, 
reparada pelo Chefe de Estado-Maior General das FARP, General, Biaguê Na N´Tan 

 

2017 
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Presidente da República deposita coroa de flores no Mausoléu Amilcar Cabral (20/01/2017 
 

Janeiro - 2017 
ASSIMP Nº 01 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

03/01/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General reuniu-se com os Chefes de Divisões 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo reuniu-se na Sala de Reuniões do Estado-Maior General com os Chefes 

de Divisões do Estado-Maior General, para fazer um balanço das actividades 

do ano transacto e traçar perspectivas para 2017. 

 

Estiveram presentes nesta reunião, o Vice-Chefe de Estado-Maior General, o 

Inspector-geral das Forças Armadas e todos os oficiais das Divisões que 

asseguram o funcionamento deste órgão.  

 

 

2 

 

04/01/2017 

 

Embaixada da República Popular da China procede entrega de donativo 

 

O embaixador da República Popular da China procedeu a entrega oficial de 

mais um donativo ao Ministério da Defesa Nacional da Guiné-Bissau. O 

donativo era composto de 10 autocarros, 10 jeeps, 4 ambulâncias e 15 

contentores de materiais diversos e equipamentos de secretaria. 

À cerimónia, na qual estiveram presentes os Ministros da Defesa Nacional, 

da Economia e Finanças, dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, o 
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Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo, os Chefes de Estado-Maior dos Ramos e outras entidades, teve lugar 

nas instalações do Estado-Maior do Exército. 

O acto cerimonial, presidido pelo Ministro da Defesa Nacional, Major 

General Eduardo Costa Sanhá, decorreu em duas fases, sendo a primeira, 

oficial, marcada pelo pronunciamento dos discursos do embaixador e do 

Ministro da Defesa Nacional. A segunda marcada pela visita aos materiais e 

consequente entrega das chaves, pelo diplomata Wang Wua, ao titular da 

pasta da defesa. 

 

3 

 

06/01/2017 

 

Primeiro-ministro efectua primeira visita as unidades militares 

 

Para se inteirar da situação social das tropas nas unidades militares e das 

infra-estruturas, o Primeiro-ministro, Umaro Sissoco Embalo, efectuou neste 

dia, uma visita as unidades militares de Bissau. Durante a visita, o Chefe do 

Executivo esteve acompanhado pelo Chefe de Estado-Maior General e altos 

oficiais das Forças Armadas guineenses. 

 

 

 

4 

 

08/01/2017 

 

Militares da Banda de Música deixam Bissau rumo a Marrocos 

 

Quarenta e nove militares pertencentes a companhia da Banda de Música das 

Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) deixaram a capital, 

Bissau, com destino à Marrocos para frequentar curso no domínio da música. 

 

 

5 

 

09/01/2017 

 

Estado-Maior General distribui donativo chinês 

 

O Estado-Maior General das Forças Armadas procedeu, neste dia, a 

distribuição do donativo de medicamentos, ofertados pela República Popular 

da China, ao Hospital Militar Principal, Amizade Sino-Guineense e aos 

outros postos sanitários das unidades. 

 

 

 

6 

 

16/01/2017 

 

Distribuição de viaturas às unidades 

 

O Estado-Maior General das Forças Armadas procedeu, hoje, na Fortaleza 

d´Amura, a distribuição de viaturas (jeeps, ambulâncias e autocarros) às 

diferentes unidades militares. Trata-se das viaturas doadas pela República 

Popular da China cuja entrega oficial ao Governo guineense teve lugar no 

passado dia 4 de Dezembro. 
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7 

 

 

17/01/2017 

 

Oferta de autocarros 

 

O Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, no 

âmbito da colaboração mútua existente entre os sectores da defesa e de 

segurança, ofereceu, neste dia, um autocarro ao Ministério do Interior e um 

outro à Presidência da República. 

 

Este acto visa minimizar as dificuldades de transportes com que se deparam 

as referidas instituições estatais. 

 

 

8 

 

18/01/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo recebeu em audiência, o Ministro da Economia e Finanças, Dr. João 

Aladji Fadia.  

 

Durante a audiência, as duas autoridades analisaram assuntos de serviço e, 

sobretudo, o apoio financeiro que este ministério tem estado a prestar ao 

Estado-Maior General, no âmbito da reabilitação em curso, das infra-

estruturas d´Amura. 

 

 

9 

 

20/01/2017 

 

País comemora Dia dos Heróis Nacionais 

 

O país comemorou o Dia dos Heróis Nacionais e o evento foi marcado com 

uma cerimónia de deposição de coroas de flores no Mausoléu Amilcar 

Cabral e no túmulo dos Heróis e também na estátua Amilcar Cabral, sito na 

rotunda do Aeroporto Internacional. 

 

Nesta ocasião, o Presidente da República, José Mário Vaz, acompanhado por 

membros do Governo e alguns diplomatas acreditados no país, depositou nas 

primeiras horas de manhã, coroas de flores nos lugares acima referidos. 

 

 

10 

 

21/01/2017 

 

Presidente do Clube Estrela Negra de Bissau toma posse 

 

O novo Presidente do Clube Estrela Negra de Bissau (ENB), o empresário 

Mamadú Djaby vulgo Tá, foi, hoje, empossado pelo presidente da mesa de 

Assembleia Geral do clube. O acto de empossamento decorreu nas 

instalações do mesmo clube no ex- QG. 

 

 Este jovem empresário Mamadú Djabi vulgo Tá, que passou assumir a 

direcção da equipa militar para um mandato de cinco anos agradeceu todos 

aqueles que, directamente ou indirectamente, contribuíram para que esta 

tomada de posse seja, hoje, possível e, em particular, o Chefe de Estado-

Maior General das Forças Armadas pela confiança depositada na sua pessoa. 
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Apelou também, aos membros da Direcção para trabalharem afincadamente 

e com toda a lealdade, em prol do desenvolvimento da esquipa dos 

defensores da pátria guineense. 

 

 

11 

 

21/01/2017 

 

Oficiais guineenses participam no seminário em New York 

 

Dois oficiais da Informação e Segurança Militar deixaram Bissau rumo aos 

Estados Unidos da América, Nova York, para participarem num seminário 

sobre Segurança Marítima na África Ocidental. 

 

 

12 

 

25/01/2017 

 

Chefias militares reúnem-se para analisar assuntos de serviço 

 

O Chefe de Estado-Maior General reuniu-se, esta manhã, com os Chefes de 

Estado-Maior dos Ramos para analisarem assuntos de serviço. Mas após esta 

reunião, o conjunto dos oficiais da hierarquia superior das nossas FARP 

deslocou-se ao Palácio da Presidência, para tomar parte no encontro 

convocado pelo Presidente da República, José Mário Vaz. 

 

 

13 

 

27/01/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General visita Hospital Militar Principal 

 

O General, Biaguê Na N´Tan, visitou, no período de manhã, o Hospital 

Militar Principal com objectivo de se inteirar do andamento dos trabalhos e 

da situação social dos funcionários. 

 

Na ocasião, o General manteve uma reunião geral com todos os funcionários 

deste estabelecimento hospitalar, tendo prometido melhorar, paulatinamente, 

as condições de trabalho e aquisição de equipamentos, através da cooperação 

com China, Marrocos e outros países amigos.  

 

 

14 

 

27/01/2017 

 

General Butchofula Na Fafé foi a enterrar 

 

O Major General, Butchofula Na Fafé, que faleceu no dia 25 do corrente em 

Bissau, vítima de doença prolongada, foi a enterrar, na tarde de hoje, na sua 

residência, situada no bairro de Massacobra.  

 

A cerimónia fúnebre, que teve honras de Estado, foi marcada por várias 

homenagens nomeadamente do Governo, dos companheiros de trincheiras, 

do Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan, dos paramilitares, das 

forças da ECOMIB, dos militantes do PAIGC, dos amigos e dos familiares.  

 

O General que deu toda a sua juventude, energia e saber para o bem-estar do 

povo da Guiné e Cabo Verde mereceu estas honras do Estado. 

.   
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15 

 

28/01/2017 

 

Oficiais guineenses regressam ao país  

 

Os dois oficiais da Informação e Segurança Militar, que deixaram Bissau no 

dia 21 de Janeiro último, para os Estados Unidos da América, onde tomaram 

parte no seminário sobre a segurança marítima na África Ocidental e 

combate contra o terrorismo, regressaram, hoje, ao país. 

 

 

16 

 

30/01/2017 

 

Marrocos oferece bolsas de formação 

 

Sete militares guineenses deixaram Bissau rumo ao Marrocos para 

frequentarem cursos de superação, no quadro da cooperação técnico-militar 

entre Rabat e Bissau. A formação que tem a duração de 5 e 9 meses, visa 

reforçar a capacitação dos militares guineenses. 

 

 

17 

 

30/01/2017 

 

Comité de Mulheres Militares deposita coroas de flores 

 

O Comité de Mulheres Militares da Guiné-Bissau (COMUM GB) participou, 

hoje, na comemoração do Dia da Mulher guineense, 30 de Janeiro, 

depositando coroas de flores na praça Titina Sila, em Bissau.  

 

A forte delegação do comité dirigida pela sua coordenadora, Tenente 

Felismina Gomes da Silva, juntou-se aos outros grupos de mulheres das 

diferentes instituições do país. 

 

 

18 

 

31/01/2017 

 

Reunião de chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General reuniu-se, esta manhã, com os Chefes de 

Estado-Maior dos Ramos para analisarem assuntos de trabalho e da defesa 

nacional. 

 

 

19 

 

31/01/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu, em audiência, o Conselheiro 

militar do Representante Especial da CEDEAO no país e o Representante de 

UNIOGBIS para a Reforma no Sector da Defesa e Segurança na Guiné-

Bissau. 

 

Os dois responsáveis foram acompanhados pelo Director da Politica 

Nacional e Cooperação do Ministério da Defesa Nacional, Brigadeiro 

General, Malam Camará. 
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 Ministro dos Negócios Estrangeiros acompanhado do Secretário da CPLP recebidos pelo Chefe de  

Estado-Maior General 

Fevereiro - 2017 
ASSIMP Nº0 2 

 

 

Nº/O 

 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

1 

 

01/02/2017 

 

Reunião dos Chefes de Ramos 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo, reuniu-se esta manhã com os Chefes de Estado Maior de Ramos para 

tratar assunto de defesa e segurança. 

 

O General reuniu-se igualmente com os responsáveis de serviço de saúde 

militar para analisar as recentes mudanças ocorridas no Hospital Militar 

Principal. Estiveram presentes, o Chefe da Divisão do Serviço de Saúde 

Militar, Coronel Tcham Na Mam e outros oficiais de área. 

 

 

2 

 

01/02/2017 
 

Audiência 

 

O Chefe do Estado Maior General das FARP recebeu em audiência o Adido 

de defesa da embaixada do Senegal em Bissau, Coronel Touba Lô com quem 

tratou assuntos de cooperação militar existente entre as duas forças armadas 

irmãs. 

 

3 

 

02/02/2017 

 

Apresentação de cumprimentos de novo ano 

 

Chefias militares e paramilitares guineenses apresentaram nas primeiras 

horas de manhã, os tradicionais cumprimentos de Novo Ano ao Chefe do  
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Estado Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo, 

General de Exercito, Biaguê Na N´Tan. 

 

A cerimónia encabeçada pela Divisão da Educação Cívica, Assuntos Sociais 

e Relações Públicas, decorreu no recinto das instalações da Fortaleza 

d´Amura. 

 

 

4 

 

03/02/2017 
 

Encerramento do curso dos Comandantes de unidades 

 

O Estado Maior General das FARP encerrou hoje em Cumeré, mais um 

curso de formação e de capacitação dos Comandantes e Chefes de operações 

dos regimentos e batalhões. 

 

O curso promovido pelo Estado Maior General em colaboração com o 

Centro de Cooperação Tecnico-Militar português foi encerrado pelo 

Inspector-geral das FARP, Contra Almirante Estêvão Na Nena. 

 

 

5 

 

03/02/2017 
 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência no seu 

gabinete de trabalho, cidadãos europeus com quem tratou assuntos privados. 

 

Neste mesmo dia, recebeu sucessivamente em audiência, o Comandante da 

Força de ECOMIB, Coronel Major Gnibanga Barro e o Comandante da 

Guarda Nacional, Brigadeiro General Fernando Marna. 

