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Poço de abastecimento em água a guerrilha (foto: 1ºSargto Joaquim F. da Costa) 

 

Janeiro - 2020 

ASSIMP Nº 01 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 
 

 

07/01/2020 

Reunião de Chefias Militares 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP realizou, a sua primeira reunião do ano e na qual 

participaram chefes de Estado-Maior de três ramos, Chefes de Divisões, Comandantes de Zonas, 

Regimentos e dos Batalhões. A reunião de carácter restrito, com seguinte ordem do dia:  

Analise da situação de passagem à disponibilidade dos soldados; Discussão sobre a retomada do 

curso de capacitação dos comandantes de batalhões e Diversos, sobre a problemática de reajusto de 

patentes e s entre outro. 

 

A referida reunião, foi presidida pelo General Biaguê Na N´Tan e contou com a presença do Vice-

Chefe de Estado-Maior General, Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah), o Inspetor-geral das 

FARP e Estêvão Na Nema. 
 

 

07/01/2020 

Serviço de Saúde Militar promove palestra sobre VIH/Sida 

 

No quadro da comemoração do “Dia Mundial de Luta Contra VIH/Sida”, 1 de Dezembro, o Serviço 

de Saúde Militar das FARP realizou no refeitório dos oficiais subalternos nas instalações d´Amura,  
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uma palestra sob tema: Contexto de prevalência de VIH/Sida ao nível nacional em particular nas 

FARP; Vulnerabilidade dos efetivos das FARP perante a infeção de VIH/Sida, com o objetivo de 90, 

90, 90 ou (três 90). 

 

O evento que reuniu os efectivos do Estado-Maior General e da Policia Militar (PM) foi dirigido 

pelo Chefe Adjunto da Direção de Serviço de Saúde Militar, Coronel Dr. António Jaime Biaguê. 

 

 

08/01/2020 

 

Alunos de AD realizam limpeza voluntária nas instalações d´Amura 
 

Um grupo de alunos da escola de Ação para o Desenvolvimento (AD) de Quelélé realizou em 

colaboração com o batalhão da Polícia Militar, um trabalho voluntário de limpeza das instalações 

d´Amura. Segundo o comando da PM participaram na actividade de limpeza, um número 

considerável de alunos. 

 

 

14/01/2020 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionarias do Povo (FARP) recebeu 

em audiência o embaixador da Rússia em Bissau e com quem tratou assuntos de defesa, sobre a 

formação dos quadros militares naquele país. 

 

 

15/01/2020 

General visita Brigada Mecanizada Domingos Ramos 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, visitou o aquartelamento da Brigada 

Mecanizada Domingos Ramos, com finalidade de se inteirar do andamento das obras de reabilitação 

das casernas desta unidade militar, que mais afeitada pelo conflito político-militar de 1998. 

 

Durante a visita de menos de uma hora, o General foi acompanhado pelo Vice-Chefe de Estado-

Maior General, Inspector-geral das Forças Armadas e mais outros oficiais. 

 

 

16/01/2020 

Audiência 

O Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan recebeu em audiência, o embaixador da 

República Popular de China, em Bissau, acompanhado por um funcionário da Embaixada. 
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20/01/2020 

 

Deposição de coroas de flores no Mausoléu Amílcar Cabral 

 

Pela ocasião da comemoração do “Dia dos Heróis Nacionais”, o Presidente da Assembleia Nacional 

Popular, Eng. Cipriano Cassamá e mais outros dirigentes do Governo e os militantes do partido 

histórico da Guiné e Cabo Verde, depositaram esta manhã, coroas de flores no Mausoléu Amílcar 

Cabral e no túmulo dos Heróis Nacionais. 

 

O ato que recorda o assassinato de Amílcar Lopes Cabral, em Conacri, pelo inimigos da liberdade 

dos povos dos dois países. A cerimónia contou com a presença do Chefe de Estado-Maior General, 

Biaguê Na N´Tan e mais oficiais Generais, superiores e subalternos das Forças Armadas. 

 

 

21/01/2020 
 

Reabertura do Curso de Comandantes de Batalhões 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, Presidiu nas instalações do Estado-Maior do Exército, 

a reabertura do curso de capacitação dos comandantes de batalhões. 

 

No ato, estiveram presentes o Vice-Chefe de Estado-Maior General, o Inspector-geral das FARP, 

chefes de dois ramos militares, Exército e Força Aérea Nacional e de mais chefias militares. 

 

 

 

22/01/2020 

 

Comemoração de 23 de Janeiro “Dia dos Combatentes” 

 

Para homenagear o 57º Aniversário do ataque contra o aquartelamento colonial de Tite, por um 

grupo de guerrilheiros do PAIGC, no dia 23 de Janeiro de 1963, que deu o início da luta armada de 

libertação nacional. Neste sentido, o Estado-Maior General das FARP promoveu uma palestra sobre 

a data, através da Divisão Central de Educação Cívica, Moral e Patriótica. 

 

O evento ocorreu simultaneamente em todas as unidades militares do país e em Amura. O ato da 

abertura foi presidido pelo Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente 

General Mamadu Turé (N´Krumah). O tema foi orado pelo Brigadeiro General Albertinho António 

Cuma e moderado pelo General Turé e Major General, Saia Braia Nanhackpa. Onde estiveram 

presentes o Batalhão da PM, e Divisões do Estado-Maior General.  
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24/01/2020 

 

Audiência 
 

O General, Biaguê Na N´Tan recebeu em audiência o novo Comandante da Força de ECOMIB, o , 

Coronel burkinabé David Kaboré, substituindo o Coronel Major Gnibanga Barro. De salientar que 

Barro dirigiu a força de estabilização da CEDEAO desde a sua implantação, em Bissau, em Maio de 

2012 até último trimestre de 2019.  

 

30/01/2020 

 

Comité de Mulheres Militares homenageia Titina Sila  
 

Pela ocasião da comemoração do “Dia da Mulher Guineense”, o Comité de Mulheres Militares de 

Guiné-Bissau, depositaram coroas de flores na praça Ernestina Titina Sila, em Bissau, em 

homenagem a heroína atingida por balas coloniais portuguesas quando travessava o rio Farim. 
 

Depois disso, a comitiva foi acompanhada pela banda música das forças armadas, para depositar as 

coroa de flores no túmulo dos Herói Nacionais, em Amura.  

 

 

Barraca de guerrilha do PAIGC em Sarra-Uolom Comemoração de 23 de Janeiro na aldeia de Sarra Uolom – 2019 

    

Reabertura do Curso de Capacitação dos Comandantes de Batalhões (Foto: 1º Sargto Joaquim F da Costa) 
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Forças de Defesa e Segurança combatem insalubridade em Bissau (Foto 1º Sgto Joaquim) 

Fevereiro - 2020 

ASSIMP – Nº 02 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

03/02/2020 

 

Estado-Maior General promove Curso de Responsáveis de Armamento 

 

O Estado-Maior General das FARP promoveu o primeiro seminário de formação aos 

responsáveis de materiais bélicos, em matéria de armamento e armazenagem.  

 

O referido seminário que oferece a oportunidade para melhorar forma de relacionar com 

os referidos materiais. O referido seminário, foi administrado por uma organização 

norte americana em colaboração com a Direção de Armamento e Munições do Estado-

Maior General. 
 

O ato de abertura decorreu no Clube da Estrela Negra de Bissau e o curso terá uma 

duração de duas semanas e envolvera apenas elementos ligados ao armamento.  
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04/02/2020 

 

General Biaguê reúne-se com instrutores do curso 

 

O Chefe de Estado-Maior General reuniu-se esta manhã, no Anfiteatro João Bernardo 

Vieira com instrutores militares com finalidade de se inteirar sobre a evolução do curso 

de capacitação dos comandantes de batalhões e também dar orientações suplementares 

aos formadores dos 59 formandos. 

 

O objectivo visa procurar o caminho para a criação de escolas militares de formação e 

mudar o rumo académico das forças aramadas de Guiné-Bissau, garantes da unidade 

nacional, integridade territorial e da soberania. 

 

O General aproveitou a ocasião para apelar os militares, o reforço da união, amizade, 

subordinação e honestidade dentro da classe que, os perturbadores procuram 

desorganizar e coloca-a em seu favor para pôr em causa os progressos nacionais 

alcançados. 

 

Estiveram presentes o Vice-Chefe de Estado-Maior General, o Inspector-geral e outros 

oficiais das Forças Armadas Revolucionarias do Povo. 

 

 

04/02/2020 

 

General Biaguê recebe estudantes da Universidade O Lusófono 

 

Um grupo de estudantes do primeiro ano do Curso de Ciências Politicas e Relações 

Internacionais da Universidade O Lusófono da Guiné visitou as instalações d´Amura e 

Museu Militar de Luta de Libertação Nacional com finalidade de conhecer de perto a 

real vida das forças armadas e sua história. 

 

Após a visita, os estudantes foram recebidos pelo General Biaguê Na N´Tan que lhes  

deu as palavras de apresso e apelou-os a empenharem-se nos estudos com vista de ter a 

capacidade, a coragem e competência para corrigir os erros cometidos e desenvolver o 

país conquistado com sangue e suor. 
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10/02/2020 

 

General visita laboratório de língua inglesa 

 

O General Biaguê que estava acompanhado por seu Vice, Mamadú Turé, o Inspector-

geral e mais outros oficiais visitou esta manhã o laboratório de língua inglesa do 

Estado-Maior do Exército.  

 

O referido laboratório montado há uma semana naquela unidade por uma equipa de 

especialistas nortes americanos, pais doador dos equipamentos ora montados para 

ensinar o inglês às tropas de Guiné-Bissau. 

 

 

12/02/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General endereça mensagem a PM 

 

O General Biague Na N´Tan que desde sua nomeação em Setembro de 2014 pauta pela 

organização da classe castrense endereçou hoje uma mensagem de encorajamento ao 

batalhão da Policia Militar cujo pessoal aposta-se na consolidação da paz e na formação 

com vista de desenvolver o país.  

 

Neste sentido disse que deve abster-se da política ativa e afastar-se dos políticos que 

procuram a todo custo, envolver militares na crise politico-eleitoral que paralisou o 

progresso nacional. 

 

As Forças Armadas são apartidárias portanto elas devem sempre se reservar apenas a 

cumprir sua missão constitucional em colaboração com o sector de segurança. 

 

17/02/2020 

General reúne-se com pessoal de saúde militar 

 

No âmbito de melhorar as condições de trabalho do sector, o Chefe de Estado-Maior 

General das FARP se reuniu no período de manhã, na Sala de Reuniões de Estado-

Maior General com chefes de Serviço de Saúde Militar. 

 

No encontro considerado muito frutífero foi, analisado a situação geral de saúde militar 

nas forças armadas guineenses. 
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18/02/2020 

 

Estado-Maior General em reunião de concertação 

 

A deterioração da situação pós-eleitoral prevalecente na Guiné-Bissau desde a 

proclamação dos resultados da segunda volta das presidenciais de 29 de Dezembro 2019 

levou as estruturas militares reuniram-se nas primeiras horas de manha para sua análise 

e consequente tomada de medidas adequadas. 

 

Segundo as informações existem, As movimentações de cidadãos protagonizando criar 

perturbações no país sobretudo na capital Bissau com finalidade de pôr em causa a paz, 

estabilidade e unidade nacional estão a crescer dia após dia.  

 

24/02/2020 

 

Militares de CEDAO planejam exercício JIGUI-4 
 

No quadro da coordenação dos esforços conjuntos pela paz, segurança e 

desenvolvimento dos países da sub-região, as forças armadas da CEDEAO reuniram-se 

de 24 a 27 de Fevereiro na Nigéria para planificar o exercício JIGUI 4 previsto para este 

ano, 2020. 

