I STA NA BU MON
Movimento de apoio à candidatura do Sr. Fernando Casimiro (Didinho)

NOTA SOBRE A RENÚNCIA DA CANDIDATURA PRESIDENCIAL
DO SR. FERNANDO CASIMIRO (DIDINHO)
Data: 08.10.2019

Caríssimos concidadãos e concidadãs, amigos e amigas da Guiné-Bissau,
O movimento I Sta Na Bu Mon, criado no âmbito do apoio à candidatura presidencial do Sr. Fernando
Casimiro, por um grupo de jovens cujo projecto apresentado e o perfil do candidato mobilizou, tendo em
conta o actual momento e a mudança almejada para a Guiné-Bissau, vem por este meio, em primeiro lugar,
manifestar a sua profunda tristeza com a anunciada renúncia/desistência de candidatura às eleições
presidências de 2019, marcadas para 24 de Novembro, por parte do Sr. Fernando Casimiro.
O movimento entende que se trata de mais uma oportunidade de mudança desperdiçada. Uma oportunidade
de resgatar a Guiné-Bissau do ciclo vicioso em que se encontra mergulhada, com espaço para os mesmos de
sempre, que em nada têm contribuído para a edificação de uma Guiné-Bissau que dignifique os seus filhos.
O que, por sua vez, traz consigo uma enorme frustração.
Contudo, apesar da tristeza e frustração, próprias do momento, o movimento assume a decisão como uma
atitude de responsabilidade, coerência e sensatez. Uma vez que, como explicou o próprio Sr. Fernando
Casimiro, falhadas as promessas para a sustentação de um projecto de candidatura robusta e impactante,
numa logica independente, não estavam reunidas as condições necessárias para avançar.
E porque não se tratava de nenhum projecto de ambições pessoais ou de luta pelo poder, e sim um projecto
que visava dar aos guineenses mais uma oportunidade de escolha, no nosso entender, a melhor possível,
havia que, perante os factos, assumir e afirmar com coragem, coerência e hombridade a não existência de
condições, de forma a deixar patente que não se tratava de uma candidatura pelo poder. Portanto, a
renúncia/desistência da candidatura não significa, de forma nenhuma, desistir da Guiné-Bissau e da luta pela
sua edificação.
Inspirados por essa certeza de que renunciar/desistir da candidatura não significa desistir da Guiné-Bissau, o
próprio movimento ora criado no âmbito do apoio à candidatura, visa agora prosseguir o seu trabalho, dando
ao espaço criado um novo rumo, voltado para a promoção da UNIDADE NACIONAL. Pois é convicção dos
membros que, perante a conjuntura guineense; perante a instrumentalização, pela classe política, de questões
que nada deveriam ter com as disputas política, a UNIDADE NACIONAL, encontra-se cada vez mais
ameaçada na Guiné-Bissau. No entanto, a sua salvaguarda é algo que deve ser, absolutamente, priorizada,
pelo Estado e seus servidores, assim como por toda a sociedade guineense!
Ou seja, a página I STA NA BU MON, será agora um espaço de promoção da UNIDADE NACIONAL,
numa perspectiva aberta e interactiva de análise, debates e promoção de tudo quanto valorize e priorize a
unidade entre os guineenses, para a qual todos são convidados.
Para finalizar esta pequena nota, importa ao movimento, dirigir uma palavra de agradecimento e de apreço,
pela confiança, ao Sr. Fernando Casimiro, manifestando-lhe toda a solidariedade e compreensão, na absoluta
certeza de estar e poder continuar a contar com ele para a construção e promoção de uma Guiné-Bissau
Positiva!
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A luta continua e outras batalhas virão em defesa da Guiné-Bissau e dos guineenses! Pois como bem disse o
próprio “o futuro constrói-se no presente, por isso, continuemos a construir nos dias de hoje, o amanhã da
Guiné-Bissau, para os Guineenses de hoje, e de amanhã…”.
Que o que nos une continue a ser mais forte, do que o que nos separa!

Edson Incopté
Gaio Martins Batista Gomes
Salimo Sana Mané
Wagna Banar
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