 
 

6 

 

03/02/2017 
 

Mudanças nas estruturas de Estado-Maior de Exercito 

 

Com o objectivo de dinamizar o funcionamento das suas instituições 

militares, o Estado Maior General decidiu empenhar-se agora no processo de 

reestruturação e reorganização do sector. 

Foi precisamente nessa senda, que são enquadradas as recentes 

movimentações feitas no dia 3 de Fevereiro 2017, nas Forças Armadas 

Revolucionarias do Povo pelo presidente da República que, através do 

decreto presidencial nº 06/2017 exonerou das suas funções, o Major General 

Augusto Mário Có, Chefe do Estado Maior do Exército e para este cargo, 

nomeou, o seu adjunto, o Brigadeiro Lassana Massaly. 

Pois, um outro decreto presidencial, decreto nº 05/2017 exonerou o 

Brigadeiro General Lassana Massaly do cargo de Vice-Chefe do Estado 

Maior do Exército e para este posto, é nomeado o Coronel Sumbonhe  
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Nantchongo que, até agora desempenhava as funções do Comandante de 

Zona Militar Norte. 

Um terceiro decreto presidencial, decreto nº 07/2017 também veio exonerar 

o Tenente-coronel Terêncio Mendes, Director do Instituto de Defesa 

Nacional e pois, é nomeado para este cargo, o Major General Augusto Mário 

Có. 

 

 

7 
 

03/02/2017 
 

Chefe de Estado-Maior General efectua viagem privada à Cuba 

 

O Chefe do Estado Maior General das FARP, Biaguê Na N´Tan deixou 

Bissau rumo à Cuba para uma visita privada. O General vai aproveitar a 

ocasião para realizar exames médicos e também manter contactos privados 

com seu homólogo cubano e outras autoridades militares do país.   

 

 

8 
 

06/02/2017 
 

Troca de pastas 

 

Depois da sua nomeação por decreto presidencial nº 06/2017, o Brigadeiro 

General Lassana Massaly recebeu das mãos do seu antecessor, Major 

General Augusto Mário Có, as pastas do Gabinete do Chefe do Estado Maior 

do Exército. 

 

 

9 

 

08/02/2017 

 

FARP participam Simpósio Caminho para Paz 

 

O simpósio “Caminho para Paz” organizado pela Comissão de Reconciliação 

da sociedade civil e que decorreu nas instalações da ANP entre 8 e 11 de 

Fevereiro do corrente contou com a participação dos militares designados 

pelo Estado-Maior General.  

 

 

10 

 

08/02/2017 

 

Conselheiro militar da CEDEAO visita unidades de Bissau 

 

O Conselheiro militar do Representante Especial da CEDEAO no país, 

General Béanzin, de nacionalidade beninense efectuou uma visita de 

contactos nas unidades da região militar de Bissau e do interior. Durante a 

visita, o General foi acompanhado pelos oficiais da força de ECOMIB e de 

alguns oficiais guineenses. 

 

 

11 

 

08/02/2017 

 

Audiência  

 

O Chefe do Estado Maior do Exército recebeu em audiência na ausência do 

Contra Almirante Estêvão Na Nena, a delegação do Exército burkinabês que  

 

 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  161 
 

 

se encontrou no país para um missão de inspecção ao seu contingente militar 

integrado na ECOMIB. 

 

Na ocasião, a delegação composta de quatros oficiais superiores e chefiada 

pelo Brigadeiro General, Seré Yaya efectuou uma visita de cortesia ao Conta 

Almirante Estêvão Na Nena, substituto interino do Chefe do Estado Maior 

General, Biaguê Na N´Tan ausente do país. 

 

 

12 

 

14/02/2017 

 

Formatura geral 

 

O Conta Almirante Estêvão Na Nena, ordenou a realização de uma formatura 

geral dos efectivos do Estado Maior General das FARP, para transmitir as 

ordens de serviço nas quais exige o cumprimento escrupuloso pelos militares 

do horário de serviço da Função Pública, o respeito as leis militares. 

 

O Contra Almirante, aproveito para informar os oficiais o aprisionamento de 

nove navios pesqueiros chineses pela Marinha Nacional nos dias 5 e 13 de 

Fevereiro do corrente. 

 

 

13 

 

14/02/2017 

 

Reunião dos Chefes de Divisões 

 

O Inspector-geral das Forças Armadas, Conta Almirante Estêvão Na Nena, 

em substituição do CEMGFARP ausente no país reuniu-se hoje com os 

Chefes de Divisões. O objectivo é para delinear as actividades castrenses ao 

nível da Fortaleza d´Amura, o controlo da produtividade interna e o respeito 

do horário de trabalho da Função Pública. 

 

Esta reunião foi convocada na sequência da queda do nível de produção e da 

redução da presença do pessoal militar no local de serviço durante as horas 

expedientes. Este tipo de comportamento é frequente quando o General 

Biaguê Na N´Tan se encontra fora do país. É de recordar que o General está 

neste momento em Cuba para efeito de controlo médico. 

 

 

14 

 

17/02/2017 

 

Escritores guineenses promovem as Sextas Poéticas em Amura 

 

A Associação dos Escritores da Guiné-Bissau, composta de um Grupo de 

cidadãos e cidadãs nacionais ligados a literatura, cultura e artes que pretende 

levar o espaço das artes e cultura aos guineenses, realizou hoje nas 

instalações d´Amura, as Sextas Poéticas. 

 

Este programa que pretende erguer a literatura guineense enquanto marco de 

resistência sociopolítica e cultural, tinha como convidado do dia, o Major 

General José Sanhá, veterano de Luta de Libertação Nacional. Este veterano 

de guerra colonial falou da vida desde a militância no partido PAIGC, 

mobilização, ingresso na fileira da guerrilha, da formação do Exercito 

regular assim como após independência do país. 
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Enquanto o Brigadeiro General Albertinho António Cuma, Chefe da 

DECASORP, que apresentou as boas vindas aos organizadores do evento e 

os participantes, entre os quais militares, escritores, cidadãos civis nacionais 

e estrangeiros, sublinhou a importância que o evento representa para o 

desenvolvimento do país, a estabilidade, união nacional e também os valores 

da Luta de Libertação Nacional.   

 

O Major Quintino Napoleão dos Reis, Chefe da Repartição de Assuntos 

Civis do Estado-Maior General das FARP retratou a história sobre a 

fundação da Fortaleza d´Amura que conheceu várias etapas e obstáculos. 

 

O Eng. Major Manuel da Costa, também escritor e poeta, falou sobre a sua 

obra literária intitulada Mar Branca em Bulinia, livro que retrata o episódio 

de tráfico de droga, que foi uma moda no país entre 2004 e 2014. 

 

 

15 

 

22/02/2017 

 

Cerimónia de abertura de aula metódica 2017 

 

O Inspector-geral das Forças Armadas, o Contra Almirante, Estêvão Na 

Nena, que assume as funções interinas do Chefe de Estado Maior General 

das FARP ausente do país por motivo de viagem, presidiu nas instalações do 

Estado Maior do Exército, a cerimónia de abertura do curso de aulas 

metódicas, organizada pela Divisão de Operações e Treino do Estado Maior 

General. 

 

O curso visa formar os oficiais superiores e subalternos e capacitar-lhes no 

domínio da Direcção de Comando, da táctica, da implementação dos 

documentos mães entre outros. 

 

Estiveram presentes, os Chefes de Estado Maior dos três Ramos, Chefes de 

Divisões de Operações e Treino e Divisão de Educação Cívica Assuntos 

Sociais e Relações Públicas.  

 

 

16 

 

22/02/2017 

 

Inspector das FA de Nigéria efectua visita de cortesia  

 

O Inspector-geral das Forças Armadas da Nigéria que esteve no país no 

quadro de inspecção das suas forças na exterior integrada no ECOMIB 

efectuou uma visita de cortesia ao Chefe do Estado Maior General, Biaguê 

Na N´Tan. 

 

17 

 

24/02/2017 

 

Ministro da Defesa Nacional encerra curso de aulas metódicas 

 

O Ministro da Defesa Nacional encerrou hoje o curso de aulas metódicas, 

organizada pela Divisão de Operações e Treino do Estado Maior General. 

 

O curso de formação visa capacitar os oficiais superiores e subalternos no  
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domínio da Direcção de Comando, da táctica e da implementação dos 

documentos mães entre outros. 

 

 

18 

 

 

27/02/2017 

 

Primeiro-ministro congolês deposita coroas de flores 

 

O Primeiro-ministro do Congo Brazzaville, que chegou ao país em 26 de 

Fevereiro do corrente para uma visita de três dias, depositou nas primeiras 

horas de manhã, coroas de flores no Mausoléu Amílcar Cabral. 

O Primeiro-ministro Claimant Moumba que se fez acompanhar pelo seu 

Ministro do Interior chegou na Amura com o seu homólogo guineense, 

Umaro Sissoco Embalo.  

Durante a visita de três dias, que tem como objectivo, relançar os laços de 

amizade entre os dois países. Também foram assinados acordos de 

cooperação nos domínios de agricultura, pesca, exploração de petróleo, de 

formação e capacitação dos quadros. 

 

19 

 

27/02/2017 

 

Seminário sobre Direitos Humanos  

 

No âmbito de dotar os militares e paramilitares guineenses com 

conhecimentos sólidos sobre os Direitos Humanos, a UNIOGBIS, promoveu 

em colaboração com o Estado Maior General das FARP um seminário sobre 

Direitos Humanos e Género. 

 

O seminário que decorre no Hotel Lisboa e no qual participam 17 militares 

20 paramilitares tem uma duração de três dias. 

 

 

 
 

Carpintaria das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (QG ) 2017 
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Mulheres militares de Saúde organizam matche de futebol no Estado Lino Correia (8 de Março) Foto: Furriel  
Joaquim F. da Costa 

 

Março - 2017 
ASSIMP Nº 03 

 

 

Nº/O 

 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1 

 

01/03/2017 

 

Seminário de capacitação da Polícia Militar 

 

No quadro do cumprimento da agenda das actividades, a academia 

UBUNTU da Guiné-Bissau promoveu hoje, no Estado-Maior General das 

Forças Armadas, um seminário de formação e capacitação aos elementos da 

Policia Militar (PM). 

O seminário terá uma duração de três dias sob lema: “Servir as Nossas 

Forças Armadas para Melhor Servir a Pátria”, é um projecto que se encontra 

na sua segunda fase de execução. Na primeira do projecto, foram formados 

um total de 50 militares e paramilitares num período de três mês meses (90 

dias), nos temas - Liderança, gestão de conflitos, igualdade de género e 

cidadania. 

O Major Fidel Fernandes Oliveira, Comandante da PM, no seu discurso de 

abertura realçou a importância que esta formação tem para polícia militar 

sobretudo no cumprimento dos seus múltiplos serviços. Nesta base, desejou 

que acha mais projectos de género no país, porque a PM trabalha 

constantemente (dia e noite) com a população mesmo em situações críticas 

de conflitos até com os malfeitores. 
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Por isso, comandante Fidel que os participantes aproveitar esta oportunidade 

para aumentarem seus conhecimentos que precisam tanto para fazer bons 

trabalhos. 

 

 

2 

 

01/03/2017 

 

Encerramento do atelier sobre Direito Humano 

 

As Forças de Defesa e Segurança da Guiné-Bissau que estão em constante 

evolução académica e técnico-profissional encerraram, mais um atetier de 

capacitação no domínio dos direitos humanos das mulheres e igualdade de 

género, promovido pelo Gabinete Integrado das Nações Unidas de Apoio a 

Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS). 

O atelier que decorreu no Hotel Lisboa-Bissau entre 27 de Fevereiro e 1 de 

Março 2017 contou com a participação de 17 militares e 20 paramilitares 

cujo número é predominado por mulheres.  

Durante o atelier que terminou suas actividades neste dia, foram abordados 

vários temas entre os quais direitos humanos das mulheres, violência baseada 

no género, igualdade de género no processo da Reforma do Sector de Defesa 

e Segurança da Guiné-Bissau, praticas tradicionais nefastas, obstáculos para 

a promoção de igualdade de género nas forças de defesa e segurança, Nações 

Unidades sobre igualdade de género, a liderança e a gestão do género entre 

outros.  

 

3 

 

05/03/2017 

 

Regresso do Chefe de Estado-Maior General  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP regressou na madrugada de 

hoje ao país vindo da República Socialista de Cuba onde se deslocou para 

realizar o controlo médico.  