 

As forças armadas de Guiné-Bissau foram nesta ocasião, representadas pelo Tenente-

coronel Djibril Camará, que deixou hoje Bissau, rumo a Lagos capital da Nigéria.  

 

 

25/02/2020 

 

FARP participam no exercício de AFRICOM 

O Chefe de Divisão de Operação e Treino do Estado-Maior General, Brigadeiro General 

Abulai Bá esteve em Mauritânia, para representar as Forças Armadas guineenses, na 

manobra militar de AFICOM, edição 2020. 

 

A manobra militar anti-jihadistas oficialmente lançada em 17 de Fevereiro 2020 em 

Atar, Centro Oeste daquele país sob comando de AFRICOM contou com a participação 

de 1.600 soldados africanos e de Europa ocidental.  

 

Os exercícios conhecidos com nome de Flintlok são organizados a partir de 2005 com  
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objectivo de reforçar a capacidade dos principais parceiros da região, combater os 

movimentos extremistas, proteger as suas fronteiras e as populações.  
 

As manobras militares anti-jihadistas de onze dias terminaram no dia 28 de Fevereiro do 

corrente. 

 

 

25/02/2020 

 

Chefias promovem reunião de concertação 

 

O Chefe de Estado-Maior General, reuniu-se com Chefes de Estado-Maior de Ramos 

para analisar a situação de segurança no país e de alerta decretada em todas as unidades 

militares.   

 

No encontro, foi tomada a decisão de reforçar as medidas de segurança através de um 

controlo rigoroso das listas de presença dos efectivos que compõem as estruturas 

d´Amura. Para tal se criou de uma comissão especial encarregue de averiguar a presença 

física do pessoal, seguido de marcação das faltas.  

 

A referida Comissão chefiada pelo Coronel Samuel Fernandes, envolve os oficiais, 

Coronel Fernando da Silva, Tenente-coronel Pansau Intchama e Major Iabna.  

 

 

25/02/2020 

 

Reunião dos Oficiais de Educação Cívica das FARP 

 

O Chefe Divisão Central de Educação Cívica Moral e Patriótica, Brigadeiro General 

Albertinho António Cuma reuniu-se, com todos os Oficiais de Educação Cívica Moral e 

Patriótica das unidades da região militar de Bissau. 

 

A reunião que decorreu nas instalações d´Amura tem como objectivo reforçar a 

implementação prática das directrizes do Chefe de Estado-Maior General publicadas em 

21 de Janeiro 2020 e também dar instruções sobre a conduta que devem ter os membros 

das forças armadas face a atual situação sociopolítica.  
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26/02/2020 

 

Chefias presentes na reunião de Conselho Superior Militar 

 

O Chefe do Estado-Maior General e os membros competentes das FARP tomaram parte 

no Ministério da Defesa Nacional a reunião do Conselho Superior de Defesa, convocada 

pelo Ministro da Defesa Nacional na qual foram analisadas questões de defesa e 

segurança no país. 

 

A ocasião foi aproveitada para tratar outros assuntos de carácter social que constituem a 

preocupação das autoridades s da área. É importante salientar que o Conselho Superior 

de Defesa é presidido pelo Ministro da Defesa Nacional.´ 

 

 

26/02/2020 

 

Chefias militares presentes na reunião de Conselho de Defesa Nacional 

 

O Chefe de Estado-Maior General, acompanhado por oficiais-generais membros do 

órgão, participou hoje na reunião do Conselho de Defesa Nacional convocada pelo 

Primeiro-ministro, Aristides Gomes. 
 

A ocasião serviu para analisar as questões de segurança e da investidura do Presidente 

da República, Umaro Sissoco Embalo que, o Executivo considera de inoportuna e 

ilegal. 

 

 

27/02/2020 

 

Investidura do presidente da república Umaro Sissoco Embalo 

 

O candidato, Umaro Sissoco Embalo declarado vencedor na segunda volta das eleições 

presidenciais de 29 de Dezembro 2019 foi investido, hoje como presidente da república 

de Guiné-Bissau. 

 

O ato decorreu no Hotel Azalai em Bissau e a segurança foi garantida pelo Batalhão de 

Guarda Presidencial e pelas forças de segurança. A hierarquia militar não marcou a 

presença.  
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28/02/2020 

 

Chefe de Divisão da Educação Cívica reúne-se com pessoal 

 

O Chefe de Divisão Central de Educação Cívica Moral e Patriótica, Brigadeiro General 

Albertinho António Cuma, reúne-se com o pessoal daquela estrutura militar com o 

objectivo de comunicar as decisões tomadas para pôr fim as práticas de indisciplina 

cometidas por Sargentos e soldados. 

 

Estiveram igualmente presentes, o Vice-Chefe de Divisão, Coronel Jorge Gastão 

Nassulnaté, Tenente-coronel Ussumane Conaté, Assessor de Imprensa do chefe de 

Estado-Maior General e mais outros oficiais da divisão. 

 

28/02/2020 

Coronel Botelho despede-se do General Biagué 

 

O Conselheiro Militar da UNIOGBIS, Coronel Botelho, brasileiro quem termina sua 

missão na Guiné-Bissau despediu-se do Chefe de Estado-Maior General.  

 

Durante a cerimónia que teve lugar na Sala de Reuniões do Estado-Maior General, o 

Coronel recebeu um certificado de mérito atribuído pelo General Biaguê Na N´Tan 

pelos exemplares serviços demonstrados ao longo da sua missão.  

 

29/02/2020 

 

Empossamento do Primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam 

 

O Chefe de Estado-Maior General e seu staff marcaram sua presença na cerimónia de 

investidura do Primeiro-ministro Nuno Gomes Na Bian, nomeado pelo Presidente da 

República, General Umaro Sissico Embalo. 

 

O evento decorreu no Palácio da Republica onde apenas o embaixador do Senegal 

compareceu. O Chefe de Estado-Maior General foi acompanhado pelo Vice-chefe e 

Chefes de Estado-Maior dos três ramos. 

 

29/02/2020 

Coronel Botelho deixa Bissau rumo a Brasília 

 

O Conselheiro Militar da UNIOGBIS, o brasileiro Coronel Botelho, que terminou sua 

missão na Guiné-Bissau no quadro das Nações Unidas regressou hoje ao seu país de  

origem.  
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O Coronel como seu antecessor, o conterrâneo Coronel Ruben Mendes Costa Neto deu 

exemplares contribuições na formação, capacitação e na transmissão de experiencias do 

exército brasileiro aos militares das forças aramadas guineenses. 

 

O Coronel da Cavalaria, um amigo de todos os guineenses esforçou-se muito na 

reconstrução e consolidação da paz, estabilização e segurança nacional.   

 

 

29/02/2020 

Investidura do Governo de Nuno Nabiam 

 

O Presidente da Republica, General Umaro Sissoco Embalo procedeu hoje a investidura 

do Primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, primeiro vice-presidente da Assembleia 

Nacional Popular.  

A cerimónia solene teve lugar no palácio da república e contou com a presença do 

Chefe de Estado-Maior General, o Vice-chefe, o Inspector-geral das FARP e Chefes de  

Estado-Maior de três Ramos. 

 

 
 

 
 

Coronel Botelho (Brasil) e o Capitão Albato de Almeida 
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Ministro da Defesa Nacional Sandji Fati visita laboratório de língua inglesa- foto- 1* Sargto Joaquim F. d Costa  

                                                                                                                 Março2020 

ASSIMP Nº 03 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

02/03/2020 

Investidura do Executivo de Nuno Nabiam  
 

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, procedeu a 

investidura do elenco governamental do Primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, na 

presença do Chefe de Estado-Maior General, do seu Vice e dos Chefes de Estado-Maior 

dos três Ramos entre outros Generais e oficiais das FARP. 

 

O corpo diplomático e outras representações internacionais estiveram ausentes, excepto 

os embaixadores do Senegal e da Gâmbia. 

 

05/03/2020 

Audiência 

 

O Chefe do Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência a delegação do 

Comité Internacional da Cruz Vermelha com quem trataram assuntos ligados a 

capacitação de militares em matéria de Direitos Internacional Humanitário. 

 

07/03/2020 

Militares e polícias procedem limpeza dos locais públicos 

No âmbito de melhorar a salubridade da cidade de Bissau, os Ministérios da Defesa 

Nacional e do Interior organizaram no dia 7 de Março, atividades de limpeza que  
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abrange pontos considerados críticos em termos de higiene da capital Bissau.   

 

A referida limpeza na qual participaram somente as unidades de Policia de Ordem 

Pública, Guarda Nacional e o Batalhão de Guarda Presidencial se efectuou apenas no 

Hospital Nacional Simão Mendes, devido a falta de coordenação entre as instituições. 

 

 

07/03/2020 

Chefias analisam assuntos militares  

 

O Chefe de Estado-Maior General reuniu-se no período de manha com Chefes de 

Estado-Maior dos Ramos e Comandantes das unidades militares da região militar de 

Bissau para analisar as questões que se prendem com o serviço da instituição.  

 

 

08/03/2020 

Comemoração de Dia Internacional da Mulher 

 

Pela ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Comité das Mulheres 

Militares de Guiné-Bissau (COMMGB) que agendou uma serie de actividades, realizou 

esta manhã, uma marcha normal simbolizando a data. A marcha iniciou nas instalações 

da unidade de Marinha de Guerra Nacional e terminou no Império, Praça dos Heróis 

Nacionais. 

 

No período da tarde, o programa continuou com atividades de animação cultural no 

Clube de Estrela Negra de Bissau. 

 

10/03/2020 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência o Comandante da 

Força de CEDEAO/ECOMIB, Coronel David Kaburé com quem trataram assuntos de 

serviço. 

 

 

11/03/2020 

 

Reunião de esclarecimento 
 

Na sequência da medida tomada pelas novas autoridades do país, de findar a missão de 

ECOMIB e consequente acantonamento de todos os efetivos da referida força, o 

General Biaguê Na N´Tan, convocou uma reunião das chefias das unidades militares 

Bissau com a seguinte ordem do dia: 
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a)  Esclarecimento sobre o acantonamento da força de ECOMIB. 

 

Na ocasião o Chefe de Estado-Maior General das FARP informou que o acantonamento 

da força da CEDEAO tinha iniciado no dia 10 de Março e que a retirada definitiva está 

prevista para 30 deste mês.  

 

Então, para manter os valores socioeconómicos, a paz, o General Biaguê alertou as 

chefias de que, a estabilidade como a paz do país estão sob a responsabilidade das 

Forças Armadas, que devem provar sua capacidade de manter a estabilidade, sossego e 

outros valores. Também reforçar a vigilância ao nível nacional, abandonando a 

negligência. Para efeito, o General Biaguê disse tolerância zero para os negligentes, e os 

desafiadores das ordens. 

 

 

17/03/2020 

General promove reunião alargada de chefias militares 

 

As estruturas militares e paramilitares se reuniram esta manhã, no Anfiteatro João 

Bernardo Vieira (Nino) sob auspícios do Chefe de Estado-Maior General com a 

seguinte ordem do dia. 

 

1) Informação sobre o fim da missão de ECOMIB e o acantonamento da sua força; 

2) Análise e discussão sobre a segurança interna do país; 

3) Reforço de patrulhamento. 

 

O General quis neste caso, esclarecer aos efectivos da força unida sobre o fim da missão 

de ECOMIB e sua consequente retirada do país significa que, as forças de defesa e 

segurança têm uma dupla responsabilidade em manter os valores da paz, estabilidade e 

segurança conquistados nos últimos anos. 

 

Para alcançar os objectivos, Biaguê disse que há necessidade de projectar novas 

medidas estratégicas para controlar a situação.  

