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Movimento de apoio à candidatura do Sr. Fernando Casimiro (Didinho)

MANIFESTO DE APOIO À CANDIDATURA PRESIDENCIAL

do Sr. Fernando Casimiro (Didinho)

Caríssimos concidadãos e concidadãs, amigos e amigas da Guiné-Bissau,
Imbuídos de uma esperança inabalável numa nova Guiné-Bissau, capaz de virar a página, rompendo com o
passado recente do país, marcado por um sofrimento inqualificável do povo guineense e pelo retrocesso do
país, praticamente, em todas as vertentes, duma forma mais incisiva, desde os anos 80, vimos, muito
humildemente, através deste manifesto tornar pública as nossas motivações para o apoio à candidatura do Sr.
Fernando Casimiro (Didinho) à presidência da República da Guiné-Bissau.
Começamos por dizer que as nossas motivações estão cravadas no carácter, na integridade do HOMEM e na
determinação que o mesmo imprime, como cidadão, na defesa desses valores e da Guiné-Bissau,
acreditando num digno amanhã para todos os seus irmãos.
Manifestamos, sem reservas, o nosso apoio à candidatura do Sr. Fernando Casimiro (Didinho), por
entendermos, que a Guiné-Bissau precisa materializar, duma forma mais concreta, uma nova luta, política,
cívica e intelectual, que o possa libertar dos políticos que têm estagnado, para não dizer sabotado, o
desenvolvimento do país.
Manifestamos, sem reservas, o nosso apoio à candidatura do Sr. Fernando Casimiro (Didinho), por
considerar que o mesmo é merecedor da nossa confiança, enquanto cidadãos e amigos da Guiné-Bissau,
esperançados e interessados no desenvolvimento da nação guineense.
Durante todo o seu percurso enquanto cidadão e pensador guineense, o mesmo recusou pertencer ao status
quo implementado no país e que o tem conduzido pelas vias do retrocesso, sacrificando o povo guineense
em benefício de algumas pessoas e, ou grupos.
Recusou reconhecimentos em forma de dinheiro ou fama, declinando, vezes sem conta, subverter o seu
patriotismo, a sua consciência e o seu infatigável amor pela Guiné-Bissau.
Acabou por pagar um preço bastante elevado pela sua recusa em vender os seus valores, tanto morais como
éticos. Foi perseguido, ameaçado de morte, e tem sofrido constantes tentativas de sepultar as suas
contribuições, através de ataques pessoais, calunias e intrigas nos meios de comunicação, para que os
guineenses não o conheçam de verdade e tão pouco reconheçam as suas capacidades e paixão pelo país; sem
esquecer os vários amigos, quiçá familiares, que foi perdendo ao longo dos anos, devido à sua postura digna
e honrosa.
Acreditamos que todos esses factores acabaram por fortalecer ainda mais as suas convicções, fortemente
marcadas pelo compromisso e pela noção de que a Guiné Bissau carece de governantes comprometidos com
as causas comuns e com o bem-estar de todos os guineenses. Motivos que entendemos impulsionar a sua
candidatura ao mais alto cargo da nação.
A par do seu caracter honesto e inspirador, aliado ao forte sentido de compromisso, importa salientar a
incontestável capacidade do Sr. Fernando Casimiro (Didinho) para guiar a almejada mudança de página para
a Guiné-Bissau, liderando um processo que deve contar com a participação de todos, sem mitos de
salvadores da pátria.
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Fundou a 10 de maio de 2003 o Projeto Guiné-Bissau Contributo. Acumulou, durante anos, uma larga
experiência de trabalho, tanto no domínio prático/operacional, como no domínio teórico, contando com
publicações várias que comprovam a sua enorme capacidade e o seu conhecimento da realidade guineense
no contexto de um mundo globalizado. Experiências e capacidades, que devem agora ser colocadas ao
serviço da Guiné-Bissau e dos seus irmãos.
Caríssimos concidadãos e concidadãs, amigos e amigas da Guiné-Bissau,
O nosso apoio à candidatura do Sr. Fernando Casimiro, deve-se ainda ao facto de o próprio representar, em
larga medida, a melhor opção entre as várias que se apresentam à presidência da Guiné-Bissau. A sua luta
em prol do país tornou-o numa referência capaz de congregar o melhor e os melhores para o bem da GuinéBissau, como aliás fez por mais de uma década com o Projecto Guiné-Bissau CONTRIBUTO, a primeira
plataforma virtual que congregou o melhor que a Guiné-Bissau possui: os seus recursos humanos, revelando
e dando espaço a vários quadros guineenses que hoje desempenham altos cargos no aparelho do Estado, bem
como em vários organismos internacionais.
Foi também através da sua acção voluntária, que os guineenses espalhados pelo mundo puderam ver
disponibilizados em formato digital, pela primeira vez na sua jovem democracia, várias ferramentas e
documentos de utilidade pública, como, por exemplo, a Constituição.