 

Nesta deslocação, o General Biaguê Na N´Tan viajou com esposa e ajudante 

de campo. 

 

 

4 

 

06/03/2017 

 

Mulheres da Marinha Nacional organizam jornada de limpeza 

 

As mulheres militares da Marinha de Guerra Nacional em colaboração com a 

Repartição de Educação Cívica Assuntos Sociais de Estado-Maior de 

Armada organizaram neste dia, actividades limpeza alusivas as 

comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

As mulheres que não querem deixar a data passar despercebida enquanto 

defensoras da pátria e da igualdade de género na sociedade castrense, 

decidiram de forma voluntária limpar o recinto de sua unidade.  
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Na ocasião, o Contra-Almirante Carlos Alfredo Mandungal, Chefe de 

Estado-Maior da Armada recordou que as mulheres guineenses têm 

desempenhado desde o período da Luta de Libertação Nacional um papel 

importantíssimo ao lado dos homens. 

 

 

5 

 

07/03/217 

 

Chefe de Estado-Maior General retoma serviço 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP que regressou ao país no dia 5 

de Março vindo de Cuba onde foi realizar controlo médico retomou o serviço 

hoje, tendo consequentemente recebido em audiência individualidades e 

mantido uma reunião chefias militares. 

 

 

6 

 

07/03/217 

 

Reunião com oficiais de saúde militar 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se no período de manhã 

com a chefia de Serviço de Saúde Militar para tratar assuntos da área e 

informa-lhes dos resultados obtidos dos contactos entabulados durante sua 

estada em Havana.  

 

 

7 

 

08/02/2017 

 

Comemoração de 8 de Março 

 

No quadro da comemoração do Dia Internacional da Mulher, as funcionárias 

do Hospital Militar Principal e o Hospital Nacional Simão Mendes, 

organizaram no Estádio Lino Correia, um jogo de futebol, no qual a equipa 

do Hospital Simão Mendes venceu por 2 bolas a 1. 

 

O golo do Hospital Militar Principal foi marcado pelo 1º Sargento Damacia 

Clóda. Importa recordar que a nossa caravana desportiva foi dirigida pelo 

Tenente Ana Pires, Chefe de Recursos Humanos desta unidade sanitária. 

 

 

8 

 

09/03/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência uma 

delegação mista da Guarda Nacional, Guarda-fiscal e Policia, dirigida pelo 

Comandante da Guarda Nacional, Brigadeiro General Fernando Marna. 

 

 

9 

 

09/0372017 

 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, uma 

delegação de dois especialistas em equipamentos de comunicação militar de 

Timor Leste que se encontra no país para instalar novos equipamentos de 

transmissão nos quartéis. 
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10 

 

09/03/2017 

 

Reunião informativa de chefias militares   

 

Realizou-se no princípio de manhã, na Sala de Reuniões de Estado-Maior 

General, a reunião geral de chefias militares para examinar as questões de 

defesa nacional. O General Biaguê que presidia a reunião serviu-se da 

oportunidade para apresentar a hierarquia militar os resultados da sua recente 

viagem a Cuba para efeito de consultas médicas 

 

Estiveram presentes, os Chefes de Estado-Maior dos três Ramos, Chefes de 

Divisões e seus adjuntos de Estado-Maior General, Comandante de Zonas 

Militares, de Regimentos e outras oficiais superiores. 

 

 

11 

 

09/03/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General visita obras de clube das FARP 

 

Para se inteirar do andamento das obras de reparação e construção das infra-

estruturas do clube das FARP em curso desde o último trimestre de 2016, o 

Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê Na N´Tan visitou esta 

manhã as referidas instalações.  

 

O General percorreu todas as obras do clube desportivo das FARP 

acompanhado por Chefes dos três ramos, oficiais do Estado e o responsável 

das obras, Major João Pedro Mendes do batalhão da Engenharia Militar. Este 

responsável, a medida que a delegação andava, explicava os visitantes o 

andamento dos trabalhos, as dificuldades, apresentava sugestões que visam 

melhorar o plano traçado. 

 

De acordo com a ideia do General, essas infra-estruturas seroa transformadas 

em um hotel capaz de acolher hóspedes militares e civis. Depois do clube, o 

General e sua comitiva visitaram as obras de construção da futura 

intendência militar, sita em frente do Hotel Azalai, em Bissau. 

 

 

12 

 

09/03/2017 

 

Reunião de entrega dos planos tácticos e da educação cívica 

 

Tendo em conta a necessidade de imperiosa e urgente de implementar o 

plano de preparação combativa, do regulamento geral de serviço nas 

unidades, a Divisão da Educação Cívica Assuntos Sociais e Relações 

Públicas de Estado-Maior General promoveu no clube das FARP, uma 

reunião de concertação e de orientação com os oficiais da educação cívica 

das unidades. 

 

A reunião de dois dias envolveu 52 oficiais e sargentos da educação cívica 

assuntos sociais e relações públicas das diferentes unidades militares do país. 

 

13 

 

10/03/2017 

 

Encerramento de Reunião de concertação e orientação 

 

O Inspector-geral das Forças Armadas Revolucionarias do Povo, o Contra 

Almirante Estêvão Nanena presidiu no clube desportivo das FARP, a  
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cerimónia de encerramento da reunião de concertação e orientação e da 

respectiva entrega dos planos de preparação combativa. 

 

O evento promovido pela Divisão da Educação Cívica Assuntos Sociais e 

Relações Públicas contou com a participação de 52 oficiais e sargentos da 

área social das diferentes unidades do país. 

 

 

14 

 

10/03/2017 

 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência o 

Ministro da Defesa Nacional, Major General Eduardo Costa Sanhá e com 

quem tratou assuntos de serviço. 

 

 

15 

 

13/03/2017 

 

Visita as Divisões do Estado Maior General 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, efectuou nas primeiras horas 

de manhã, uma visita relâmpago as divisões que compõem o Estado-Maior 

General, com a finalidade de se inteirar do andamento do serviço, constatar 

in loco o estado dos equipamentos informáticos e de secretarias distribuídos 

recentemente pelo Estado Maior General. 

 

Trata-se do donativo doado pelo Governo chinês às Forças Armadas no 

quadro da cooperação técnico-militar existente entre os dois países. 

 

 

16 

 

13/03/2017 

 

Inicio de carreira de auto-carro militar  

 

Com o objectivo de melhorar as condições de transportes dos militares das 

unidades do sector autónomo de Bissau, a Divisão dos Recursos Materiais 

iniciou neste dia, a implementação de carreira de transporte do pessoal das 

suas residências para o serviço e vis – versa. 

 

As carreiras de transporte devem ser efectuadas através de um calendário 

contendo horário itinerário estabelecidos pela Divisão de Recursos Materiais. 

 

 

17 

 

13/03/2017 

 

Inicio de instalação de novos equipamentos de comunicação  

 

Uma equipa de técnicos português de transmissões, contratada pelo Governo 

de Timor Leste iniciou na Fortaleza d´Amura, os trabalhos de instalação e 

montagem dos novos equipamentos de comunicação militar. 

 

Os equipamentos fornecidos pelo Governo timorense ao seu homólogo 

guineense no âmbito da cooperação existente entre os dois Estados destinam-

se a modernização do sector de transmissões das FARP que há muitos anos 

sofrem uma carência crónica de materiais de serviço.  
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18 

 

15/03/2017 

 

Chefe do Estado Maior General visita China 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP deixou Bissau esta madrugada 

para República Popular de China para uma visita oficial de uma semana, a 

convite do seu homologo chinês. 

 

A delegação estava composta para além do General Biaguê Na N´Tan, do 

Chefe de Estado-Maior do Exército, Brig. General Lassana Massaly e do 

Chefe de protocolo, Major Arafam Camará. 

 

 

19 

 

15/03/2017 

 

Reunião de orientação para os oficiais da educação cívica 

 

Na sequência das informações dos serviços de segurança que dão conta da 

presença no país de agentes estrangeiros cuja missão é procurar destabilizar 

as forças armadas e o país em geral, o Estado-Maior General, através da 

Divisão de Educação Cívica realizou esta manhã no refeitório d´Amura uma 

reunião com oficiais da Educação Cívica das unidades de Bissau. 

 

O objectivo principal, é dar informações e orientações aos oficiais da área 

com vista de estes sensibilizarem os efectivos militares no sentido de 

evitarem de prestar declarações assim como conceder entrevistas aos órgãos 

de comunicação social públicos nacionais e estrangeiros sem autorização 

superior. 

 

O encontro foi presidido pelo Vice-Chefe de Estado-Maior General e 

estiveram presentes, o Inspector-geral das FARP, os Chefes de divisões de 

Assuntos Sociais, da Informação Militar e da Operação e Treino. 

 

 

20 

 

18/03/2017 

 

FARP participam exercício de planeamento operacional em Gana 

 

O Tenente-coronel Dinis Incanha da Divisão de Operação e Treino de 

Estado-Maior General das FARP partiu hoje para Gana para tomar parte, o 

Exercício de Planeamento Operacional, no Centro de Formação Kofi Annan. 

 

O exercício decorrera entre 20 e 24 do corrente e contava com a participação 

de vários países de África Ocidental e Europa. 

 

 

21 

 

21/03/2017 

 

Audiência  

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência o 

Adido de Defesa da embaixada do Senegal em Bissau, Coronel, Touba Lô. 

 

22 

 

22/03/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General regressa ao país 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP que esteve na República 

Popular da China para uma visita de trabalho a convite do seu homólogo  



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  170 
 

 

daquele país asiático regressou ao na madrugada de hoje.  

 

 

23 

 

23/03/2017 

 

Chefe do Estado Maior General retoma serviço 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP que regressou ontem da 

República Popular da China, retomou o serviço hoje, que iniciou com 

audiência. 

 

Assim recebeu em audiência o 2º Comandante da Brigada da Acção Fiscal 

acompanhado por alguns oficiais da Guarda-Fiscal da Direcção de Alfandega 

de Bissau. A reunião decorreu na Sala de Reuniões de Estado-Maior General 

das FARP. 

. 

 

24 

 

24/03/2017 

 

Reunião de chefias militares com General Biaguê 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP que regressou da República 

Popular da China reuniu-se na Sala de Reuniões do Estado-Maior General 

com as chefias militares. 

 

O objectivo é para apresenta-lhes os resultados da sua recente deslocação a 

China popular, a convite do seu homólogo. A China ira na base da 

cooperação técnico-militar, fornecer meios militares, bolsas de formação de 

quadros em diversos domínios as FARP assim como a construção de infra-

estruturas militares no país. 

 

 

25 

 

24/03/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência a nova 

equipa de médicos chineses que chegou ao país no âmbito da cooperação 

militar no domínio da saúde, para substituir a equipa anterior que terminou 

sua missão. 

 

 

26 

 

28/03/2017 

 

Reunião na prematura 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP tomou parte esta manhã, na 

Prematura, uma reunião com as autoridades governamentais do Executivo de 

Umaro Sissoko Embalo. 

 

 

27 

 

31/03/2017 

 

Visita ao campo agrícola de Buol 

 

Para se inteirar do estado em que se encontra a situação do arroz produzido 

na bolanha de Buol lavrado pelo Estado-Maior General das FARP, o Chefe 

da Divisão de Educação Cívica Assuntos Sociais Relações Públicas, Brig.  
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General Albertinho António Cuma e o vice-chefe da Divisão de Operação e 

Treino, Tenente-coronel José António Sanca, visitaram hoje a bolanha de 

Buol.  

 

 

28 

 

31/03/2017 

 

Chefe de Estado Maior General reúne-se com chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se esta manhã com 

chefias militares para analisar os assuntos de serviço e a questão de 

cooperação com os países da sub-região e do sul/sul. 

 

 
 

Hotel 16 de Novembro (inaugurado em 16 de Novembro 2017) Foto: 1ºSargento Luis Mané 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova equipa de médicos chineses recebida pelo Chefe do Estado Maior General da FARP 
chineses recebida pelo Chefe do Estado Maior General da FARP 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  172 
 

 
 

Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo Foto: 1º Sargento Luís Mané 
 

ABRIL - 2017 
ASSIMP Nº 04 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/04/2017 

 

Vice-chefe de Estado-Maior General em Dakar 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP, Tenente General 

Mamadú Turé, (N´Krumah) deixou Bissau rumo a Dakar onde devera, a 

convite do seu homólogo, tomar parte as comemorações do 57º aniversário 

da independência do Senegal. 