 

 

17/03/2020 

 

Estado-Maior General nomeia novo porta-voz 
 

Para satisfazer as necessidades da instituição castrense, o Chefe de Estado-Maior 

General, nomeou o Coronel Samuel Fernandes, Chefe adjunto de Divisão de 

Informação, como novo porta-voz das Forças Armadas, substituindo o Tenente-coronel  
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Ussumane Conaté e este último, continua como assessor de imprensa da mesma 

instituição militar. 

 

 

17/03/2020 

Forças de Defesa e Segurança retomam a limpeza 

As Forças da Defesa e de Segurança retomaram as atividades de limpeza iniciadas no 

passado dia 7 do corrente mês em que participaram apenas o Batalhão da Guarda 

Presidencial e paramilitares. 

 

Foram mobilizados para efeito, mais de 400 militares e paramilitares que limparam os 

mercados de Bandim, Mindara, o espaço verde de Bairro Ajuda e o espaço da Avenida 

dos Combatentes da Liberdade da Pátria. 

 

17/03/2020 
 

Saúde Militar reforça medidas de prevenção contra coronavírus 

 

Para fazer face a pandemia de coronavírus cujos casos de infecção foram detectados na 

vizinha república do Senegal, o Serviço de Saúde Militar das FARP, sob ordem do 

Chefe de Estado-Maior General, iniciou a implementação das medidas preventivas 

elaboradas para efeito. 

 

Nesta ocasião, o Serviço de Saúde Militar distribuiu hoje, às diferentes estruturas do 

Estado-Maior General, baldes e detergentes que foram de seguida instalados nas 

entradas de cada Divisão, como no portão da Fortaleza d´Amura. 

 

 

18/03/2020 
 

Reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional 

 

O Conselho Superior de Defesa Nacional convocado pelo Ministro da Defesa Nacional 

reuniu-se de manhã de hoje, para analisar assuntos ligados a visita do Ministro da 

Defesa e do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas do Senegal. O 

Conselho fez também uma observação sobre as medidas de luta contra a pandemia de 

coronavírus. 
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A ocasião serviu igualmente, de uma oportunidade para as autoridades militares 

apresentarem ao novo Ministro Sandji Fati as suas diversas preocupações que 

concernem sua vida em geral.  

 

19/03/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General do Senegal em visita no país 

 

A visita das autoridades de defesa do Senegal prevista para hoje, foi adiada para uma 

data não indicada, assegurou o Gabinete do General Biaguê Na N´Tan. O adiamento 

está ligado a pandemia de coronavírus cujos alguns casos foram declarados naquele país 

vizinho da Guiné-Bissau.  

 

 

20/03/2020 

 

Ministro da Defesa Nacional inicia sua visita às unidades militares 

 

O Ministro da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Sandji Fati 

arrancou no princípio de manhã, sua primeira visita as unidades militares, começando 

pela Fortaleza d´Amura e passando pelas instalações do Hotel 16 de Novembro em QG. 

 

Segundo o programa, o Ministro percorrera de 20 a 25 de Março 2020 os Estado-Maior 

dos Ramos e as unidades militares da capital. 

 

Na Fortaleza d´Amura o titular da pasta acompanhado pelo Chefe de Estado-Maior 

General, Director Geral da Politica de Defesa do Ministério, Director de Logístico 

visitou todos os serviços onde recebeu informações detalhadas sobre o funcionamento 

dos serviços que compunham o Estado-Maior General. 

 

23/03/2020 

 

Ministro da Defesa Nacional prossegue visita às unidades 

O Ministro da Defesa Nacional, Sandji Fati que iniciou no dia 20 de Março, uma visita 

as unidades militares da capital Bissau percorreu as instalações do Estado-Maior do 

Exército, do batalhão da Engenharia Militar e do Serviço Material e Transportes. 
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O ministro Fati satisfeito com os progressos registados nos últimos anos pelas forças 

armadas sob a direcção do General do Exército Biaguê Na N´Tan encorajou os militares 

a continuar empenhados na luta pelo progresso nacional como também na melhoria do 

sector da defesa e segurança. 

 

24/03/2020 

 

Ministro da Defesa Nacional prossegue visita às unidades 

 

Depois do Estado-Maior do Exército, os batalhões de Engenharia e Serviço Material e 

Transporte, o Ministro visitou as instalações do Estado-Maior da marinha de Guerra 

Nacional, estaleiro naval e a Rádio Naval situada no Alto Bandim. 

 

o ministro, constatou a situação de degradação em que se encontram as instalações de 

Marinha, do estaleiro naval que está desprovido de meios e condições para efectuar as 

reparações de navios. Assim notou o estado de abandono em que se encontra a Rádio 

Naval cujos tectos dos edifícios herdados do período colonial estão a ser retirados por 

pessoas não identificadas. 

 

25/03/2020 

Ministro da Defesa Nacional prossegue visita as unidades 

 

O Ministro da Defesa Nacional concluiu a sua primeira visita as unidades militares de 

Bissau iniciada no passado dia 20 de Março do corrente e que tem como finalidade  

de inteirar-se do estado social, combativo dos efectivos, das infra-estruturas, dos meios 

militares e também fazer um levantamento exaustivo das necessidades e dificuldades 

vigentes. 

  

O titular da pasta prometeu melhorar paulatinamente a vida das FARP e que para que tal 

aconteça, é fundamental garantir a paz, estabilidade, segurança e a unidade nacional, 

abdicando-se dos convites e rebocos dos políticos. 

 

O Ministro terminou o périplo pelas unidades circundantes da Força Aérea Nacional e a 

Brigada Mecanizada Domingos Ramos.  

 

26/03/2020 

 

Presidente da República solidariza-se com ECOMIB 

 

O Presidente da Republica Umaro Sissoco Embalo acompanhado pelos Ministro da 

Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Sandji Fati e o Chefe de  

Estado-Maior General das Forças Armadas, Biaguê Na N´Tan visitou as instalações do 

Quartel-general de ECOMIB no bairro de Penha e do contingente da Nigéria instalado 
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em Breni. 

 

A visita tem a finalidade de solidarizar com esta força da CEDEAO cujo mandato 

termina a 30 de Março 2020 e que neste momento se encontra acantonada nos seus 

respectivos quartéis, aguardando a decisão dos Chefes de Estado da sub-região oeste 

africana.  

 

27/03/2020 

 

Chefias militares reúnem-se para analisar assuntos de bolsas de estudos 

 

Chefias militares reuniram-se nas primeiras horas de manhã, na Sala de Reuniões do 

Estado-Maior General das FARP, para analisar as questões que se prendem com bolsas 

de estudos que a Federação de Rússia concedeu as forças armadas de guineenses para o 

ano lectivo 2020. 

 

É importante salientar que a Rússia concedeu este ano cento oitenta e seis bolsas de 

estudo para formar novos quadros militares. 

 

A reunião convocada pelo General Biaguê Na N´Tan contou com a presença do Vice-

Chefe de Estado-Maior General, chefes de Estado-Maior de Ramos, de Divisões do 

Estado-Maior General e do Centro de Instrução Militar de Cumeré. 

 

30/03 /2020 

Audiência 
 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, recebeu em audiência o novo 

Comandante da Guarda Nacional, Coronel Sadjo Cissé, substituto de Brigadeiro 

General Tomas Djassi e com quem trataram assuntos de serviço. 

 

 

Comité de Mulheres Militares comemorando 8 de Março 2020 – foto 1º Sgto Joaquim F. da Costa 
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Presidente da República Umaro Sissoco Embalo visita Estado-Maior General das FARP 

Abril - 2020 

ASSIMP Nº 04 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

06/04/2020 

 

Serviço de saúde militar inicia o combate contra coronavírus 

 

Para fazer face a pandemia de coronavírus (Covid19), a Direcção de Serviço de Saúde 

Militar, sob orientação superior das FARP, criou uma Comissão denominada – 

Comissão de Saúde Militar de Resposta Rápida (CSMRR) baseada na Fortaleza de 

Amura. 

 

A comissão chefiada pelo Coronel Dr. António Jaime Biague iniciou suas actividades 

hoje através da organização de materiais indispensáveis para o atendimento dos 

eventuais casos ao nível das forças armadas guineenses. 

 

 

09/04/2020 

 

General Biaguê visita Divisões d´Amura 

Para se inteirar sobre o funcionamento dos serviços que compõem o Estado-Maior 

General, o Chefe de Estado-Maior General, efectuou uma visita relâmpago as 

diferentes as divisões e direcções desta unidade administrativa.  
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14/04/2020 

 

ECOMIB recebe oferta do Chefe de Estado-Maior General 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, General Biaguê Na N´Tan ofereceu esta 

de manhã, algumas caixas de sumo e água ao comando da força de CEDEAO, 

ECOMIB estacionada no país desde Maio de 2012 no âmbito da missão de 

estabilização da Guiné-Bissau. 

 

A entrega ocorreu nas instalações da Fortaleza d´Amura pelo próprio General Biaguê 

na presença do seu Vice, conselheiros militares e o comandante da força o burkinabé, 

Coronel David Kabré. 

 

 

21/04/2020 

Reunião de chefias militares 

As chefias militares convocadas pelo General Biaguê se reuniram na Amura para 

preparar a visita do presidente da república, Umaro Sissoco Embalo prevista para 

amanha, 22 de Abril. Segundo as informações, o primeiro magistrado do país terá 

igualmente um breve encontro com as estruturas do Estado-Maior General, no 

Anfiteatro João Bernardo Vieira (Nino). 

 

22/04/2020 

 

Presidente da República visita Fortaleza d´Amura 

 

O presidente da república, Umaro Sissoco Embalo, empossado no dia 27 de Dezembro 

de 2019, efectuou no período de manha, uma visita ao Estado-Maior General das 

FARP, onde foi recebido pelo General do Exercito, Biaguê Na N´Tan e mais oficiais 

superiores da hierarquia militar. 

 

Na ocasião, o General Embalo percorreu todas as instalações da Fortaleza, passando 

pelo Museu Militar de Luta de Libertação Nacional para depois manter um encontro de 

trabalho com militares no Anfiteatro João Bernardo Vieira Nino. 

 

Na ocasião Embalo prometeu reequipar e melhorar as condições sociais e académicas 

das Forças Armadas que, como é óbvio vivem de esmolas de parceiros e amigos da 

Guiné-Bissau há mais de três décadas. 

 

É importante sublinhar que o General Embalo, quando era soldado tinha trabalhado em 

Amura onde foi colocado no tribunal militar sob a presidência do Brigadeiro General 

Humberto Gomes, combatente da liberdade da pátria. 
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28/04/2020 

 

Serviço de Saúde Militar inicia teste de coronavírus 

 

No âmbito de combate contra a pandemia de coronavírus cujo pais já registou 

primeiros casos de infecção de Covid19, o Serviço de Saúde Militar criou uma 

Comissão de Saúde Militar de Resposta Rápida iniciou no Estado-Maior General das 

FARP, a realização de testes de despistagem aos militares. 

  

Os trabalhos que arrancaram nos Gabinetes do próprio Chefe de Estado-Maior General 

e do seu vice, e que irão alastrar-se para outras unidades do território nacional, visam o 

reforço das medidas de prevenção decretadas pelo Governo e também certificar o 

estado de saúde de cada membro da classe castrense. Nessa circunstância, testes 

realizados revelaram existência de casos positivos e que foram confinados no Hotel 

Azalai em Bissau. 

 

Comissão de Saúde Militar de Resposta Rápida durante os primeiros testes de coronavírus 

 

Chefe de Estado-Maior General entregando oferta ao Comandante de ECOMIB (recinto d´Amura) 
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Cruz Vermelha Nacional entrega máscaras ao Serviço de Saúde Militar  

 

Maio - 2020 

                                                                                                                    ASSIMP Nº 05 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 

10/05/2020 

Morre em Dakar Coronel Tcham Naman 

 

O Chefe de Serviço de Saúde Militar, Coronel Tcham Naman faleceu ontem em Dakar 

onde foi evacuado de urgência para receber tratamentos médicos pelos que não resistiu 

acabando por morrer, no hospital onde foi internado. 