O seu apoio e colaboração abnegada com várias organizações, é sobejamente conhecida, como, por
exemplo, a criação do site da Liga dos Direitos Humanos da Guiné Bissau, tendo suportado os seus encargos
financeiros durante 3 anos, até que, por iniciativa própria, decidiu abandonar a sua ligação a organização.
Em suma, foram muitos os trabalhos realizados pelo Sr. Fernando Casimiro; trabalhos que nos permitem
outorgar-lhe a nossa confiança na condução dos destinos da Guiné-Bissau e que o diferem dos políticos que
têm guiado o país até então, demonstrando comportamentos altamente nocivos e inapropriados para a defesa
dos interesses nacionais.
Como tal, é preciso que o povo guineense se una para travar essa forma de estar, viver e fazer política, com
consequências gravosas na governação do país para a qual homens e mulheres deram o seu sangue e suor,
numa árdua luta pela independência. Luta essa que o pós-independência e os novos tempos não conseguem
dar sequência, com os actuais políticos a enveredarem pelos caminhos da vingança, dos golpes e da violação
da Constituição da República, desembocados em vários casos, como 17 de outubro, 7 de junho, 12 de abril,
que acabaram por conduzir o país à crise hoje vivida, com um desentendimento nacional jamais visto.
Caríssimos concidadãos e concidadãs, amigos e amigas da Guiné-Bissau,
Apoiamos o Sr. Fernando Casimiro por entendermos que, 45 anos após a proclamação da independência, é
imperioso assistir a um novo renascer para a Guiné-Bissau, aproveitando esta oportunidade de mudança que
é dada aos filhos e às filhas da Guiné-Bissau.
Apoiamos o Sr. Fernando Casimiro por entendermos que ele, mais do que todas as demais opções, tem
colocado a Guiné-Bissau em primeiro plano, sendo o seu desenvolvimento absolutamente prioritário para ele
e por ser, entre todos, aquele que está em melhores condições de devolver ao país o respeito e o orgulho,
perdidos; raptados pelos atuais políticos, que o têm humilhado, como se se tratasse de uma nação de
aventureiros e principiantes.
É chegada a hora de a Guiné-Bissau ter um Chefe de Estado capaz de resgatar a grandeza do seu passado
histórico que culminou com a proclamação da sua independência.
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Um Chefe de Estado à altura das suas responsabilidades, conhecedor e respeitador da Constituição e das
Leis da República, quiçá, das suas funções, dos seus poderes e das suas competências.
Um Chefe de Estado que seja capaz de promover a Unidade Nacional e a Reconciliação entre os guineenses,
face a tanto recalcamento e a tanta divisão, que têm enfraquecido o nosso povo, e ao mesmo tempo
impedido o país de se desenvolver e de se afirmar no mundo como um Estado soberano, merecedor do título
de soberania.
Um Chefe de Estado conciliador e reconciliador, capaz de respeitar todos os órgãos de soberania, para que
do seu exemplo de relacionamento institucional, mereça igualmente o respeito e a confiança de todos os
demais órgãos de soberania assim como da comunidade internacional.
Um chefe de Estado com um percurso limpo!
Um Presidente da República que seja capaz de interiorizar que é apenas um servidor público ao serviço da
República, do Povo e dos Cidadãos. Ao contrário do que temos visto nos últimos anos.
É chegada a hora de a Guiné-Bissau ter um Presidente da República que respeite o seu Povo, o seu País, para
que os outros possam igualmente respeitar a Guiné-Bissau e os Guineenses!
É chegada a hora de eleger um Presidente da República, que não tenha as mãos sujas do dinheiro público ou
capital de providência duvidosa. Um presidente que não seja de partido A ou B, mas sim Presidente da
República, comprometido com o País e com o Povo. Um candidato que tenha visão e sentido de Estado, com
ideais maduros e construtivos, capazes de auxiliar na relação de interdependência com os demais órgãos de
soberania, em nome do Interesse Nacional, promovendo dessa forma a necessária coabitação institucional
saudável, com base no respeito pela separação de poderes.
Um garante da estabilidade política e governativa, quiçá, da paz social e do desenvolvimento da GuinéBissau.
É chegada a hora de o Povo eleitor deixar de votar nos mesmos de sempre, os mesmos que permitiram que o
estado do nosso Estado chegasse ao ponto de ruína em que se encontra. Um Estado deteriorado em todas as
vertentes.
Caríssimos concidadãos e concidadãs, amigos e amigas da Guiné-Bissau,
Juntem-se a nós neste apoio ao Sr. Fernando Casimiro e tenhamos a coragem de optar pela mudança que o
mesmo representa. Uma mudança almejada há mais de quatro décadas.
Tenhamos coragem e deixemo-nos unir, pela nossa Guiné-Bissau.
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