 

O General Turé que foi retido no Aeroporto Internacional Léopold Sedar 

Senghor pelas autoridades policiais do Senegal, alegando motivos de sanções 

impostas pela comunidade internacional contra os autores do golpe de Estado 

de 12 de Abril de 2012 decidiu regressar ao país horas depois da chegada. 

 

É importante salientar que o General Turé não chegou de ser recebido no 

aeroporto de Dakar pelo seu homólogo, que preferiu indigitar um Coronel 

para efeito.  

 

2 

 

03/03/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP acompanhado pelo chefe de 

Protocolo foi esta manhã recebido em audiência, na embaixada da Rússia em 

Bissau, pelo embaixador extraordinário e plenipotenciário daquele país. 
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Na ocasião, as duas autoridades abordaram os assuntos que interessam os 

acordos de cooperação técnico-militar tratados durante a recente visita do 

General Biaguê Na N´´Tan à Moscovo.   

 

 

3 

 

04/04/2017 

 

Contingente senegalês de ECOMIB festeja sua independência 

 

 O contingente militar senegalês de ECOMIB comemorou hoje em Cumeré, 

o 57º aniversário da independência do seu pai. O evento marcado por um 

desfile militar contou com a presença do Chefe de Estado-Maior da Armada 

e de outros oficiais superiores das Forças Armadas guineense. 

 

 

4 

 

05/04/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, no seu 

Gabinete de trabalho, uma delegação espanhola acompanhada pelo seu 

embaixador no país.  

 

A delegação chegou na Amura para uma visita de cortesia ao General Biaguê 

e também para informar esta mais alta autoridade da hierarquia militar 

guineense sobre o motivo da sua vinda que, é a entrega de duas embarcações 

a Guarda Costeira Nacional, que terá lugar no dia 6 de Abril 2017. 

 

 

5 

 

 

06/04/2017 

 

General reúne-se com Chefes de Estado-Maior dos Ramos 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se esta manhã com os 

Chefes de Estado Maior dos Ramos na presença do Vice-Chefe de Estado-

Maior General, do Inspector-geral das FARP e de alguns oficiais convidados. 

 

Trata-se de uma reunião de concertação que passar uma revista sobre as 

questões da Defesa Nacional e da segurança. 

 

 

6 

 

07/04/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, o 

Secretário de Estado da Função Pública do Trabalho e Reforma e 

Modernização do Estado, Marcelino Cabral (Djoi). 

 

 

7 

 

10/0472017 

 

Abertura de mais uma campanha de esclarecimento 

 

O Estado-Maior General das FARP que luta pela paz, estabilidade social e 

segurança abriu mais uma campanha de esclarecimento que abrange apenas 

as unidades militares de Bissau, principais pontos de foco dos problemas 

político-militares no país.  
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A Comissão dirigida pelo Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP e 

composta pelos Brigadeiros Generais Albertinho António Cuma e Júlio 

Nhaté tinha como missão, esclarecer os militares os seguintes pontos: 

 

a) Rumores sobre preparação de um golpe de Estado por alguns oficiais; 

b) Entrega de soma de dinheiro aos militares pelos políticos para aliciar 

tropas. 

 

 

8 

 

18/04/2017 

 

Portugal acolhe reunião dos Chefes de Estado-Maior da CPLP 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP deixou hoje Bissau para Lisboa 

onde vai participar a XIXª Reunião Ordinária do Comité dos Chefes de 

Estado-Maior General da CPLP. A Reunião que decorrera entre 19 e 20 de 

Abril do corrente, tratara dos assuntos de defesa e segurança, de situação de 

catástrofe natural e de saúde entre outros. 

 

 

 

9 

 

 

21/04/2017 

 

 

 

Chegada de Delegação militar Chinesa no país 

 

No quadro do reforço da cooperação técnico-militar entre Guiné-Bissau e 

República Popular de China, chegou no país, uma delegação militar chinesa 

composta de oficiais especialistas de Infantaria, Marinha e Força Aérea. 

 

A delegação foi recebida pelo Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente 

General Mamadú Turé (N´Krumah), na ausência do seu superior hierárquico, 

que se encontra em Lisboa, Portugal na reunião dos Chefes de Estado-geral 

da CPLP. 

 

 

10 

 

 

22/04/2017 

 

Delegação militar chinesa efectua visitas 

 

No âmbito do cumprimento da sua agenda de trabalho, a delegação de 

especialistas militares chineses, em companhia do Vice-Chefe de Estado-

Maior General visitou o Estado-Maior do Exército, da Força Aérea, da 

Armada e a Brigada Mecanizada Domingos Ramos. 

 

A delegação manteve sessões de trabalho com sua congénere guineense e 

também efectuou visitas de cortesia ao Ministro da Defesa Nacional, 

Eduardo Costa Sanhá e ao Presidente da República, José Mário Vaz.  

 

No fim da visita de dois dias, a delegação que já se constatou in loco as 

dificuldades das forças armadas guineenses que carecem de tudo 

(equipamentos, infra-estruturas, quadros qualificados, fardamento, 

medicamentos, transportes) regressou a China hoje a noite. 
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11 

 

22/04/2017 

 

Chefe do Estado-Maior General regressa ao país 

 

O General Biaguê Na N´Tan que participou entre 19 e 20 de Abril em 

Lisboa, a XIXª Reunião Ordinária do Comité dos Chefes de Estado-Maior 

General da CPLP regressou à Bissau num voo da Transportadora Aérea 

Portuguesa (TAP). 

 

 

 

Comandante da Força de ECOMIB condecorando militar do Senegal 

 

 

Condecoração do Medico Chefe, Capitão Babacar Sine das tropas senegalesas de ECOMIB/CEDEAO 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  176 
 

 
 

Obras de melhoramento do troço Nhacra - Cumeré (7km) Foto: 1º Sargento Joaquim F. da Costa 
 

Julho - 2017 
ASSIMP Nº 07 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

07/07/2017 

 

Vento forte destrói casernas do batalhão de Bafata. 

 

Um vento forte que se abateu sobre Bafata nas primeiras horas de manha 

provocou danos materiais graves na cidade e no quartel do batalhão de 

infantaria mecanizada.  

 

O vento que surpreendeu os populares destruiu as casernas dos oficiais, o 

armazém de géneros alimentares, a cozinha, o refeitório, o depósito de água 

potável, gabinetes, salas de aulas e caserna da DAA. 

 

No entanto, apesar da violência do vento que se viveu num lapso de tempo, 

foi registado só um ferido ligeiro, trata-se do responsável da logística do 

batalhão. 

 

 

2 

 

13/07/2017 

 

Reunião do Conselho de Chefes de Estado-Maior 

 

O Conselho dos Chefes de Estado-Maior reuniu-se hoje, na Sala de Reuniões 

do Estado-Maior General das FARP sob convocação do General Biaguê Na 

N´Tan para analisar questões organizacionais da classe castrense. Nesta 

ocasião, o Conselho analisou os seguintes pontos de ordem do dia: 

 

1) Reactivação do Conselho Disciplinar; 

2) Processo de Recrutamento; 
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3) Discussão sobre assinatura de diplomas 

 

4) Discussão sobre arroz produzido pelas FARP. 

 

Participaram na reunião os Chefes de Estado-Maior dos Ramos, Chefes de 

Divisões de Operação e Treino, Pessoal e Quadros, DECASORP e Produção 

do Estado-Maior General, Presidente de Tribunal Militar Superior,  

 

3 

 

 

13/07/2017 

 

Visita as obras de reabilitação d´Amura 

 

Após a reunião do Conselho dos Chefes de Estado-Maior Ramos, o General 

Biaguê Na N´Tan, convidou os participantes para visitar as obras de 

reabilitação em curso dos edifícios da Fortaleza d´Amura, assim como a 

recuperação da viatura de Amílcar Cabral, Wasvagon, Número I.T. – 2606 - 

RG 

 

Segundo as ideias de Biaguê, os edifícios em obras, albergarão o primeiro 

Museu Militar do país, de VIP, Sala de Reuniões, Sala de Operação, 

enquanto a parte livre situada em frente da Escola de Línguas Estrangeiras 

servira de parque de exposição das armas pesadas utilizadas durante luta de 

libertação nacional.  

 

Visitaram igualmente as obras de reparação das casernas da polícia militar 

que estão a ser executadas pela Engenharia Militar das FARP. 

 

 

4 

 

14/07/2017 

 

Ministro das Obras Públicas visita Cumeré 

 

O Ministro das Obras Públicas, acompanhado pelo Chefe de Estado-Maior 

General visitou esta manhã o Centro de Instrução Militar de Cumeré, o porto 

de Cumeré e o troço que liga Nhacra - Cumeré. 

 

A visita tem como objectivo constatar in loco o andamento das obras de 

reconstrução desta estrada que estão a ser executadas por uma empresa 

português, conhecer o estado actual do porto e também avaliar as 

necessidades ligadas aos assuntos. 

 

 

5 

 
15-16/07/2017 

 

Realização de consultas gratuitas 

 

Uma equipa médica militar do “Hôpital de la Paix” de Ziguinchor, Senegal, 

em colaboração com a Direcção Geral do Hospital Militar Principal Amizade 

Sino-Guineense, realizaram durante dois dias em Bissau, consultas e 

tratamentos gratuitos as populações de Guiné-Bissau.  

 

As consultas médicas decorreram no Hospital Militar Principal e foram 

atendidos mais de trezentas pessoas.  
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6 

 

16/07/2017 

 

Limpeza de estrada Nhacra - Cumeré 

 

A Administração do sector de Nhacra e o Centro de Instrução Militar de 

Cumeré efectuaram neste dia, um trabalho voluntário de limpeza no troço 

que liga Cumeré e Nhacra.  

 

O trabalho de limpeza que visa facilitar os trabalhos das obras de reabilitação 

do referido tronco construída no período colonial e que nunca tinha sofrido 

qualquer reparação.  

 

 

7 

 

17/07/2017 

 

Conferencia marítimo sub-regional 

 

O Chefe de Estado-Maior de Armada, Contra Almirante, Carlos Alfredo 

Mandungal, deixou Bissau para Abidjan onde vai participar na conferência 

regional sobre a Segurança e Pirataria marítimo no golfo da Guiné. 

 

 

8 

 

18/07/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência no seu 

Gabinete de trabalho, o Adido do Ministério do Interior de Espanha junto da 

embaixada daquele país em Bissau. 

 

Durante a audiência, as duas autoridades trataram assunto de cooperação 

Técnico-Militar existente entre os dois países assim como da formação dos 

quadros militares. 

 

 

9 

 

18/07/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência no seu 

Gabinete de trabalho, o Ministro da Economia e Finanças, Dr. João Aladji 

Fadia que esteve acompanhado por dois técnicos do seu pelouro. Durante a 

audiência, as duas autoridades trataram assuntos de serviço 

 

 

10 

 

19/07/2017 

 

Reunião de chefias militares 

 

As chefias militares dos três ramos e das Divisões de Estado-Maior General 

reuniram-se na Sala de Reuniões de Estado-Maior para analisar as questões 

que se prendem com o serviço da classe castrense guineenses. 

 

11 

 

20/07/2017 

 

Reunião da Comissão de acolhimento da delegação cubana 

 

A Comissão criada pelo Estado-Maior General das FARP, para acolher a 

delegação militar de Cuba que visitara o país nos próximos dias, reuniu-se 

hoje para examinar alguns pontos importantes da agenda de trabalho. 
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12 

 

26/07/2017 

 

Audiência 

 

O presidente da Configuração Guiné-Bissau da Comissão da ONU para a 

Consolidação da Paz, Mauro Vieira, que esteve no país para estabelecer 

contactos com as autoridades nacionais efectuou uma visita de cortesia ao 

Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo (FARP). 

 

A visita de cortesia nas instalações d´Amura, permitiu, a delegação da ONU 

encabeçada pelo antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro 

Vieira manteve contactos com chefias militares e também inteirar-se sobre a 

evolução do processo de reorganização, reestruturação e modernização das 

forças armadas. 

 

A delegação manteve durante a sua estada, diversos encontros de trabalho 

com o Presidente da República, José Mário Vaz, representantes políticos, 

judiciários, legislativos e a sociedade civil. 