 

O malogrado, é Combatente da Liberdade da Pátria, foi inumado hoje de manhã em sua 

casa, sita no bairro de São Paulo em Bissau.  

 

13/05/2020 

Militares suspeitos de covid-19 libertados 

 

Alguns militares nacionais do primeiro grupo submetido ao testo de Covid-19 e 

considerados suspeitos de infecção e colocados na sequência em quarentena no Hotel 

Azalai em Bissau, há duas semanas, foram libertos hoje pelos serviços de saúde 

competentes.  

 

No entanto não foi revelado o número nem postos hierárquicos dos elementos soltados 

depois de provar resultados negativos de testes. 
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27/05/2020 

 

Chefe do Estado-Maior General retoma serviço 

 

Após quatro semanas de quarentena no quadro de respeito a Covid-19, o Chefe do 

Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan retomou o serviço, tendo iniciado as 

actividades por uma visita às diferentes divisões e departamentos da instituição. A 

visita tem a finalidade inteirar-se do ritmo de trabalho no período da pandemia de 

coronavírus. 
 

 

 

27/05/2020 

 

Reunião de concertação 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, reuniu-se esta manhã com Chefes de 

Estado-Maior de Ramos, para analisar assuntos que se prendem com o funcionamento 

dos serviços e do cumprimento das medidas tomadas no âmbito de combate contra 

Covid19.  

 

 
 

27/05/2020 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê Na N´Tan, recebeu em audiência, o 

embaixador da República Popular de China em Bissau, com quem trataram assuntos de 

cooperação militar que une as forças armadas dos dois países. 

 

 

 

29/05/2020 

 

Reunião restrita de chefias militares das FARP 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se com Chefes de Estado-Maior 

de Ramos, para avaliar o nível da cooperação militar com a República Popular de 

China e também analisar algumas propostas de formação académica, apresentadas pelo 

embaixador daquele país em Bissau.  
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29/05/2020 

 

Falece em Bissau Tenente General Emílio Costa 

 

Faleceu no Hospital Militar Principal em Bissau, vítima de doença, o Tenente General 

Emílio Costa, antigo Vice-Chefe de Estado-Maior General das FARP e Conselheiro 

Militar do Representante Especial do Presidente da Comissão da CEDEAO em 

Abidjan, Costa de Marfim entre 2007 – 2019.  
 

 

 
Equipa da cruz vermelha nacional da Guiné-Bissau oferecendo massacras ao EMGFARP  

       

      Tenente General Emílio Costa                  CEMGFARP recebe em audiência o embaixador de China 
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Marinha de Guerra Nacional inundadas pelas chuvas torrenciais – 2020 

 

                                                                                                                   Junho - 2020 

ASSIMP Nº 06 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 

06/06/2020 

 

Estado-Maior renda última homenagem ao General Emílio Costa 
 

O Estado-Maior General das FARP rendeu na Fortaleza de Amura as últimas 

homenagens ao Tenente General Emílio Costa, antigo Vice-Chefe do Estado-Maior 

General das FARP, falecido em 5 de Maio passado, vítima de doença. 

 

 

06/06/2020 

 

Estado-Maior rende última homenagem ao Coronel Boissy 

 

O Coronel Pierre Boissy que faleceu no dia 5 de Junho 2020 num hospital militar do 

Reino marroquino foi a enterrar no periodo da tarde, no cemitério de Antula na 

presença dos companheiros de armas, familiares e amigos.  

 

O Coronel que se encontrava doente tinha sido evacuado de urgência para Marrocos 

para efeito de tratamentos médicos, num hospital especializado onde acabou por 

falecer.  
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Neste momento de dor e de consternação, o Estado-Maior General das Forças Armadas 

apresentou as suas condelencias as familias enlutadas. 

 

06/06/2020 

 

Chefe de Divisão de Educação Cívica recebe jogadores das FARP 

 

O Chefe da Divisão Central da Educação Cívica Moral e Patriota do Estado-Maior 

General das FARP, recebeu em audiência um grupo de jogadores da Equipa militar de 

futebol, Estrela Negra de Bissau. 

 

Durante o encontro, com o Brigadeiro General Albertinho António Cuma foram 

levantadas questões das verbas financeiras que a FIFA concedeu ao clube das FARP, 

através da Federação Nacional de Desportos de Guiné-Bissau.  

 

Segundo as informações, as referidas verbas tinham sido distribuídas entre alguns 

funcionários do Clube sem conhecimento das chefias da Divisão de Educação Cívica 

 

12/06/2020 

 

Falece mais um Brigadeiro General  

 

O Brigadeiro General, Miguel Gomes, antigo presidente do Tribunal Militar Regional 

de Bissau faleceu hoje vítima de doença prolongada. Combatente de Liberdade da 

Pátria e militante do partido libertador da Guiné e Cabo Verde desde o período de 

mobilização exerceu vários cargos na hierarquia militar. 

 

 

20/06/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General conmemora seu 70º aniversario  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP comemorou na sua tabanca natal, Finete, 

sector de Bambadinca, o seu 70º Aniversario natalicio. O evento não revestiu um 

carácter oficial devido a pandemia de Covid-19 que afectou o mundo inteiro. 

 

24/06/2020 

Reunião de Conselho Nacional de Defesa 

 

O Conselho Superior da Defesa Nacional se reuniu hoje para tratar assuntos do sector 

da defesa/segurança e de cooperação militar entre Bissau e países parceiros.  
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A reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional, que naturalmente decorre sob 

alçada do Ministro da Defesa Nacional foi desta vez presidida pelo presidente da 

república, General, Umaro Sissoco Embalo. 

 

Em declaração à imprensa pública, o Ministro da Defesa Nacional e dos Combatentes 

da Liberdade da Pátria, Sandji Fati disse, que as preocupações do Executivo é, adoptar 

Forças Armadas guineenses com meios indispensáveis para o cumprimento das suas 

missões. Com a mutação de conceito de defesa, a transformação das transmissões 

obriga o país a abraçar as tecnologias denominadas «Ciberguerra» ou guerra 

cibernética. 

 

Presenciaram o Chefe de Estado-Maior General, Vice-Chefe de Estado-Maior General 

e Chefes de Estado-Maior dos três ramos. 

 

 

25/06/2020 

 

Chuvas torrenciais inundam instalações da Marinha de Guerra 

 

As correntes imparáveis de água de chuvas torrenciais que se abaterem sobre a capital, 

Bissau, neste dia as quais se associaram as do mar inundaram as instalações da 

Marinha de Guerra Nacional.  

 

O facto é causado pelo entupimento de canais de drenagem (esgotos) travessando as 

instalações navais e pelos quais passam águas de chuva e usadas das residências de 

Cupelum de Cima e praça. Segundo as informações, os referidos esgotos nunca 

sofreram manutenções periódicas há vários tempos. 

 

 

29/06/2020 

 

Reunião de chefias militares em Bissau 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP presidiu hoje a reunião de chefias 

militares que contou com a presença dos comandantes de zonas, de regimentos, 

batalhões e tem como finalidade analisar a actual situação de segurança e sociopolítica 

no país. 

 

A reunião de algumas dezenas de minutos decorreu no Anfiteatro João Bernardo Vieira 

Nino e serviu de ocasião para o General Biaguê Na N´Tan dar importantes orientações 

que serão transmitidas à tropa através dos respectivos comandos e pela comissão 

militar criada para efeito, pelo Estado-Maior General. 
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Sala de ginásio da Marinha de Guerra Nacional 

 

Julho - 2020 

ASSIMP Nº 07 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 

07/07/2020 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu no período de manhã, em audiência, o 

Comandante da força de ECOMIB, Coronel David Cabré com quem trataram assuntos 

de serviço e de segurança.  

 

 

09/07/2020 

 

Ministro de Defesa Nacional visita Centro de Cumeré 

 

Os Ministros de Defesa Nacional, do Interior, das Finanças acompanhados pelo Chefe 

do Estado-Maior General, Biague Na N´Tan visitaram o Centro de Instrução Militar de 

Cumeré, situado a sete quilómetros de Nhacra.  

 

O objectivo de visita é para constar in loco o estado físico das infra-estruturas e das 

instalações, visto que o Governo prevê enviar para lá efectivos das forças da Guarda 

Nacional e da Policia para receber instruções.  

 



Assessoria de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) 34 
 

 

10/07/2020 

 

Engenharia militar realiza levantamento técnico em Cumeré 

 

Após a visita ontem, dos Ministros da Defesa Nacional, do Interior e das Finanças, 

acompanhados pelo Estado-Maior General, o Estado-Maior General destacou hoje para 

Centro de Cumeré, uma equipa do batalhão de Engenharia Militar a fim de proceder 

um levantamento técnico exaustivo das instalações. 

 

De acordo com as informações, o relatório do levantamento devera ser remetido ao 

General Biague Na N´Tan a quem compete encaminha-lo junto ao ministro da tutela, 

Sandji Fati. 

 

 

13/07/2020 

 

Batalhão de Engenharia destaca homens para Cumeré 

 

O Batalhão de Engenharia Militar, sob ordem do General Biague Na N´Tan destacou 

hoje para Cumeré uma companhia preparar a construção de uma muralha de vedação do 

quartel. 

 

A construção da muralha que vai substituir assim o arame farpado erguido pelo 

colonialista e partido pela erosão e acção humana, visa melhorar a segurança das 

instalações como também impedir o acesso incontrolado de pessoas e animais ao seu 

interior. 

 

 

13/07/2020 

 

Estado-Maior General ordena suspensão de testes de Covid-19 

 

O Chefe do Estado-Maior General, Biague Na N´Tan ordenou a Comissão de Saúde 

Militar de Resposta Rápida, para suspender os testes de Covid-19 aos militares que 

estão a ser levados acabo pelas equipas de Saúde Pública ao nível das forças armadas. 

 

A medida foi tomada na sequência do abandono pela referida equipa de Saúde Pública, 

dos militares testados positivos no Hotel 16 de Novembro onde foram confinados.  

 

Os militares em causa ficaram no estado de isolamento num período de cerca de 

sessenta dias sem ter sidos visitados pelos técnicos competentes da Saúde Pública. 
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14/07/2020 

 

Estado-Maior General certifica condições alimentares nas unidades 

 

Na sequência das queixas apresentadas por vários responsáveis de unidades militares 

da capital, contra a má qualidade de refeições diárias fornecidas nos últimos meses do 

ano aos efectivos das Forças Armadas, o Estado-Maior General criou uma comissão 

para averiguar os factos.  

 

A falha registada deve-se a falta de controlo na gestão e utilização dos géneros 

alimentares e dos meios financeiros destinados a aquisição dos ingredientes.  

 

A comissão de certificação criada pelo Estado-Maior General é composta pelos Vice-

Chefe de Estado-Maior General, Chefes de Divisões de Educação Cívica Moral 

Patriótica e dos Recursos Materiais. 

 

 

22/07/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General reúne-se com Chefes de Ramos e Divisões 

 

O General de Exército Biague Na N´Tan reuniu-se nas primeiras horas de Manhã com 

Chefes de Ramos e algumas de Divisões do Estado-Maior para analisar assuntos que se 

prendem com a cooperação entre as forças armadas da Guiné-Bissau e Rússia. 

 

A cooperação reactivada em 2019, já começou a dar frutas, sobretudo no âmbito da 

formação de quadros e técnicos militares. Ainda este ano, a Rússia ofereceu mais cem 

bolsas de estudos em diversas áreas. 