 

 

13 

 

26/07/2017 

 

Visita as obras d´Amura 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP visitou as obras de reabilitação 

dos edifícios de Estado-Maior General para se inteirar do andamento das 

mesmas e escutar as necessidades suplementares dos operários. 

 

 

 

14 

 

27/07/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General reuniu-se com as Divisões 

 

O Chefe de Estado-Maior General reuniu-se esta manhã com os efectivos de 

Estado-Maior General com a finalidade de apresentar aos mesmos, os 

resultados escolares registados pela Direcção da Escola de Línguas 

Estrangeiros do Estado Maior General das FARP. 

 

 

 

15 

 

31/07/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o Ministro da 

Defesa Nacional, Major General Eduardo Costa Sanhá, com quem abordou 

assuntos de serviço. 

 

No final da audiência, o Chefe de Estado-Maior General e o Ministro da 

Defesa Nacional, visitaram as obras de reabilitação das instalações d´Amura 

em curso desde há alguns meses. 
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Ministro de Economia e Finanças Dr. João Aladji Fadia visita obras d´Amura em reabilitação   
Foto: 1º Sargento Joaquim F. da Costa. 

Agosto - 2017 
ASSIMP Nº 08 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

04/08/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu sucessivamente em 

audiência, os embaixadores extraordinários e plenipotenciários da República 

Federal da Rússia e da República Popular de China com os quais trataram 

assuntos de cooperação Técnico-Militar existente entre os três países desde o 

período de Luta Armada de Libertação Nacional. 

 

 

2 

 

05/08/2017 

 

Inspecção médica dos mancebos 

 

No âmbito da reorganização, reestruturação e modernização das Forças 

Armadas Revolucionarias do Povo, o Estado-Maior General iniciou no dia 

26 de Junho do corrente, o processo de recenseamento e/ou recrutamento dos 

cidadãos nacionais com idade compreendida entre 18 e 30 anos para o 

Serviço Militar Obrigatório,  

O recrutamento de mancebos que visa completar os efectivos militares 

guineenses se encontra na sua segunda fase que é a inspecção médica 

considerada espinha dorsal para a entrada na vida castrense. 

Depois do interior, as equipas médicas se encontram agora em Bissau onde  
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começaram hoje, a inspecção que terminara no próximo dia 7 de Agosto  

após o qual se seguira o envio dos cidadãos comprovados aptos para o 

Centro de Instrução Militar de Cumeré. 

 

 

3 

 

 

07/08/2017 

 

Ministro indonésio da Defesa visita o país 

 

O Ministro de Defesa Nacional de Indonésia, Ryamizard Ryacudu 

acompanhado por uma forte delegação composta de especialistas militares e 

empresários civis chegou hoje em Bissau para uma visita de algumas horas. 

 

Na chegada, a delegação foi recebida no Aeroporto Internacional Osvaldo 

Vieira pelo Ministro da Defesa Nacional, Major General Eduardo Costa 

Sanhá e altos oficiais das FARP, que o acompanhou 

 

Após a apresentação de cumprimentos de boas vindas, pelos Ministro da 

Defesa Nacional, General Costa Sanhá, as delegações dividiram-se em dois 

grupos de trabalho, que decorreu no Palácio do Governo concretamente no 

Salão Nobre Francisco Mendes Tchico-Té. 

 

 

 

4 

 

07/08/2017 

 

Recuperação da viatura de Amílcar Cabral 

 

O batedor de chapa contratado pelo Estado-Maior General para recuperar a 

viatura do camarada Amílcar Cabral, Fundador da nacionalidade guineense e 

cabo-verdiana iniciou hoje na Fortaleza d´Amura, os trabalhos de reparação 

da referida viatura. 

 

Os trabalhos que deverão durar varias semanas devido a sua complexidade, 

concernem a bate-chapa, recolocação de cadeiras, lâmpadas, electrificação, 

pintura entre outros estão a ser executados por um jovem nacional. 

 

 

 

5 

 

09/08/2017 

 

Visita de reconhecimento do recinto d´Amura 

 

O Chefe de Estado-Maior General e o Director de Serviço para Manutenção 

das Estradas do Ministério das Obras Públicas Eng. Oliveira Nhanque 

visitaram esta manhã o recinto de Estado-Maior General das FARP. O 

objectivo é constatar in loco o estado da degradação do pátio e projectar sua 

futura reabilitação. 

 

Depois da visita, o Eng. Oliveira Nhanque, disse que vai apresentar ao 

Ministro das Obras Públicas as constatações feitas e prometeu enviar nos 

primeiros dias da semana que vem técnicos para proceder um levantamento 

exaustivo das necessidades no terreno. 
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6 

 

 

09/08/2017 

 

Visita as obras de reabilitação d´Amura 

 

O Chefe de Estado-Maior General visitou as obras de reabilitação parcial das 

instalações do Estado Maior General e esteve na ocasião, acompanhado pelo 

Chefe da Divisão de Educação Cívica Assunto Sociais e Relações Públicas e 

o Pedagogo, Major Quintino Napoleão dos Reis. 

 

 

7 

 

10/08/2017 

 

Reunião do Conselho de Chefes de Estado-Maior 

 

Sob orientação do Chefe de Estado-Maior General, reuniram-se hoje na Sala 

de Reuniões de Estado-Maior General, a hierarquia militar superior com a 

finalidade de examinar as novas estruturas das FARP e os quatro pacotes de 

leis militares. Os trabalhos, interrompidos dividem a agenda sobrecarregada 

do General Biaguê Na N´Tan, deverão continuar amanha de manhã.  

 

 

 

 

8 

 

10/08/2017 

 

Finalistas do Liceu de Quelélé limpam Fortaleza d´Amura 

 

Os alunos finalistas do Liceu de Quelélé realizaram neste dia, um trabalho 

voluntário de limpeza nas instalações do Estado Maior General das FARP. 

 

Este trabalho voluntário que permitiu uma interagem rápida entre militares e 

estudantes daquela escola, contou com a participação de 71 alunos, que no 

final receberam felicitações directas do Chefe de Estado-Maior General, 

Biaguê Na N´Tan. 

 

 

9 

 

12/08/2017 

 

Estado-Maior General realiza jornada de limpeza 

 

Com a finalidade de melhorar a situação de higiene e de saúde nos quartéis, 

o Estado-Maior General arrancou na Amura, uma campanha de limpeza que 

abrangera todas as unidades militares da capital Bissau. O plano de 

actividades está a ser implementado pela Divisão de Educação Cívica 

Assuntos Sociais e Relações Públicas. 

 

No primeiro dia participaram as seguintes unidades da Brigada Mecanizada, 

Para Comandos, batalhão de Serviço Material e Amura. 

 

 

10 

 

18/08/2017 

 

Audiência 

 

O Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência o Adido de Defesa 

do Senegal em Bissau com quem tratou assuntos de cooperação técnico-

militar existente entre as duas Forças Armadas irmãs. 
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11 

 

19/08/2017 

 

FARP participam simpósio AFRICA ENDEAVOR em Malawi 

 

No âmbito de participar no simpósio anual denominado AFRICA 

ENDEAVOR 2017, organizado pelas Forças de América para África em 

colaboração com as Forças Armadas de Malawi, uma delegação militar das 

FARP, deixou Bissau rumo a Lilongwé 

 

A delegação composta por dois oficiais e dirigida pelo Major Ussumane 

Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General, tomara 

parte nos trabalhos que decorrerão entre 21 e 25 de Agosto 2017. 

 

 

12 

 

20/08/2017 

 

Ministro das Finanças visita obras de reabilitação d´Amura 

 

O Ministro das Finanças, João Aladji Fadia que está muito empenhado no 

processo da reabilitação das instalações d´Amura visitou o Estado Maior 

General das FARP para se inteirar do andamento dos trabalhos.  

 

As referidas obras visam reabilitação das infra-estruturas degradadas e 

demolidas pela falta de manutenção crónica e melhorar as condições de 

trabalho dos militares. 

 

O Ministro das Finanças esteve nesta ocasião acompanhado pelo General 

Biaguê Na N´Tan. 

 

 

13 

 

21/08/2107 

 

Ministro das Obras Públicas visita instalações de Estado-Maior General 

 

O Ministro das Obras Publicas e Urbanismo, Marciano Silva Barbeiro, 

acompanhado por alguns técnicos do seu pelouro visitou as instalações da 

Fortaleza d´Amura ao convite, do Chefe de Estado-Maior General.  

 

O objectivo, é para constatar in loco o estado de degradação em que se 

encontra o recinto da Fortaleza d´Amura que, o General Biaguê Na N´Tan 

quer ver reconstruído (pavimentado). O recinto d´Amura construído pelos 

colonos portugueses nunca tinha sofrido uma reabilitação. 

 

 

14 

 

27/08/2017 

 

Delegação militar guineense regressado Malawi 

 

Os dois oficiais guineenses que participaram no simpósio África Endeavor 

2017 que decorreu de 21 - 25 de Agosto em Lilongwé, Malawi, regressaram 

hoje ao país. 

 

Durante o simpósio no qual participaram 42 países de África, Europa e 

América, foram debatidas questões ligadas a Segurança Cibernética, as 

Calamidades naturais, as Missões de Manutenção de Paz realizadas pelas 

NU, UA e pelas organizações sub-regionais, a Interoperabilidade, assim 

como a Situação dos Refugiados e Imigrantes. 



           Major Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das FARP  184 
 

 

15 

 

30/08/2017 

 

Delegação militar cubana deposita coroas de flores 

 

A delegação das forças armadas de Cuba que ontem chegou ao país para 

visita de contacto e de trabalho, no quadro cooperação e amizade históricas 

que unem os dois exércitos depositou coroas de flores no Mausoléu Amílcar 

Cabral e nos túmulos dos Heróis Nacionais. 

 

Depois da cerimónia, a delegação chefiada pelo General João Francisco 

Perez Zil, foi recebida em audiência pelo Chefe de Estado-Maior General das 

FARP, General Biaguê Na N´Tan.  

 

Ao sair da audiência, a mesma delegação visitou o Estado-Maior de 

Exército, de Armada e de Forças Aérea. No período de tarde, a visita se 

estendera para o centro aviário de Ilondé. 

 

 

16 

 

31/08/2017 

 

Reunião de chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se esta manhã com 

chefias militares para em conjunto, analisar os assuntos que se prendem com 

o recrutamento de mancebos em curso, a escolha dos nomes do futuro Museu 

Militar (cujas obras de construção decorrem no Estado-Maior General) e da 

Sala de Operações do Estado-Maior General. 

 

Para o museu foi adoptado o nome de Museu Militar da Luta de Libertação 

Nacional enquanto a sala de Operações é denominada Sala de Operações 

Pedro André Gomes. 

 
 
 

C 
Canoas piratas senegaleses aprisionadas pela Guarda costeira Foto Imprensa Militar 
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Presidente da República José Mário Vaz inaugura 1º Museu Militar de Luta de Libertação Nacional 
 

Setembro - 2017 
ASSIMP Nº 09 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

1 

 

 

02/09/2017 

 

 

Ministro de Finanças vista obras de reabilitação d´Amura 

 

O Ministro das Finanças, João Aladji Fadia efectuou uma visita relâmpago 

no Estado-Maior General das FARP com o objectivo de se inteirar sobre o 

andamento das obras de reabilitação das infra-estruturas iniciadas pelas 

forças armadas e apoiadas pelo próprio ministro. 

 

A visita ocorreu em companhia do General Biaguê Na N´Tan e do Chefe da 

Divisão dos Recursos Materiais de Estado-Maior General, Coronel Mamadú 

Saliú Baldé. 

 

 

 

2 

 

04/09/2017 

 

Inicio das obras de reabilitação do recinto d´Amura 

 

O Ministério das Obras Públicas e Urbanismo iniciou hoje as obras de 

melhoramento do estado físico do recinto do Estado Maior General das 

Forças Armadas Revolucionarias do Povo degradado devido a falta de 

manutenção regular e pela erosão provocada pelas águas torrenciais das 

chuvas.  
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3 

 

05/09/2017 

 

Reunião do Comité dos Chefes de Estado Maior General em Monróvia 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP se encontra em Monróvia, 

Libéria para participar na cimeira ordinária do Comité dos Chefes de Estado 

-Maior General da CEDEAO que decorrera de 5 a 7 deste mês. 