 

 

23/07/2020 

 

General Turé preside reunião dos oficiais de Educação Cívica 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das forças armadas, Tenente General Mamadú 

Turé (N´Krumah) presidiu hoje de manhã no clube das FARP, a reunião dos oficiais de 

Educação Cívica Moral Patriótica das unidades militares do país.~ 
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A reunião visa entre outros assuntos, reforço das medidas de prevenção e vigilância 

contra a covid-19 através de um restrito controlo de gestão e uso dos géneros 

alimentares fornecidos às unidades e destinados ao consumo dos efectivos.  

 

Porque desde a declaração pelo Governo, do estado de emergência em Março último, o 

regime alimentar diário em vigor nas forças armadas se alterou indo de melhor para 

pior sem que houvesse uma mínima alteração dos valores financeiros atribuídos a cada 

unidade militar.  

 

24/07/2020 

 

Chefes de Divisões do Estado-Maior General em reunião de concertação  

 

Os Oficiais das estruturas de Estado-Maior General realizaram na Sala de Reuniões da 

Divisão Central de Operação e Treino, a reunião periódica na qual foi discutido a 

proposta de orçamento do funeral dos militares das Forças Armadas.    

 

Durante a reunião foram analisados as três variantes apresentadas pelo Chefe de 

Divisão Central de Educação Cívica Moral e Patriótica, Brigadeiro General Albertinho 

A. Cuma. As mesmas mereceram a apreciação do plenário que após uma profunda 

discussão, acabou por aprovar a tabela da primeira variante. 

 

24/07/2020 

 

Embaixador da China despede-se do General Biaguê Na N´Tan 

 

O embaixador extraordinário e plenipotenciário da Republica Popular da China que 

termina sua missão na Guiné-Bissau esteve na Fortaleza d´Amura para se despedir do 

Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê Na N´Tan. 

 

 

 
Conselho de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo 
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General de Exercito Biaguê Na N´Tan prestando juramento para um 2º mandato 

 

                                                                                                                    Agosto - 2020 

ASSIMP Nº 08 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 

05/08/2020 

 

2ª Reabertura do Curso de Capacitação dos Comandantes 

 

O Curso de Capacitação dos Comandantes de Batalhões que foi interrompida duas 

vezes por motivos ligados a prevenção decretada pelo Estado-Maior-General e a 

pandemia de Covid-19, foi reaberto hoje de manhã nas instalações do Estado-Maior do 

Exercito. 

 

O ato foi presidido pelo Chefe de Estado-Maior General, na presença doe Chefes de 

ramos e vários oficiais das FARP, serviu de ocasião para o General Biaguê Na N´Tan 

reiterar o seu apelo aos militares e paramilitares, o reforço da unidade, de 

camaradagem, do espírito cívico e patriótico no sei da classe como também da 

consolidação da paz e segurança.   
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07/08/2020 

 

Chefias analisam situação atual de segurança 

 

Chefias das FARP se reuniram no período de manhã, na Sala de Reuniões do Estado-

Maior General, para tratar os assuntos de defesa/segurança nacional e de formação no  

exterior dos quadros militares cuja instituição militar sofre uma carência. 

 

A situação actual de formação de quadros militares constitui uma necessidade 

primordial para a Guiné-Bissau cujo esmagadora maioria dos quadros qualificados têm 

mais de quarenta e cinco anos de idade. Um facto que constitui um factor ameaçador 

para a prontidão, a capacidade combativa e as novas exigências da defesa da 

integridade territorial, a garantia da soberania nacional.  

 

 

10/08/2020 

 

Reunião de Conselho Superior de Defesa  

 

O Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão dirigido pelo Ministro da Defesa 

Nacional, reuniu-se hoje na Sala de Reuniões do referido ministério com vista de tratar 

diversos assuntos de defesa e segurança nacional.  

 

Na ocasião o Conselho Superior de Defesa Nacional, após uma profunda discussão 

sobre a actual situação de segurança e de dinamização da classe castrense, tomou a 

decisão de reconduzir ao cargo de Chefe de Estado-Maior General das FARP, o 

General Biaguê Na N´Tan. 

 

 

12/08/2020 

 

Chefias militares analisam proposta de subsídio fúnebre  

 

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

General, com os chefes de Estado-Maior de ramos e de Divisões para analisar a 

proposta de orçamento de funeral dos militares das forças armadas, aprovada pelo 

plenário de Reuniões de Concertação dos Oficiais de Estado Maior General. 

 

Assim, após um debate sério sobre a proposta considerado como um excelente 

trabalho, os oficiais entenderam de retorna-la ao plenário de Reunião de Concertação 

dos Oficiais para efectuar algumas alterações e melhorar o texto.  
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13/08/2020 

 

Presidente da República reconduz General Biaguê Na N´Tan 

 

O General, Biagué Na N´Tan que, desde a sua acessão ao posto de Chefe de Estado-

Maior General consagrou toda a sua vida, energia e inteligência na redinamização das 

forças armadas guineenses, afastando-lhes das constantes interferências na política 

ativa do país, foi hoje reconduzido por um Decreto presidencial Nº 40/2020, de 13 de 

Agosto de 2020, sob proposta do Governo. 

 

O Decreto Presidencial sustenta que, o atual Chefe de Estado-Maior General foi 

reconduzido ao posto, tendo em conta que é um dos responsáveis institucionais pela 

estabilidade nas FA, pelo seu distanciamento às querelas politicas, não permitindo a 

sua instrumentalização e que sempre norteou a sua actuação com base no respeito pelos 

princípios da subordinação das FA ao poder politico e a autoridade democrática. 

 

 

17/08/2020 

 

Divisão de Recursos Materiais promove curso de culinária 

 

No âmbito de melhorar a dieta alimentar quotidiana dos militares, a Divisão de 

Recursos Materiais do Estado-Maior General das Forças Armadas promoveu um Curso 

de Culinária destinada aos militares guineenses com a duração de dois meses. 

 

A cerimónia de abertura que decorreu nas instalações da Fortaleza d´Amura foi 

presidida pelo General de Exército, Biague Na N´Tan constituindo assim, a sua 

primeira atividade oficial após a sua recondução ao cargo de Chefe de Estado-Maior 

General das FARP. 

 

O General reconheceu na ocasião que a classe castrense não dispõe de quadros 

qualificados para melhorar a dieta alimentar dos militares nas diferentes unidades. Para 

efeito, o General não descarta a possibilidade de eventuais formações de 

profissionalização de cozinheiros no estrangeiro. Nesta senda, encorajou os 

participantes a não menosprezar a presente formação, porque ela, é mais uma profissão 

que adquiriram para servir o país, disse.    

 

17/08/2020 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General, Na N´Tan recebeu em audiência, o Ministro da  

Defesa Nacional General Sandji Fati com quem trataram assuntos de serviço e da  
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cooperação militar entre a Guiné-Bissau e a Federação Rússia que foi reactivada em 

Junho de 2019. 

 

O ato oficial tão esperado pelas forças armadas guineenses que conhecem muito bem o 

poder de fogo do armamento russo, foi assinado pelos Ministros da Defesa, Major 

General Eduardo Costa Sanha e seu homologo de aquele país. 

 

 

17/08/2020 

 

Ministro de Defesa Nacional visita Moscovo 

 

O Ministro da Defesa Nacional, Sandji Fati deslocou-se a Moscovo, a convite do seu 

homologo russo para tomar parte no quadro da cooperação militar, o Fórum Técnico-

Militar do Exercito 2020 realizado na Rússia.  

 

A Rússia é hoje um parceiro incontornável da Guiné-Bissau após o desaparecimento da 

União de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), na década de 1990. A delegação 

ministerial estava composta pelo titular da pasta de defesa nacional e dois oficiais das 

Forças armadas.  

 

 

19/08/2020 

 

Reunião do Conselho Superior de Defesa 

 

O Chefe de Estado-Maior General, General Biague Na N´Tan e seu Staff participaram 

hoje na reunião do Conselho Superior de Defesa na qual foram tratados os assuntos de 

Defesa e Segurança do país. 

 

 

19/08/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General toma posse 

 

O presidente da república, General Umar Sissoco Embalo, procedeu no princípio da 

tarde de hoje na Presidência da República, o empossamento do Chefe de Estado-Maior 

General das Forças Armadas, Biague Na N´Tan, reconduzido ao seu cargo anterior.  

 

Após o ato cerimonial, General Biague na sua primeira declaração exclusiva a 

imprensa militar, apontou três prioridades para o seu segundo mandato:  
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a) Estabilização do país para consolidar o alicerço da unidade nacional e permitir 

o desenvolvimento, encorajar e atrair os investidores estrangeiros, 

b) Criação de Escolas militares com vista de formar especialistas militares no 

local, reduzir o encargo ao Governo neste domínio e finalmente,  

c) Recuperação de todas as infra-estruturas militares para permitir os castrenses 

viverem melhor e se sentirem como seres humanos ao serviço da nação 

guineense. 

 

 

 

 

22/08/2020 

 

Embaixador de boa vontade entrega instrumentos musicais 

 

O embaixador de boa vontade, José Braima Baldé que há muito tempo tem estado a 

prestar apoios de várias ordens (instituições publicas, pessoas singulares e colectivas) 

procedeu hoje nas instalações do Estado-Maior de Força Aérea, a entrega oficial dos 

instrumentos musicais ao Batalhão de Banda Música Nacional (BBMN). 

 

O evento considerado inédito foi presidido pelo Chefe do Estado-Maior de Força 

Aérea, Major General Ibraima Papa Camará que aproveitou para louvar o gesto do 

embaixador de boa vontade que antes prestou, diversos apoios as forças armadas 

guineenses. 

 

Os instrumentos musicais ora entregues constituem um balão de oxigénio para as 

FARP e vão igualmente contribuir o reforço do talento dos efectivos do batalhão e 

realçar a tradição militar. 

 

 

 

 

25/08/2020 

 

Comandante Adjunto de ECOMIB termina sua missão no país  

 

O Comandante Adjunto da força de ECOMIB, o nigeriano Major Oloyedé terminou 

sua missão com espirito de serviço cumprido regressou hoje ao país de origem. Quanto 

o resto dos efectivos, ele seguira mais tarde seu chefe. 
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27/08/2020 

 

Contingente de Togo/ECOMIB termina sua missão  

 

A força de estabilização e segurança da CEDEAO/ECOMIB que se encontra no país 

desde Maio de 2012 na sequência do golpe de Estado de 12 de Abril, terminou o  

mandato no último trimestre de 2019.  

 

Nesta ordem de dia, cada contingente da força, devera, segundo os acordos assinados 

entre Bissau e CEDEAO retira-se da Guiné-Bissau e voltar para seus respectivas terras 

de origem. 

 

Assim, 130 dos 140 militares do contingente togolês que chegaram na Guiné em 22 de 

Novembro 2019 deixaram hoje Bissau rumo à Lomé. Despediram-se dos seus irmãos 

nacionais e pois seguiram para o aeroporto, acompanhados pelo Chefe da Divisão 

Central de Operação e Treino do Estado-Maior General Brigadeiro General Abulai Bá. 

  

 

 

27/08/2020 

 

Ministro de Defesa Nacional regressa de Moscovo 

 

O Ministro de Defesa Nacional que se encontrava em visita em Moscovo regressou 

hoje ao país. É importante sublinhar que Sandji Fati participou em Moscovo, no quadro 

da cooperação militar, o Fórum Técnico-Militar do Exercito 2020. 

 

 

27/08/2020 

 

Brigada de Acção Fiscal felicita General Biaguê 

  

A Brigada de Acção Fiscal/Alfândega foi o primeiro grupo que se deslocou às 

instalações da Fortaleza d´Amura para felicitar o General Biague Na N´Tan, pela sua 

recondução no cargo de Chefe de Estado-Maior General das FARP, ocorrida no dia 13 

de Agosto 2020 através o Decreto Presidencial Nº 40/2020 e empossado em 20 do 

mesmo mês.  

 

A Delegação de oficiais composta por dez elementos é dirigida pelo Comandante de 

Brigada de Acção Fiscal (BAF), Major José Pedro Lima.  
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31/08/2020 

 

Reunião de chefias militares das FARP 

  

O Chefe de Estado-Maior General das FARP reuniu-se esta manhã com Chefes de  

Estado-Maior de Ramos para tratar assuntos ligados a cerimónia fúnebre, do Brigadeiro 

General Quissangui Na Knan, que faleceu no 29 de Agosto do corrente ano. 

 

 

 

Fotos feitas no Palácio da República após a investidura do CEMGFARP, Biaguê para o seu  2º mandato 

 

Abertura do Curso de Culinária destinada aos militares      Embaixador da República Popular de China em Bissau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

       Banda Musica Nacional das FARP                             Reunião de Estado-Maior General das FA e Força de ECOMIB           

 
 



Assessoria de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) 44 
 

 

 

Um dos edifícios do bairro de Pequeno Moscovo em degradação - Bissau 
 

Setembro - 2020 

ASSIMP Nº 09 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 

 07/09/2020 

 

Arranca preparação do desfile do 47º aniversário da independência 

 

 As Forças de defesa e segurança arrancaram hoje de manhã na pista de Base Aérea, a 

concentração dos seus efectivos para iniciar o treinamento dos militares que 

participarão o desfile de comemoração do 47º aniversário da independência nacional.  

 

Participam mais mil soldados oriundo dos três ramos das forças armadas e das 

unidades da Guarda Nacional e polícia de ordem pública que estarão todos sob a 

coordenação do comando da Divisão Central de Operação e Treino do Estado-Maior 

General das FARP. 

 

07/09/2020 

 

General Biaguê Na N´Tan recebe Chefe de Estado-Maior do Senegal 

 

O Chefe do Estado-Maior General do Senegal, General de Divisão, Birame Diop, que 

se encontra no país para assistir a homenagem da Força de ECOMIB/CEDEAO pela  
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ocasião do fim da missão de estabilização na Guiné-Bissau efectuou uma visita de 

cortesia ao General Biaguê Na N´Tan.  

 

A visita de cortesia foi marcada por uma sessão de trabalho que decorreu na Sala de 

Reuniões de Estado-Maior General das FARP. O encontro de meia hora serviu para as 

partes abordarem questões de cooperação militar existente e reforçar os laços de 

amizade e de fraternidade. Foram igualmente analisados assuntos ligados a formação 

de quadros da defesa nas escolas militares do Senegal.  

 

O General Birame Diop que chegou na 3ª feira, (08.09) e permanecera até dia 11 de 

Setembro 2020 e realizara igualmente uma visita de cortesia ao presidente da república 

Comandante em Chefe das FARP General, Umaro Sissoco Embalo e ao Ministro da 

Defesa Nacional, General Sandji Fati. 

 

 

10/09/2020 

 

Guiné-Bissau homenageia força de ECOMIB 

 

O Presidente da Republica, General Umaro Sissoco Embalo homenageou esta manhã a 

ECOMIB, força de estabilidade e segurança da CEDEAO que terminou a sua missão 

no país onde se encontra desde Maio de 2012. 

 

Participaram na cerimónia, o presidente da república, membros do Governo, o 

presidente da Comissão da CEDEAO Jean Claude Kassi Brou, Comissario para 

Assuntos Políticos, Paz e Segurança da Comissão da CEDEAO, Chefe do Estado-

Maior General da Guiné-Bissau e do Senegal, Biaguê Na N´Tan e Birame Diop 

respectivamente.     

                                                                                                                                                                                                  

 

11/09/2020 

 

Marinha de Guerra comemora 51º Aniversario de existência   

 

A Marinha de Guerra Nacional iniciou hoje, as actividades alusivas a comemoração do 

51º Aniversario da criação da primeira unidade de fuzileiros, com a promoção de uma 

palestra, orada pelo Dr. Raul Plácido Gomes e morada por Mário Vieira. O ato ocorreu 

no refectório da unidade naval, na presença dos fuzileiros e marinheiros.  
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Estão igualmente previstas outras actividades entre as quais jogos de futebol salão, 

corrida de sacos, desembarque que terminarão no dia 12 de Setembro, Dia da Criação 

da Unidade de Fuzileiros guineenses. 

 

15/09/2020 

 

Reunião de concertação das autoridades de Defesa e Segurança  

 

As autoridades do sector de defesa e segurança se reuniram hoje no Anfiteatro João 

Bernardo Vieira Nino, para traçar novos planos de manutenção do clima de segurança 

após a saída das forças de ECOMIB do país. 

 

Participaram nesta reunião de concertação, o Ministro do Interior, Chefe de Estado-

Maior General das FARP, Chefes de Estado-Maior de Ramos e das outras unidades 

militares e paramilitares.  

 

16/09/2020 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu esta manhã em audiência, o adido de defesa 

do Senegal em Bissau com quem trataram assuntos de formação de quadros militares 

guineenses naquele país vizinho.    

 

Coronel, Massamba Dieye é igualmente, portador de uma mensagem do Chefe de 

Estado-Maior das Forças Armadas, Birame Diop ao seu homólogo, Biague Na N´Tan. 

 

 

17/09/2020 

 

Audiência 

 

O Chefe de Estado-Maior General recebeu em audiência o representante da Agência de 

Viação Internacional que, em nome da sua instituição, apresentou felicitações ao 

General, pela sua recondução ao cargo anterior. 

 

18/09/2020 

Encerramento do Curso de Capacitação 

 

O Estado-Maior General que nos últimos tempos está cada vez empenhado em reforçar 

os conhecimentos da arte militar aos seus efectivos, encerrou mais um Curso de  
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Capacitação dos Comandantes de Batalhões.  

 

O Curso que decorreu nas instalações do Estado-Maior do Exercito, envolveu mais de 

três dezenas de comandantes das unidades da capital como do interior do país.  

 

 

21/09/2020 

Chefes militares em reunião de concertação  

 

Os Chefes de Estado-Maior de três Ramos e das Divisões de Estado-Maior General das 

FARP se reuniram no princípio de manhã, na Sala de Reuniões de Estado-Maior 

General para avaliar o plano do desfile militar de 24 de Setembro, apresentado ao 

Comandante em Supremo das FARP.  

 

Trata-se do plano de desfile previsto para a comemoração do 47º aniversário da 

independência da Guiné-Bissau proclamada nas matas de Boe em 1973 pelo presidente 

da primeira Assembleia Nacional Popular, João Bernardo Vieira Nino.  

 

A reunião foi presidida pelo General Biaguê Na N´Tan e contando com a presença do 

Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah).  

 

 

 

21/09/2020 

Jovem tecelão entrega pano de pinte ao General Biagué  

 

Um jovem tecelão Campunha Cá da região de Biombo, observador atento aos 

acontecimentos nacionais trouxe de casa, um enorme pano de pinte para o oferecer ao 

Chefe de Estado-Maior General. O pano de pinte ora entregue contem no fundo de 

cada banda, a fotografia do General Biague Na N´Tan. 

 

 Segundo o tecelão Campunha Cá, a confecção deste pano destinado exclusivamente ao 

General sem fim lucrativo foi uma iniciativa pessoal nascida a partir de uma 

observação atenciosa sobre as actividades do General Biaguê no que tange a construção 

de paz, estabilidade, segurança como também na condução das forças de defesa ao 

longo dos últimos cinco anos.  

 

Foi exactamente isso, que me levou tecer este pano tradicional para homenagear 

Biague Na N´Tan. Este é, o único meio ou força que tenho para manifestar a minha 

alegria para com ele, pelas gigantescas obras da paz, estabilidade, tranquilidade e 

segurança. 
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Campunha Cá, um visionário, residente em Biombo chegou sozinho no Estado-Maior 

General das FARP onde foi bem recebido e tratado pelas autoridades militares, que 

ficaram impressionadas pelos gestos e ideias geniais do jovem.   

 

Presenciaram no inimaginável ato o Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente 

General Mamadú Turé (N´Krumah) os Chefes de Relações exteriores, do Serviço de 

Protocolo, Assessor de Imprensa e a imprensa militar. 

 

 

 

24/09/2020 
 

País comemora 47º aniversário da independência 

 

Apesar das dificuldades económicas causadas pela pandemia de Covid-19, o país 

conseguiu comemorar o 47º aniversário da sua independência, proclamada em 24 de 

Setembro de 1973, nas matas de Madina de Boé.   

 

O ato marcado por um desfile militar e paramilitar tido no Estádio 24 de Setembro 

contou com a presença dos presidentes da Nigéria, Mauritânia, Senegal, Níger, 

representantes dos Estados de Portugal, da Gambia, do Burkina Faso, Libéria.   

 

 

26/09/2020 
 

FARP prestam última homenagem ao Comodoro Siga 
 

As FARP prestaram hoje na Fortaleza de Amura, a última homenagem ao Vice-Chefe 

de Estado-Maior da Armada, o Comodoro Armando Siga que faleceu no dia 20 de 

Setembro 2020 em Lisboa, Portugal por motivo de doença.  
 

O Comodoro que foi evacuado para Portugal no princípio do mês a fim de receber 

tratamentos médicos num hospital especializado não resistiu e faleceu deixando uma 

viúva e cinco filhos.  
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30/09/2020 

Presidente do Níger deposita coroa de flores 

 

O Presidente do Níger, Mahammadou Isssufou em visita de algumas horas no país e 

acompanhado do seu homólogo guineense, General Umaro Sissoco Embalo depositou 

em Amura, coroas de flores no Mausóleo Amílcar Cabral e no tombolo dos Heróis 

Nacionais. 

 

                                                             

    Presidente da república do Niger em visita no país deposita coroas de flores no Mausoleu Amilcar  Cabral 

 

Última homenagem do Vice-Chefe de Estado-Maior de Armada, Comodor Armandor Siga 
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Delegação militar da República Popular de China visitando o Hospital Militar Principal  

 

Outubro - 2020 

                                                                                                                    ASSIMP Nº 10 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 

01/10/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General homenageia FARP 

 

O Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas iniciou hoje uma visita as 

unidades militares de Bissau com o objectivo de felicitar os efectivos militares pelos 

excelentes trabalhos realizados ao longo dos cinco anos do seu primeiro mandato (2014 

– 2019). Factos que segundo o General são entre outros os motivos da sua recondução 

à função anterior. 

 

O General aproveitou ainda para felicitar aos mesmos pelo seu excepcional empenho, 

que criou condições para que houvesse sucessos, na comemoração do 47º aniversário 

da independência do país. 

 

A visita iniciou no Regimento de Artilharia Terrestre onde foram concentradas todas as 

unidades circundantes (Força Aérea, D.A.A, Banda Musica Nacional e Regimento dos 

Comandos). A mensagem do General Biague Na N´Tan foi na ocasião transmitida pelo 

Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente General Mamadu Turé (N´Krumah).  
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02/10/2020 

 

Vice-Chefe de Estado-Maior General continua sua visita de homenagem  

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas continuou sua visita de 

homenagem às forças armadas, na Marinha de Guerra Nacional. É de salientar que esta 

visita iniciou ontem nas instalações de Artilharia Terrestre seguida da Brigada 

Mecanizada Domingos Ramos. 

 

 

05/10/2020 

 

Estado-Maior General continua visita de homenagem as FARP 

 

A visita de homenagem as unidades militares continuou hoje na unidade militar de 

Presidência da Republica onde o Vice-Chefe Mamadu Turé (N´Krumah) transmitiu a 

mesma mensagem do Estado-Maior General aos efectivos da FARP. 