 

Na cimeira, do Comité dos Chefes de Estado-Maior General da CEDEAO 

debateram amplamente as situações do terrorismo no Mali, Nigéria, Níger e 

Burkina Faso. Foi também analisada a situação militar na Guiné-Bissau, a 

presença da força de ECOMIB e o relatório apresentado pelo Comandante 

desta força da CEDEAO no país. 

 

Nesta reunião, o Chefe de Estado-Maior-General, Biaguê Na N´Tan foi 

acompanhado pelo Chefe de Estado-Maior do Exercito, Major General 

Lassana Massaly e o Chefe das Relações Exterior, Coronel Suaibu Camará. 

 

 

4 

 

05/09/2017 

 

Delegação militar cubana termina visita no país 

 

A delegação militar cubana que se encontra no país desde o dia 29 de Agosto 

do corrente terminou hoje sua visita de contacto e de trabalho com as 

autoridades militares e do Governo guineenses. 

 

Durante a sua estada, os oficiais cubanos visitaram os Estado-Maior dos três 

Ramos, as escolas de formação militar de Cumeré e S. Vicente, as unidades 

de Artilharia Terrestre, batalhão de Gabú, Hospital Militar Principal, o 

campo agro-pecuário de Fâ Mandinga e o Centro Aviário de Ilondé.  

 

Efectuou igualmente uma visita de cortesia aos Primeiro-ministro, Ministro 

de Defesa Nacional e ao Presidente da República.  

 

Recordamos que este é a primeira delegação militar a visitar o país desde a 

tomada de posse do General Biaguê Na N´Tan no cargo de Chefe de Estado-

Maior General das FARP. 

 

 

5 

 

08/09/2017 

 

 

 

 

Finalistas das escolas de formação promovem limpeza na Amura 

 

No quadro das comemorações do 44º aniversário da independência do país, 

dois grupos de estudantes finalistas do INEFD e da Escola 17 de Fevereiro 

promoveram neste dia, uma jornada de limpeza na parte exterior do 

perímetro da Fortaleza d´Amura.  

 

O trabalho voluntária ora efectuado visa tornar o sítio mais higiénico e 

manter a sua tradicional beleza de sempre. Nesta ocasião participaram um 

total de 95 jovens estudantes de ambos sexos e que foram dirigidos por 

Chico Mamadú Pereira e Quintino Mendes respectivamente de INEFD e 17 

de Fevereiro. 
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6 

 

08/09/2017 

 

Os mais pequenos visitam Amura e depositam coroa de flores 

 

Mais de setenta crianças (70) da Escola de Ferias Irmã Alexandra Bonfanti 

do bairro de Empantcha, Bissau visitaram nas primeiras horas de manhã, o 

Mausoléu Amílcar Cabral e depositaram, coroas de flores. Este gesto é a 

homenagem que os mais pequenos desta escola primária apoiada pela igreja 

católica de Mansõa escolheram para honrar a memoria dos libertadores. 

 

 

7 

 

09/09/2017 

 

Campanha de limpeza nas unidades militares 

 

A campanha de limpeza voluntária promovida pelo Estado-Maior General 

das FARP no âmbito de combater o paludismo mais outras doenças e manter 

o estado de higiene prossegue-se hoje na unidade da Brigada Mecanizada 

Domingos Ramos. 

 

 

8 

 

11/09/2017 

 

Chefe do Estado Maior General regressa de Monróvia 

 

O Chefe de Estado-Maior General que estava em Monróvia, Libéria para 

participar na cimeira dos Chefes de Estado-Maior General da CEDEAO 

regressou ao país esta madrugada. 

 

 

9 

 

11/09/2017 

 

Visita as obras de reabilitação 

 

O Chefe de Estado-Maior General que regressou esta madrugada de 

Monróvia visitou as obras de reabilitação das infra-estruturas de Estado 

Maior General que estão a ser executadas pela Engenharia Militar guineense. 

 

10 

 

12/09/2017 

 

Marinha realiza actividades alusivas a12 de Setembro 

 

A Marinha de Guerra Nacional organizou uma palestra alusiva a 12 de 

Setembro, dia do nascimento do camarada Amílcar Cabral, Fundador das 

nacionalidades guineense e cabo-verdiana. 

 

A palestra que reuniu todos os efectivos da unidade naval foi presidida pelo, 

Contra Almirante Alfredo Carlos Mandungal, Chefe de Estado-Maior de 

Armada.  

 

 

11 

 

13/09/2017 

 

Reunião de carácter informativa 

 

Após o seu regresso de Monróvia onde participou na XXVIIª Reunião 

Ordinária do Comité dos Chefe de Estado-Maior da CEDEAO, o Chefe de 

Estado-Maior General das FARP reuniu-se esta manhã com os Chefes de 

Estado-Maior dos Ramos e de Divisões para lhes fazer o “compte rendu” do 

encontro ordinário da Libéria. 
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É de salientar que a Reunião Ordinária decorreu na capital da Libéria de 5 a 

6 de Setembro 2017.e contou com a participação de quase toda as 

autoridades militares dos Estado membros da CEDEAO. 

 

 

12 

 

14/09/2017 

 

Adido de Defesa de Senegal visita Estado-Maior dos Ramos 

 

Com o objectivo de reforçar os laços de amizade de cooperação entre as duas 

Forças Armadas irmãs, o Adido de Defesa do Senegal no país, Coronel 

Massamba Guieye visitou esta manhã, o Estado-Maior do Exército, Marinha 

e Força Aérea Nacional. 

 

Durante a visita, o Adido foi recebido em audiência pelos respectivos Chefes 

de Estado-Maior. 

 

 

13 

 

14/09/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência, o 

Ministro da Defesa Nacional, Major General Duarte Costa Sanhá que esteve 

em Amura para se inteirar sobre o andamento dos preparativos para a 

comemoração do 44º Aniversário da independência nacional que se avizinha. 

 

O Ministro aproveitou a ocasião para mais uma vez visitar as obras de 

reabilitação d´Amura e da construção do Museu Militar da Luta de 

Libertação. 

 

 

14 

 

 

17/09/2017 

 

FARP participarão no Exercício Felino 2017 em Brasil 

 

Um grupo de militares das FARP que vai participar de 18 – 29 de Setembro, 

no Exercício Felino 2017 no terreno no Brasil, no Estado de Rio de Janeiro 

deixou Bissau hoje rumo a Brasil a Rio.  

 

O grupo composta por oito militares dos três Ramos e de Estado-Maior 

General é chefiada pelo Vice-chefe da Divisão de Operações e Treino, 

Tenente-coronel José António Sanca,   

 

 

15 

 

19/09/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, a Ministra da 

Família e Coesão Social com quem analisou o andamento dos preparativos 

da festa da independência do país. 

 

Após a audiência, a Ministra, em companhia do General Biaguê Na N´Tan 

visitou as obras de reabilitação d´Amura. 
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16 

 

22/09/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o embaixador dos 

EUA em Bissau que depois visitou Amura, facto que lhe permitiu constatar 

in loco os trabalhos de reabilitação das infra-estruturas. 

 

 

17 

 

23/09/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, uma delegação do 

FMI que estava acompanhada pelo Ministro das Finanças, João Aladji Fadia. 

 

Depois da audiência, a delegação de FMI e o Ministro da Finanças visitaram 

as obras do novo Museu Militar de Luta de Libertação Nacional em Amura. 

 

 

18 

 

23/09/2017 

 

Entrega das obras reabilitadas de Amura 

 

O Comandante do batalhão da Engenharia Militar, Major João Pedro Gomes, 

que executou as obras de reabilitação de uma parte das infra-estruturas de 

Estado-Maior General das FARP, procedeu esta tarde a entrega oficial das 

referidas obras ao Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan , 

 

 

19 

 

24/09/2017 

 

País comemora 44º aniversário da independência 

 

O país que conquistou sua liberdade através de uma luta armada, comemorou  

neste dia o 44º aniversário da sua independência na cidade de Gabú e o acto 

foi presidido pelo Presidente da República, José Mário Vaz,  

 

A festa marcada por um desfile militar decorreu na presença do Chefe de 

Estado-Maior General, chefias militares, corpo diplomático acreditado no 

país, organismos internacionais e populares. 

 

 

20 

 

24/09/2017 

 

 

 

Presidente da República inaugura Museu Militar  

 

O presidente da República, José Mário Vaz inaugurou na Fortaleza d´Amura, 

o Museu Militar de Luta de Libertação Nacional, o Anfiteatro, João 

Bernardo Vieira (Nino) e a Sala de Operações, André Pedro Gomes inclusive 

o resto das infra-estruturas ora reabilitadas pelo Estado-Maior General das 

FARP. 

 

Após a cerimónia de inauguração, a Fortaleza foi aberta ao público que 

visitou o primeiro Museu Militar de Luta de Libertação Nacional no país, as  

Salas de Operação André Pedro Gomes, de Reuniões, João Bernardo Vieira  
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(Nino) e resto das infra-estruturas agora reabilitadas pelo Estado-Maior 

General das FARP.  

 

As obras de reabilitação foram em cem por cento executadas pelo batalhão 

da Engenharia Militar das FARP, sob orientações do Engenheiro, Major 

Pedro Gomes e o Técnico, Alferes Alfredo da Mata. 

 

 

21 

 

26/09/2017 

 

Audiência 

 

Uma delegação militar russa que efectuou uma visita de trabalho de quatro 

dias no país foi recebida no aeroporto de Bissalanca pelo Vice-Chefe de 

Estado-Maior General, Mamadú Turé e manteve um encontro de trabalho 

com o Chefe de Estado-Maior General das FARP, General Biaguê Na 

N´Tan. 

 

O objectivo da visita é para proceder um levantamento exacto das 

necessidades das forças armadas guineenses e definir as modalidades de 

cooperação e de prioridades das prioridades das ajudas a prestar. 

 

 

22 

 

27/09/2017 

 

Primeiro-ministro Umaro Sissoco Embaló visita Amura 

 

O Primeiro-ministro efectuou uma visitou de cortesia as instalações de 

Estado-Maior General com objectivo de se inteirar sobre o andamento das 

obras de reabilitação das infra-estruturas. Sissoco foi acompanhado pelo 

Ministro da Defesa Nacional. 

 

 

23 

 

28/09/2017 

 

Reunião com Chefes de Divisões  

 

O Chefe d de Estado-Maior General reuniu-se com os Chefes de Divisões do 

Estado-Maior General para analisar alguns aspectos de organização interna. 

A ocasião serviu para o General Biaguê Na N´Tan proceder a entrega das 

chaves do Primeiro Museu Militar de Luta de Libertação Nacional a Divisão 

da Educação Cívica Assuntos Sociais e Relações Públicas. 

 

Ordenou igualmente a realização de formatura geral matinal, todas as2ª e 6ª 

feira, pelas nove horas no recinto da Fortaleza de Amura. 

 

24 

 

26/09/2017 

 

Forças de CPLP encerram Exercício Felino 2017 

 

Após o cumprimento escrupuloso do calendário das actividades agendas para 

o efeito da missão de paz, as Forças de Tarefa Conjunta Combinada dos nove 

países membros da CPLP encerraram o Exercício Felino 2017 na terra.  

 

O acto, de encerramento foi presidido pelo Ministro da Defesa Nacional do 

Brasil na presença do Chefe do Estado Maior General do país anfitrião, de  
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Portugal, de São Tomé e Príncipe, de Timor Leste, o Representante do Chefe  

de Estado-Maior General de Angola, o Comandante da Academia Militar 

Agulhas Negras, General Costa Neves e o Director do Exercício, General 

Leite. 

 

O próximo Exercício Felino 2018 na carta terá lugar em São Tomé e 

Príncipe, devendo ser aplicado no terreno em 2019 em Angola e enquanto a 

Guiné-Bissau em 2020 acolhera pela primeira vez da sua história, o 

Exercício Felino 2020 na carta. 

 
 
 

 
Melhoramento do recinto da Fortaleza de Amura pelo Ministério 

 

 
Limpeza na unidade do Estado-Maior de Força Aérea Nacional 
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Recrutas da 13ª incorporação das Forças Armadas Revolucionarias do Povo (2017) 

 

Outubro - 2017 
ASSIMP Nº 10 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

02/10/2017 

 

Centro de Instrução Militar de Cumeré recebeu novos recrutas 

 

O Centro de Instrução Militar de Cumeré recebeu o primeiro grupo de 

mancebos da 13ª incorporação militar depois de 20 anos sem recrutamento 

de cidadãos para o Serviço Militar Obrigatório. Segundo as informações da 

Divisão de Pessoal e Quadros o último recrutamento militar realizado 

ocorreu em 1994. 