 

 

06/10/2020 

 

General Biagué participa reunião da CEDEAO em videoconferência 

 

O General Biaguê Na N´Tan participou na manha de hoje a videoconferência dos 

Chefes de Estado-Maior General da CEDEAO realizada em Ouagadougou, capital de 

Burkina Faso.  

 

Na conferência, foram debatidos questões que se prendam com a segurança sub-

regional, que está a ser ameaçada pelas actividades dos terroristas que atuam no Mali, 

Burkina Faso, Níger e Nigéria.   

 

 

10/10/2020 

 

Primeiro-ministro Nuno Nabiam visita Centro Militar de Cumeré 

 

O Primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, acompanhado pelos ministros de Defesa 

Nacional, Finança, Interior e o Chefe do Estado-Maior General das FARP, visitou hoje 

de manhã as instalações do Centro de Instrução e de Formação Militar de Cumere. 
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O objectivo, é para constatar in loco o estado físico das infra-estruturas como também 

avaliar as reais necessidades do centro herdado do período colonial e que neste 

momento precisa de uma profunda reabilitação.  

 

14/10/2020 

 

General visita instalações do antigo Estado-Maior General em QG 

 

O Chefe de Estado-Maior General visitou hoje as casernas do antigo Estado-Maior 

General sita em QG e atribuídas a Policia Judiciaria Militar, passando pelas alfaiataria, 

a carpintaria e a intendência militar com a finalidade de se inteirar do seu estado físico 

e de higiene. 

 

 

16/10/2020 

 

FARP prestam última homenagem ao Coronel Jorge Costa 

 

O Chefe do Departamento do Pessoal do Ministério da Defesa Nacional, Coronel Jorge 

Costa (Charrua) que faleceu há dias, vítima de uma doença prolongada, foi a enterrar 

hoje na sua residência, sita no bairro de Maça-cobra, em Bissau.  

 

Na ocasião, os militares e familiares prestaram-lhe a última homenagem onde, a 

hierarquia superior dos castrenses foi representado pelo Vice-Chefe de Estado-Maior, 

General, Tenente General Mamadú Turé (N´Krumah) acompanhado por alguns oficiais 

Generais do Exercito.  

 

19/10/2020 

 

General em Marrocos para efectuar controlo médico  

 

O Chefe do Estado-Maior General das FARP Biaguê Na N´Tan deixou na madrugada 

de segunda-feira, a capital Bissau rumo ao Reino de Marrocos para efectuar um 

controlo medico rotina.  

 

Foi desta vez acompanhado pelo secretário principal do Gabinete do General, Major 

Jaime M´Bundé. 
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20/10/2020 
 

Audiência 

  

O Vice-Chefe de Estado-Maior General, recebeu em audiência o adido militar da 

Turquia para a Guiné-Bissau e com quem trataram assuntos de relações militares entre 

as duas forças armadas. 

 

21/10/2020 

 

Presidente da Gambia visita Guiné-Bissau 

 

O presidente da república de Gambia que chegou hoje ao país para uma visita oficial de 

algumas horas, depositou coroas de flores no Mausoléu de Amílcar Cabral e nos 

tômbolos dos Heróis Nacionais. 
 

O presidente foi acompanhado pelo Ministro da Defesa Nacional Sandji Fati. Na 

ocasião presenciaram o Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente General 

Mamadu Turé e os chefes de Divisões do Estado-Maior General.  

 

21/10/2020 

 

Audiência 

 

O Vice-Chefe de Estado-Maior General, recebeu em audiência o novo embaixador da 

França na Guiné-Bissau, acompanhado do adido militar daquele país com residência 

em Dakar. 

 

23/10/2020 
 

Encerramento do Curso de Culinária 

 

O segundo Curso de Culinária promovido pelo Estado-Maior General das FARP com a 

finalidade de melhoramento da alimentação dos militares das diferentes unidades do 

país se encerrou hoje nas instalações do Clube de Estrela Negra de Bissau. 

 

O referido curso com a duração de dois meses sob administração da Escola de 

Culinária Centro de Formação Técnico-profissional de Culinária «OPIDJÉ envolveu 

quarenta militares de ambos sexos vindo de várias unidades. A cerimónia de  

 

encerramento foi presidida pelo Brigadeiro General Malam Camará em representação 

do Ministro da Defesa Nacional, Sandji Fati. 
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Estavam presentes na ocasião, o Vice-Chefe de Estado-Maior General, Tenente 

General Mamadu Turé, chefes dos três Ramos e Divisões do Estado-Maior General.  

 

25/10/2020 
 

Chefe de Estado-Maior General regressa de Marrocos 

 

O Chefe do Estado-Maior General Biaguê Na N´Tan que deixou Bissau na madrugada 

de segunda-feira rumo ao Reino de Marrocos para um controlo médico de rotina 

regressou hoje ao país.   

 

27/10/2020 

 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência o embaixador de 

Espanha em Bissau, com quem trataram assuntos de cooperação entre os dois países. 
 

Na ocasião o diplomata visitou o Mausoléu Amílcar Cabral, os tômbolos dos Heróis 

Nacionais e o Museu Militar de Luta de Libertação Nacional. 

 

30/10/2020 
 

Audiência  

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP recebeu em audiência o novo embaixador 

da Republica Popular de China na Guiné-Bissau, com quem trataram assuntos ligados a 

defesa nacional.  

 

Após a audiência, o diplomata chines visitou o Museu Militar de Luta de Libertação 

Nacional, acompanhado pelo Director de Relações Externas do Gabinete do Chefe de 

Estado-Maior General, Coronel Suaibu Camará. 

 
Presidente de Gambia Adama Barro deposita coroas          Vice-Chefe de Estado-Maior Turé em visita as unidades   

de flores no Mausoléu A. Cabral                                           militares de Bissau 
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Reunião de Estado-Maior General com o Comando de ECOMIB  

Novembro - 2020 

                                                                                                                  ASSIMP Nº 11 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 

05/11/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General despede-se dos bolseiros de Morrocos 

 

O Chefe de Estado-Maior General despediu-se no princípio de manhã, do primeiro 

grupo dos bolseiros militares da Rússia e do Reno de Marrocos que devem deixarão a 

capital Bissau ainda nos dias 5 e 11 de Novembro do corrente. 

 

 

05/11/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General preside reunião geral de chefias  

 

O Chefe de Estado-Maior General presidiu hoje, no Anfiteatro João Bernardo Vieira 

Nino a reunião geral de chefias militares na qual se tratou assuntos ligados aos 

preparativos da comemoração do Dia das FARP e também da melhoria do 

funcionamento dos serviços em todas as estruturas militares. 

 

Participaram chefes de Estado-Maior de três ramos, chefes de divisões do Estado-Maior 

General e das restantes unidades. 
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05/11/2020 

 

Primeiros bolseiros de Rússia deixam Bissau 

 

O primeiro grupo de bolseiros militares deixou a capital guineense na madrugada de 

hoje rumo a Republica Federal da Rússia onde vão frequentar, nas escolas militares 

superiores cursos diversos. A duração dos referidos cursos varia entre três e cinco anos. 

 

A formação dos 49 estudantes das Forças Armadas insere-se no âmbito do acordo de 

cooperação militar assinado pelo Estado-Maior General da Guiné-Bissau e as Forças 

Armadas Russas.  

 

 

05/11/2020 

 

Primeiros bolseiros de Rússia deixam Bissau 

 

O primeiro grupo de bolseiros militares deixou a capital guineense na madrugada de 

hoje rumo a Republica Federal da Rússia onde vão frequentar, nas escolas militares 

superiores cursos diversos. A duração dos referidos cursos varia entre três e cinco anos. 

 

A formação dos 49 estudantes das Forças Armadas insere-se no âmbito do acordo de 

cooperação militar assinado pelo Estado-Maior General da Guiné-Bissau e as Forças 

Armadas Russas.  

 

Esta cooperação que tinha sido interrompida na altura do desmembramento da União de 

Republicas Socialistas Soviéticas em 1991 foi resgatada em 2019, graças a persistência 

do actual Chefe de Estado-Maior General, Biaguê Na N´Tan, junto das autoridades 

políticas nacionais. 

 

 

12/11/2020 

 

Chefes de Estado-Maior de Ramos concedem entrevista 

  

No quadro da comemoração do 56º aniversário das FARP, criadas em 16 de Novembro 

de 1964 em Tamakéné, Boké, República de Guiné Conakry, a imprensa militar em 

colaboração com TGB realizaram uma série de entrevistas com Chefes de Estado-Maior 

General das Forças Armadas e dos três Ramos. 

 

O trabalho de divulgação institucional que visa a promover a imagem da tropa e 

instituição guineense foi autorizado pelo General, Biague Nan N´Tan e as entrevistas 
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foram todas conduzidas pelo repórter João Umpa Mendes, da Televisão da Guiné-

Bissau (TGB). 

 

Este órgão televisivo aceitou sem contrapartida realizar em 15 de Novembro 2020, uma 

edição especial para divulgar as informações e imagem das gloriosa forças armadas. 

 

 

13/11/2020 

 

Bolseiros de Marrocos deixam Bissau 

 

Um grupo constituído por cinquenta e três estudantes deixou Bissau hoje rumo a Rabat 

onde, a semelhança dos seus colegas de Moscovo irão frequentar cursos de formação 

nas escolas militares. 

 

 

16/11/2020 

 

56º Aniversário da criação das FARP 

 

As Forças Armadas Revolucionarias do Povo, comemoraram hoje na Fortaleza de 

Amura, o seu 56º aniversário da sua existência. O ato solene que foi presidido pelo 

presidente da República, General Umar Sissoco Embalo e culminou com um desfile 

militar e coincidiu com a cerimónia de transladação dos restos mortais do antigo 

presidente da republica João Bernardo Nino Vieira do Cemitério Municipal de Bissau 

para a Fortaleza de Amura.  

 

Os restos mortais que chegaram acompanhados pelo Vice-Chefe de Estado-Maior 

General e Chefes de Estado-Maior dos três ramos, foram recebidos pelo Chefe de 

Estado-Maior General, Biague Na N´Tan na presença dos familiares, do presidente 

interino do Mali em visita no país e outras entidades nacionais e estrangeiras. 

 

17/11/2020 

 

Equipas do Exercito e Guarda Nacional jogam o final  

 

As atividades desportivas organizadas no âmbito da comemoração do 56º aniversário da 

criação das FARP foram encerradas, hoje por um jogo final disputado entre as equipas 

do Estado-Maior de Exército e da Guarda Nacional. 

 

O jogo que decorreu no campo de futebol do Estado-Maior de Exército foi ganho pela 

turma do Exercito, num score três bolas sem resposta. Na ocasião o vencedor recebeu a 

taça enquanto, a Guarda Nacional levou o premio de um saco de arroz.  



Assessoria de Imprensa do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) 58 
 

 

18/11/2020 

 

Embaixador Russo condecora General Biagué 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP foi neste dia, no quadro da cooperação 

militar e técnico-militar condecorado pelo embaixador da Federação de Rússia em 

Bissau com a Medalha de Honra pelo Reforço de Cooperação Militar. 

 

O evento considerado histórico nas relações militares entre Bissau e Moscovo teve lugar 

nas instalações da embaixada daquele país na capital guineense e decorreu num 

ambiente restrito devido a pandemia de covid-19.  

 

Marcaram a presença, o ex-ministro da Defesa Nacional, Dr. Major General Duarte 

Costa Sanhá, chefes de Estado-Maior dos três Ramos e alguns oficiais superiores e 

subalternos das FARP. 

 

23/11/2020 

 

Embaixador chinês entrega lotes de medicamentos ao HMP 

 

O embaixador da República Popular de China, na Guiné-Bissau procedeu neste dia, a 

entrega de lotes de medicamentos ofertados pelo seu país ao Hospital Militar Principal, 

Amizade Sino-Guineense.  

 

Este gesto, para além de constituir um balão de oxigénio para um estabelecimento 

sanitário deficiente e onde militares são atendidos mediante um a pagamento, realça 

igualmente a preocupação de Pequim em ajudar a um povo irmão. 

 

Durante a cerimónia de entrega que teve lugar nas instalações deste hospital estiveram 

presentes para além dos dirigentes sanitários, o embaixador de China, Chefes de Estado- 

Maior General, de Ramos, outros oficiais e convidados. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Embaixador da Rússia em Bissau entrega medalha de condecoração ao General Biaguê Na N´Tan 
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Oferta do CEMGFARP ao Comando da Força de ECOMIB/festa de natal 

 

Dezembro - 2020 

                                                                                                                    ASSIMP Nº 12 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 

01/12/2020 

Serviço de Saúde Militar promove palestra sobre Sida 

 

Sempre ativo no combate contra VIH/Sida, uma doença que graça a população 

mundial, o Serviço de Saúde Militar das FARP comemorou em 1 de Dezembro, o Dia 

Internacional da luta contra a pandemia, através de realização palestras alusivas a data. 

 

As palestras promovidas nas diferentes unidades do país foram na generalidade 

apresentadas por oficiais da saúde castrense na base do plano de actividades planejadas 

pelo ponto focal do Ministério da Defesa Nacional, Capitão Vitória Sanca. 

 

 

 

04/12/2020 

Promoção do Major Almara Na Lana 

 

O Chefe de Estado-Maior General, Biague Na N´Tan promover perante a formatura 

geral do Estado-Maior General, ao posto de Capitão-de-fragata, o Capitão-Tenente, 

Alamara Na Lana, chefe do Departamento do Património do Estado-Maior General. 
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Esta promoção deveu-se, como justificou o General aos bons serviços prestados 

sobretudo, na gestão do património militar e dos fundos provenientes da cobrança das 

propriedades lucrativas das forças armadas entre 2017 e 2020.  

 

 

04/12/2020 

 

General Biague galardoado pelo Colectivo de Associações 

 

Colectivo das Associações Juvenis da Guiné-Bissau galardoou o General Biaguê com 

Diploma Honra na Gala Nacional de distinção das personalidades do Ano 2020 

realizada no Hotel CEIBA em Bissau.  

 

O Colectivo argumentou o facto de um mérito e reconhecimento das grandes obras 

realizadas por ele na consolidação da paz, estabilidade sociopolítica, segurança e o 

afastamento das tropas nos assuntos e querelas políticos outrora vividos na Guiné.  

 

04/12/2020 

Comandante da Força de ECOMIB deixa Bissau 

 

O Comandante da força de ECOMIB, Coronel David Kabré que apesar do final da 

missão de estabilização tinha permanecido no país por necessidade da CEDEAO 

deixou, hoje a Guiné-Bissau rumo a Burkina Faso.  

 

07/12/2020 

Ultimo soldado de ECOMIB deixa Bissau 

 

Após a partida do Coronel David Kabré, no dia 4 deste mês, foi a vez do togolês, 

Tenente-coronel Afan, responsável logístico de ECOMIB a deixar a capital Bissau 

destinação ao país natal. 

 

A saída deste homem pós fim definitivamente a presença de militares da 

ECOMIB/CEDEAO do território nacional.  

 

10/12/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General recebe associação de filhos dos CLP 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, recebeu a delegação da Associação dos 

Filhos dos Combatentes da Liberdade da Pátria que veio informa-lhe a criação de um  
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Conselho dos Filhos dos Combatentes da Liberdade da Pátria e da sua ideia de 

comemorar o 4º aniversário da sua criação.  

 

Nesta ocasião, eles aproveitaram para solicitar e agradecer ao General Biaguê Na 

N´Tan, para usar a sua influência no âmbito da concretização dos seus sonhosos. 

 

 

14/12/2020 

 

General Biague inicia visita as unidades militares da capital 

 

Com o objectivo de esclarecer os efectivos das FARP sobre os trabalhos de a 

verificação do número dos homens e o controlo das plantilhas implementadas nas 

unidades, como também sobre as recentes promoções realizadas, o Chefe de Estado-

Maior General acompanhado por seu Staff, iniciou neste dia, uma visita as unidades 

militares da capital Bissau. 

 

A visita iniciada no Estado-Maior do Exercito e onde foram naquele dia concentrada as 

forças de Zona Militar Centro, Engenharia Militar, Serviço Material, Cia de 

Transmissões, será extensiva e aproveitada pelo General para reforçar ainda mais as 

suas mensagens de paz, de estabilidade e de tranquilidade.  

 

 

16/12/2020 

 

Presidente congolês deposita coroa de flores no Mausóleo Amílcar Cabral  

 

O presidente da Republica do Congo que está no país desde ontem, para uma visita de 

24 horas depositou esta manhã, coroas de flores no Mausóleo Amílcar Cabral e nos 

tômbolos dos heróis Nacionais. Denis Sassou N´Guesso esteve acompanhado nesta 

ocasião pelo seu homólogo guineense Umaro Sissoco Embalo.  

 

Em declaração a imprensa pública, Sassou N´Guesso disse que os nomes dos Heróis 

que deram as vidas para poderem um dia ver Africa liberta do jugo colonial nunca 

poderão ser apagados. Estarão sempre presentes, em todos os momentos, nos corações 

dos africanos por terem dado tudo para verem o continente livre. 

 

O General Biaguê e mais outros chefes militares marcaram sua presença no ato 

cerimonial. 
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17/12/2020 

General Biaguê visita unidades de Base Aérea 

 

O General Biaguê acompanhado por seu vice e outros chefes de Divisões de Estado-

Maior General das FARP deslocou esta manhã à unidade de Artilharia Terrestre com a 

finalidade de realizar um esclarecimento sobre as questões de reorganização das 

plantilhas em curso em todas as unidades e das recentes promoções efectuadas aos 

militares. 
 

Segundo o programa da visita o Regimento de Artilharia Terrestre é o local de 

concentração de todas as unidades circundantes do Estado-Maior da Força Aérea. 

 

 

17/12/2020 

 

General Biaguê recebe delegação de CICV 

 

O Chefe de Estado-Maior General das FARP, recebeu em audiência o delegado do 

Comité Internacional da Cruz Vermelha no país com quem trataram assuntos ligação 

ao relançamento da colaboração existente entre a instituição humanitária e as Forças 

Armadas guineenses, no âmbito de capacitação das tropas em matéria de DIH. 

 

 

18/12/2020 

 

Chefe de Estado-Maior recebe em audiência estudantes de China 

 

O General Biague Na N´Tan recebeu em audiência o grupo dos estudantes militares 

que regressaram recentemente da República Popular da China, onde concluíram os 

cursos de especialidades no domínio de Marinha de Guerra e Força Aérea. O grupo 

estava composto Oficiais, dos ramos naval e aéreo. 

 

 

22/12/2020 

 

Chefe de Estado-Maior General termina visita as unidades 

 

O Chefe de Estado Maior General das FARP que iniciou uma visita as unidades 

militares da capital guineense no dia 14 de Dezembro corrente, terminou hoje a mesma 

no batalhão da presidência da república passando pela Brigada Mecanizada Domingos  
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Ramos que conta hoje com 210 homens. 

 

A mensagem transmitida pelo General Biaguê é igual, aquelas que receberam as 

unidades por onde passou anteriormente:  

a) O controlo das plantilhas em curso, e  

b) As recentes promoções realizadas pela passagem do 56º aniversário da sua 

criação. 

 

 

23/12/2020 

 

Presidente da República condecora o Chefe dos militares 

 

 O Chefe de Estado-Maior General que prestou um excelente serviço militar a nação, 

foi hoje condecorado no Palácio da República, com a Medalha Amílcar Cabral, pelo 

presidente Umaro Sissoco Embalo, isso, na base do Decreto do Presidente da 

Republica Nº 67/2020. 

 

O General foi condecorado pelos exemplares trabalhos realizados ao longo dos cinco 

últimos anos, período em que ele conseguiu afastar os militares das querelas políticas. 

 

 

24/12/2020 

 

Empresário mauritano entrega ambulância e diploma ao General Biaguê 

 

O empresário mauritaniano, Yacouba Haidara residente na Guiné-Bissau há mais de 

quarenta anos e proprietário da Farmácia Maimuna atribuiu o Diploma de Honra ao 

Chefe de Estado-Maior General, General Biaguê Na N´Tan, pela Paz, Tranquilidade, 

Formação de Jovens, Mão na Obra Rigor, Rigor Disciplinar e Obediência. 

 

Após a entrega do diploma, se seguiu também a cerimónia de entrega pelo mesmo 

empresário de uma ambulância de pronto socorro destinada a saúde militar e a 

população em particular.  

 

É uma ambulância equipada com materiais indispensáveis ao atendimento de demandas 

de primeiro socorro. 

 

O gesto simboliza o sinal de reconhecimento pelos trabalhos dos militares sobre a 

estabilidade registada nos quarteis e no país durante o mandato de Biaguê, disse o 

empresário Haidara.  
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29/12/2020 

 

Presidente da República inaugura Liceu Biaguê Clussé Na N´Tan  

 

O presidente da república, General Umar Sissoco Embalo, inaugurou hoje na tabanca 

de Finete, sector de Bambadiñca, região de Bafata, a escola denominada “Liceu Biaguê 

Clussé Na N´Tan de Finete”.  

 

O liceu composto de nove salas de aula, sala de informática, secretaria, administração e 

banheiros para ambos sexos foi construído de raiz pelo próprio General de Exército, 

Biagué graça aos apoios de alguns empresários nacionais e estrangeiros.  

 

A inauguração contou com a presença do PR, Umaro Sissico Embaló, Reperesentante 

do antigo PR, José Mário Vaz, Ministros de Defesa Nacional, Educação e Ensino 

Superior, Chefias militares, autoridades regionais e sectoriais da administração e do 

ensino de Bafatá e Bambadinca respetivamente, autoridades tradicionais e populares da 

área. 

 

 

 

  
     Inauguração Liceu Biague Clussé Na N´Tan de Finete                  CEMGFA oferece refrigerante ao Comando de ECOMIB 

 

  
Casernas de Marinha de Guerra Nacional inundadas pela cheia marítima FOTO. 1º Sargto Luís Mané 
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        Presidente do Níger Mahamada Issufu em visita no país         Efectivos de unidades da força de defesa e segurança/parada  

 

 
Comemoração do 70º Aniversário do General Biagué Na N´Tan, CEMGFARP 

  
      Comemoração de 23 de Janeiro, barraca de Sarra-Oló,            Militares participando na ação de Limpeza de feiras da Bissau 

      Foto: 1º Sargento Joaquim F. da Costa 

      
                 Aluna do Curso de Comandantes de Batalhão                              Comemorações do Dia da Mulher Guineense em Farim 
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        Vice-CEMGFA visita Brigada Mecanizada Domingos Ramos                         Promoção Jorge Nassulnaté ao posto de Coronel 

                                                                                                     

     Oficiais recém-promovidos no meio dos Generais                Pessoal da limpeza do edifício central do EMGFA 

Albertinho A. Cuma (esquerda) e Júlio Nhaté Nasulté 

    

 
   Conselheiro da UNOGBIS despede-se do CEMGFA        Posto de sentinela da unidade de Farim (Foto: 1ºSargto        

                                                                                                 Luís Mané)   

 

Edifício principal do Estado-Maior General das FA    Formação de marinheiros em Direito de Abordagem no Mar   
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Ficha Técnica 
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