 

 

2 

 

09/10/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, o Adido de Defesa 

do Senegal, Coronel Massamba Gueye com quem tratou assuntos de 

cooperação. 

 

3 

 

13/10/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, no seu Gabinete de 

trabalho, o ex-ministro da Defesa e também dos Negócios Estrangeiros de 

Portugal, Luís Amado que se encontrava no país em visita particular.  
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Após a audiência, Luís Amado, acompanhado pelo General Biaguê Na 

N´Tan visitou o primeiro Museu Militar de Luta de Libertação Nacional 

fazendo assim a primeira pessoa e primeiro estrangeiro a visita-lo. Luís 

Amado louvou a iniciativa de Estado-Maior General das FARP de criar este 

museu que vai ensinar várias gerações sobre as façanhas dos combatentes de 

liberdade da pátria. 

 

 

4 

 

15/10/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência, no seu Gabinete de 

trabalho, o Comandante da força de ECOMIB no país, Colonel Major 

Gnibanga Barro, 

 

Na ocasião Barro informou ao General Biaguê Na N´Tan de que se pretende 

trocar os contingentes da força de ECOMIB a ter lugar no dia 16 de Outubro 

2017. 

 

 

5 

 

17/10/2017 

 

Reunião de Chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se hoje com as chefias 

militares para analisar os pontos do programa da próxima visita da delegação 

militar guineense ao Reino de Marrocos. 

 

 

6 

 

18/10/2017 

 

Reunião de urgência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se de emergência com 

os Chefes de Estado-Maior dos Ramos para analisar a situação de 

perturbação ocorrida na sede do partido PAIGC e que resultou com 

ferimentos graves. 

 

Na ocasião, foi ordenado aos Comandantes das unidades que mantenham 

seus homens nas respectivas unidades evitando qualquer envolvimento dos 

camaradas no assunto. 

 

 

7 

 

18/10/2017 

 

Visita ao Centro de Instrução Militar de Cumere 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP, acompanhado pelo Chefe 

de Estado-Maior de Armada, Chefes de Divisões de Assuntos Sociais e de 

Operação e Treino visitou esta manhã, o Centro de Instrução Militar de 

Cumere.  

 

A visita tem por finalidade, inteirar-se do andamento das actividades de 

instrução dos mancebos, da situação alimentar, saúde, higiene, saneamento 

entre outros. 
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Na visita, o Vice-Chefe de Estado-Maior General aproveitou a ocasião para 

promover oficiais instrutores aos postos de Tenente-coronel e capitão 

Tenente. Trata-se do Major Buelguete Brimpandé e o 2º Tenente Inácio 

Camala 

 

 

8 

 

20/10/2017 

 

Audiência 

 

O Inspector-geral das FARP, o Contra Almirante Estêvão Na Nena recebeu 

em audiência o Adido de Defesa do Senegal no país, que veio entregar o 

programa de visita do Inspector-geral das Forças Armadas do Senegal, ao 

contingente senegalês de ECOMIB. 

 

 

9 

 

24/1072017 

 

Audiência 

 

Inspector-geral das Forças Armadas do Senegal que está em Bissau para uma 

inspecção de rotina ao contingente senegalês de ECOMIB efectuou uma 

visita de cortesia ao Chefe de Estado-Maior General das FARP, General 

Biaguê Na N´Tan. 

 

 

10 

 

26/10/2017 

 

Reunião de chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se esta manhã com 

chefias militares para analisar assuntos que diz respeito ao serviço e a visita 

do General Biaguê ao Reino de Marrocos em Novembro próximo. 

 

 

 
Tenente Felismina preparando uma edição do Programa Radiofónico Voz das FARP: Foto Imprensa Militar 
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Cargueiro das FAR descarregando fardamento doado pelos Marrocos Foto Sargento-Mor Umaro Januário Indjai  

    

 

                                                 Novembro - 2017 
ASSIMP Nº 11 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

01/11/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General visita Reino do Marrocos 

 

Uma delegação das Forças Armadas Revolucionarias do Povo, dirigida pelo 

Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan deixou Bissau esta 

madruga com destino ao Marrocos para uma visita oficial de cinco dias. 

 

Faziam parte da delegação, chefes de Estado-Maior dos três Ramos e de 

algumas chefes de Divisões de Estado-Maior General, 

 

 

 

2 

 

01/11/2017 

 

Jogos militares alusivos ao 53º aniversário das FARP 

 

No quadro da comemoração do 53º Aniversario da criação das FARP, dia 16 

de Novembro de 1964, o Estado-Maior General, organizou através da 

Divisão da Educação Cívica, Assuntos Sociais e Relações Públicas um 

torneio de futebol que iniciou hoje, no campo de Transmissões no QG. 

 

O jogo de abertura opunha as equipas da Guarda Nacional e de ECOMIB. O 

torneio cujo final se jogara no dia 15 de Novembro envolve onze equipas 

militares paramilitares e sociedade civil. 
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3 

 

06711/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General regressa de Marrocos 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP que se encontrava em visita de 

trabalho de cinco dias no Marrocos regressou ao país. Durante sua estada o 

Chefe de Estado-Maior General visitou diferentes unidades militares, sítios 

históricos, religiosos e culturais do Reino. 

 

 

4 

 

07/11/2017 

 

Encontro com responsável de comunicação da UNIOGBIS 

 

O Assessor de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General manteve um 

encontro de concertação com a responsável da comunicação Social da 

UNIOGBIS que estava acompanhada pelo jornalista cabo-verdiano Carlos 

Santos. 

 

Na ocasião, o jornalista Carlos Santos ofereceu ao Assessor de Imprensa, 

Major Ussumane Conaté, um livro intitulado Megafone de Comunicação, 

livro escrito por ele. 

 

 

5 

 

08/11/2017 

 

Chefe de Estado Maior General reuniu-se com chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo, reuniu-se esta manhã com chefias militares para analisar assuntos 

ligados a defesa e segurança do país. 

 

 

7 

 

13/11/2017 

 

Reunião informativa 

 

Alguns dias depois do seu regresso do Marrocos onde efectuou uma visita de 

trabalho de cinco dias, o Chefe de Estado-Maior General das FARP, reuniu-

se com chefias militares para apresentar o “compte rendu” da sua viagem. 

 

Durante a reunião, foram igualmente analisados pontos que se prendem com 

as comemorações de 53º aniversário da criação das FARP, as exigências do 

Ministério da Educação Nacional sobre os 40%, a atribuição de nome da 

Escola de Línguas Estrangeiras do Estado-Maior General e a promoção dos 

oficiais no Ministério do Interior. 

 

 

8 

 

15/11/2017 

 

Final do torneio alusiva ao 53º Aniversário das FARP 

 

O jogo final do torneio de futebol promovido pelo Estado-Maior General do 

quadro da comemoração do53º aniversário da criação das FARP, se jogou 

esta tarde no campo de Transmissões (ex. QG) e foi ganho pela equipa da 

Brigada Mecanizada Domingos Ramos por uma bola após tiros de 

penalidades. 
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9 

 

16/11/2017 

 

FARP comemoram o seu 53º Aniversario 

 

As Forças Armadas Revolucionarias do Povo comemoraram neste dia o 

53ºaniversario da sua criação com a inauguração do primeiro hotel militar 

denominado Hotel 16 de Novembro, sito no ex-QG. 

 

Esse novo empreendimento lucrativo que albergara hospedes (entidades 

militares, paramilitares, civis), delegações militares em missão ocupa hoje as 

instalações do Clube da Estrela Negra de Bissau reabilitadas por iniciativa do 

Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan. 

 

Neste mesmo dia o General endereçou uma mensagem às forças armadas 

guineenses e também autorizou os jornalistas a visitar os Estado-Maior dos 

três ramos das FARP podendo assim entrevistar os militares. 

 

 

10 

 

17/11/2017 

 

Visita de cortesia 

 

O Representante Especial da Agencia de Timor Leste no país efectuou uma 

visita de cortesia ao Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan tendo 

depois da audiência, visitado o Museu Militar de Luta Libertação Nacional. 

 

No entanto, o Representante timorense prometeu novos apoios financeiros 

para as Forças Armadas, que serão implementados na recuperação das infra-

estruturas militares. 

 

11 

 

20/11/2017 

 

Faleceu o Brig. General Lassana Indami 

 

O Brigadeiro General Lassana Indami, Chefe de Divisão de Serviço de 

Produção das Forças Armadas Revolucionarias do Povo, que se encontrava 

doente já alguns tempos faleceu neste dia no Hospital Militar Principal, 

Amizade Sino-Guineense.  

 

 

12 

 

22/11/2017 

 

Encerramento de curso de formação do pessoal de segurança 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente 

General dos Comandos Mamadú Turé (N´krumah) presidiu neste dia, o 

enceramento do primeiro Curso Básico da Inteligência Militar realizado na 

Guiné-Bissau.  

 

A cerimónia de encerramento do curso promovido pelo Estado-Maior 

General através da Divisão Central da Inteligência Militar realizou-se no 

Centro de Formação dos Oficiais Subalternos “General Tagme Na Waié” em 

São Vicente. 

 

O curso iniciado no dia 10 de Agosto no Centro de Instrução e Formação 

Militar de Cumeré com duração de três meses e administrado por instrutores  
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militares nacionais foi concluído na Escola de Formação dos Oficiais 

Subalternos de S. Vicente (criada em 2013). Isso, porque os formandos 

foram, transferidos no dia 29 de Agosto para S. Vicente devido a entrada dos 

mancebos no Centro de Cumeré. 

 

Participaram trinta elementos que receberam as matérias sobre a técnica de 

informação, direito, preparação especiais, educação cívica, relações militar-

civis entre outros. 

 

13 

 

24/11/2017 

 

Vice-Chefe de Estado-Maior General visita Cumere 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP, acompanhado pelo 

Inspector-geral das FARP visitou o Centro de Instrução Militar de Cumeré 

com a finalidade de se inteirar dos preparativos para o juramento da bandeira 

da 13ª incorporação que terá luga no dia 2 de Dezembro. 

 

 

14 

 

25/11/2017 

 

Enterrado o Brigadeiro General Lassana Indami 

 

O Brigadeiro General Lassana Indami que faleceu no dia20 de Novembro 

corrente no Hospital Militar Principal, Amizade Sino-Guineense foi hoje 

após a prestação das homenagens, inumado no Cemitério Municipal de 

Bissau. 

 

O acto contou com a presença do Chefe de Estado-Maior General das FAR, 

General de Exército, Biaguê Na N´Tan, colegas de armas, familiares, amigos 

e conhecidos. 

 

15 

 

29/11/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o Ministro de 

Estado do Interior, Botché Candé com quem tratou assuntos de serviço e 

também do juramento da bandeira dos mancebos que terá lugar no próximo  

dia 02 de Dezembro 2017 em Cumeré. 

 

  
Torneio de futebol  interunidades alusivo as comemoraçoes           Acto de entrega de donativo das Forças Armadas de Marrocos  
do 53 º Aniversário da criação das FARP                                          ao Chefe do Estado Maior General, Biaguê Na n´tan 
Foto: 1º Sargento Joaquim F. da Costa                                             Foto Sargento Mor Umaro Januario Seni  Indjai 
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Juramento da bandeira da 13ª incorporação dos mancebos às FARP em Cumeré Foto: 2º Sargento Luís Mané 

 

Dezembro - 2017 
ASSIMP Nº 12 

 

 

Nº/O 

 

DATA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1 

 

02/12/2017 

 

Juramento da Bandeira da 13ª Incorporação 

 

Após um período de vinte e cinco anos, sem recrutamento militar, o país 

decidiu finalmente retomar o cumprimento da Lei de Serviço Militar 

Obrigatório que entrou em vigor na década de 1980.  

 

Neste âmbito, entraram em Outubro último, no Centro de Instrução Militar 

de Cumeré, a 13ª incorporação de mancebos composta de 1662 homens que 

juraram a bandeira no dia 2 de Dezembro 2017. Entre os 1662 homens que 

juraram a bandeira em Cumeré, estavam 1103 militares, 466 da Guarda 

Nacional e 93 Bombeiros. 

 

A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Defesa Nacional, Major General, 

Eduardo Costa Sanhá na presença do Chefe de Estado-Maior General, 

Biaguê Na N´Tan, chefias militares, ECOMIB, corpo diplomático e 

população. 

 

 

2 

 

04/12/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General reúne-se com chefes de ramos e divisões  

 

O Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê Na N´Tan reuniu-se esta 

manhã com Chefes de Estado-Maior dos Ramos e das Divisões do Estado- 
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Maior General, para analisar assuntos relacionados com a situação alimentar 

nas unidades militares de Bissau e do interior. 

 

 

 

3 

 

 

05/12/2017 

 

 

Inspector-geral apresenta relatório trimestral de 2017  
 

Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê Na N´Tan participou no 

princípio desta manhã no Anfiteatro João Bernardo Vieira a apresentação do 

relatório trimestral da Inspecção-geral realizada nas unidades militares de 

Bissau e do interior, na área de logística.  

 

A reunião que constitui a primeira a ser realizada no Anfiteatro João 

Bernardo Vieira desde sua inauguração em 24 de Setembro 2017, foi 

presidida pelo Inspector-geral, Contra Almirante Estêvão Na Nema.  

 

O relatório apontou práticas negativos como a má gestão dos bens 

alimentares e financeiros, o desvio de combustível de unidades pelos seus 

respectivos comandantes e o envolvimento dos inspectores na utilização dos 

fundos da unidade. 

 

No entanto alguns logísticos como da PM, de batalhão de Gabú, da ZMN, do 

EME mereceram louvores da Inspecção Geral e das chefias pela qualidade 

dos seus trabalhos.  

 

 

4 

 

06/12/2017 

 

Delegação de Banco Mundial visita Estado Maior General 

 

Uma missão do Grupo do Banco Mundial de supervisão do Projecto do 

Sector Público e Inicio da Preparação do Estudo de Avaliação das Despesas 

Públicas que se encontrava no país de 4 – 12 de Dezembro 2017 efectuou 

uma visita de cortesia ao Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê 

Na N´Tan. 

 

Depois da audiência, a missão do Grupo do Banco Mundial visitou o Museu 

Militar de Luta de Libertação Nacional, o anfiteatro João Bernardo Vieira e a 

Sala de Operações André Pedro Gomes, do Estado-Maior General das 

FARP. 
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08/12/2017 

 

Presidente da Republica regressa de Dakar 

 

O Chefe de Estado José Maior Vaz, que esteve em Dakar para tomar parte a 

inauguração do Maior Aeroporto Internacional do Senegal, regressou esta 

manhã ao país. 

 

No aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, o primeiro Magistrado foi 

recebido pelos membros do Executivo e pelas chefias militares, dirigidas 

pelo Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê Na N´Tan. 
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08/12/2017 

 

 

Fim da campanha de intervenções cirúrgicas 

 

A equipa médica espanhola que se encontrou no país e iniciou no dia 28 de 

Novembro último a campanha de intervenções cirúrgica no bloco operatório 

do Hospital Militar Principal terminou suas actividades. 

 

Durante esta campanha foram realizadas 130 casos de intervenções entre os 

quais, Serviço de Cirurgia 52 casos, Serviço de Oftalmologia 61 casos, e 

Serviço de Génico Obstetrícia 18 casos. 

 

A equipa médica espanhola esteve na Guiné-Bissau a convite de um 

imigrante guineense que trabalha na Espanha há vários anos e que tem 

relações com a organização humanitária que destacou esta equipa. 
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08/12/2017 

 

Chefe de Estado-Maior General reúne-se com chefes de Ramos 

 

Após a recepção do Presidente da República no Aeroporto Internacional 

Osvaldo Vieira, o Chefe de Estado-Maior General, reuniu-se com os Chefes 

de Estado-Maior dos Ramos para analisar assuntos de defesa e segurança. 
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08/12/2017 

 

Conferência da Universidade aberta 

 

Com a o objectivo de dotar os militares e paramilitares com ferramentas 

eficazes sobre os direitos humanos, relações entre classe castrense e civis 

entre outros, a Universidade Aberta promoveu neste dia, no Hotel 16 de 

Novembro, a conferência sobre os direitos humanos.  

 

Participaram militares, paramilitares e jovens, civis e outras organizações 

que trabalham na área de formação e capacitação de jovens. 
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11/12/2017 

 

 

Chefe de Estado-Maior General visita batalhão de Ingoré 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, General Biaguê Na 

N´Tan que procura cumprir na letra todos os compromissos assumidos em 

matéria de melhoria progressiva das condições sociais dos militares, a 

formação de jovens, a reorganização e o respeito a Constituição da Republica 

efectuou esta manhã uma visita relâmpago ao batalhão de Ingoré. 

A visita em que o General, foi acompanhado pelo Chefe de Estado-Maior do 

Exército, Major General Lassana Massaly, visa inteirar-se de perto o estado 

social dos efectivos e das infra-estruturas do batalhão que merece uma 

reabilitação urgente e geral.  
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12/12/2017 

 

 

Chefe de Estado-Maior General de Senegal em visita no país 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas senegalesas, General, 

Cheikh Gueye que chegou ao país hoje, no quadro do Programa anual de 

Inspecção das Unidades em Operação Exterior (OPEX) efectuou uma visita 

cortesia ao seu homólogo guineense, General do Exército Biaguê Na N´Tan. 

Na ocasião o General Gueye acompanhado por uma importante delegação de 

oficiais superiores foi recebido com honras militares na Fortaleza d´Amura 

onde se encontravam já concentrada a hierarquia superior das forças armadas 

de Guiné-Bissau. 

Durante o encontro fraternal tido na Sala de Reuniões do Estado Maior 

General, as partes sublinharam a necessidade de reforçar os laços de 

amizade, de colaboração e de cooperação entre ambas para o bem-estar de 

todos nos, como também para o bem-estar da nossa sub-região, oeste 

africana em geral.  

 Depois d´Amura, a delegação senegalesa em companhia do General Biaguê 

Na N´Tan dirigiu-se para o Palácio do Governo onde foi recebida pelo 

Primeiro-ministro, Umaro Sissoco Embalo.  

Segundo o programa de trabalho, o General, Gueye vai igualmente visitar o 

Comandante da força de ECOMIB, o Representante Especial da CEDEAO 

no país, o Director Geral do Hospital Militar Principal, Amizade Sino-

Guineense e o Centro de Instrução Militar de Cumeré base do contingente 

senegalês no ECOMIB. 

 

11 

 

15/12/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo recebeu em audiência no seu Gabinete de trabalho, o Embaixador da 

República Popular de China no país. 

 

Durante esta audiência, o diplomata informou ao General da sua próxima 

deslocação à China para passar as festas do Natal, tendo igualmente tratado 

assuntos de cooperação técnico-militar existente entre as duas forças 

armadas. 
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15/12/2017 

 

Reunião de chefias militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do 

Povo reuniu-se esta manhã na Sala de Reunião do Estado Maior General com 

Chefes de Estado-Maior dos Ramos, Chefes de Divisões para tratar assuntos 

de serviço e a questão de colocação dos novos soldados que juraram a 

bandeira no dia 2 de Dezembro 2017 em Cumeré entre outros. 
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16/12/2017 

 

Reunião Geral 

 

Com o objectivo de tratar assuntos de segurança, estabilidade e tranquilidade 

no país, o staff do Estado Maior General e dos Ramos reuniram-se hoje com 

todos os comandos das unidades militares do país. 

 

A reunião que teve lugar no Anfiteatro João Bernardo Vieira (Nino) e 

segunda a se realizar aqui, tem um carácter informativo e na qual o Chefe do 

Estado Maior General, revelou a iminência de uma conspiração no país e na 

qual estão alguns militares activos já identificados pelos serviços de 

segurança. Entre os militares identificados figuram o Tenente Maurício de 

DAA, o Inspector da ZML, 2º Sargento Joaquim Cia do Armamento, 

Comandante Adjunto de Bão de Bafata e o militar Armando.  

 

Nestas circunstâncias, Biaguê Na N´Tan ordenou o uso de fardamento de 

combate até o novo ano, entregar os suspeitos a polícia judiciária para serem 

ouvidos e abater quaisquer militares que tentarão semear desordem nas 

unidades e nos seus arredores.   

 

Estiveram presentes, o Chefe de Estado-Maior General, Vice-Chefe de 

Estado-Maior General, o Inspector-geral, Chefes de Estado-Maior dos 

Ramos, Chefes de Divisões e os Comandos de todas as unidades militares. 
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18/12/2017 

 

Reunião com chefes de Divisões 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, reuniu-se esta 

manhã na Sala de Reuniões de Estado-Maior General com os chefes de 

Divisões com finalidade de avaliar o estado da prevenção decretada por ele 

no Sábado 16 de Dezembro do corrente, na sequência de descoberta pelos 

serviços de segurança de alguns militares suspeitos de preparar um atentado 

contra a soberania. 

 

A ocasião permitiu o General Biaguê, constatar uma grande insuficiência no 

cumprimento da ordem dada por parte dos chefes e pessoal das diferentes 

divisões. A prática não agradou o General que exigiu o cumprimento cabal e 

escrupuloso da ordem por todos.  
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21/12/2017 

 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, o embaixador da Rússia em Bissau com quem tratou assuntos de 

cooperação técnico-militar existente em aquele país e Guiné-Bissau. 
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21/12/2017 

 

Prendas de Natal e Novo Ano 

 

Na ocasião do quadro festivo do Natal e Novo Ano que se comemoram 

dentro de alguns dias, o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas 
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e seu staff entregaram esta manhã hoje uma prenda simbólica ao Comando 

da força de ECOMIB. 

 

A prenda de Natal e Novo Ano que foi recebida pelo comandante daquela 

força da CEDEAO, no país Coronel Major Gnibanga Barro, na presença dos 

elementos do seu comando é composta de 12 sacos de arroz, uma vaca, três 

cabritos, três bidões de óleo alimentar de 25 litros cada, caixas de sumo e 

vinho tinto. 

 

 A entrega da prenda que decorreu na Amura, foi feita pelo Vice-Chefe de 

Estado-Maior General das FARP, Tenente General Mamadú Turé 

(N´Krumah). Estiveram presentes no acto, o Inspector-geral das FARP, 

Chefe da Divisão dos Recursos Materiais e outros oficiais. 
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26/12/2017 

 

Reunião de chefias 

 

O Chefe de Estado-Maior General reuniu-se esta manhã com Chefes de 

Estado-Maior dos Ramos, Chefes de Divisões, Comandantes das grandes 

unidades militares para tratar as questões essenciais do trabalho nas unidades 

e informar-lhes as novas formas de prestação de serviços previstas para 

2018. 
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27/12/2017 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas recebeu em 

audiência, o Adido de Defesa da embaixada do Senegal em Bissau com 

quem tratou as questões de segurança e de cooperação técnico-militar 

existentes entre as duas forças armadas. 
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27/12/2017 

 

Polícia Militar apresenta objectos apreendidos em 2017 

 

A Policia Militar (PM) procedeu esta manhã a apresentação pública os 

objectos apreendidos durante as patrulhas constantes efectuadas ao longo do 

ano no âmbito de garantir a segurança e proteger as populações da capital 

Bissau. 

 

A apresentação feita pelo Coordenador do batalhão de Policia Militar, 

Coronel Orlando Pungána em Amura, decorreu na presença do Chefe de 

Estado-Maior General das FARP e seu Vice, o Inspector-geral das FARP, 

chefes de algumas Divisões de Estado-Maior General. 
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29/12/2017 

 

Entrega de directrizes para 2018 

 

Preocupado com a inércia laboral que se observou ao longo do presente ano 

e que põe em causa a produtividade em geral da instituição militar, o 
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cumprimento cabal da missão de defesa de integridade territorial, o Chefe de 

Estado-Maior General das FARP convocou uma breve reunião para remeter 

as directrizes para 2018 aos chefes militares. 
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29/12/2017 

 

Jogos desportivos 

 

A Marinha de Guerra Nacional organizou no quadro de reforço dos laços de 

amizade e confiança entre os efectivos desta unidade naval e seus novos 

soldados, uma série de actividades desportivas e recreativas que decorram 

nos dias 29 e 30 de Dezembro do corrente. 

 

 

 
 

Campo agro-pecuário de Bidinga Nanhassé. Foto: 1º Sargento Joaquim F. da Costa 
 

 
Juramento da bandeira da 13ª incorporação das FARP 2017 
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