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AMEAÇAS INTERNAS 
 
SECRETO 
RISCOS DE INSTABILIDADE 
 
 
O PAIGC, partido actualmente no poder, tendo vencido as 
eleições com uma maioria qualificada, conquistada legalmente 
nas urnas, poderão pôr em causa esta preciosa vitóra alcançada, 
se não vejamos os riscos: 
 
- Em tempos, a quando da primeira nomeação do Sr. Primeiro-
Ministro, Carlos Gomes Júnior, em 2005, alguns quadros e 
militantes do PAIGC, foram seus homens de confiança, tendo 
para o efeito levado muitos dos quais para a sua equipa 
governativa; 
 
- O referido governo, não conseguiu cumprir na íntegra o seu 
mandato, devido uma série de contradições existentes entre o 
Primeiro-Ministro e o falecido Presidente, General João 
Bernardo Vieira, quem acabou por exonerar o governo dirigido 
pelo Presidente do PAIGC, Sr. Carlos Gomes Júnior; 
 
- Apesar do Presidente da República, vencedor da eleição na 
época, ter candidatadoomo independente, e do conhecimento 
de todos os guineenses, o seu vínculo com o Partido (PAIGC), 
onde fez toda a sua carreira; 
 
- Nesta ordem de ideia, é lógico que, directa ou indirectamente 
o mesmo exercia uma certa influência nesse aparelho 
partidário, onde se pode constatar a existência de diferentes 



alas, factor que proprociona as constantes convulções interna, 
que acabam por afectar toda a sociedade guineense; 
 
- Muitos de desses quadros, digo militantes, próximos do 
Presidente do Partido, cujo alguns de entre eles faziam parte 
do governo, nomeadamente; 
 
>Marciano S. Barbeiro 
>Daniel Gomes 
>Roberto Cacheu 
>Conduto de Pina 
>Soares Sambú 
>Isabel Buscardine 
 
- Os mesmos elementos, apareceram no congresso do Partido, 
realizado na cidade de Gabú, como apoiantes de um dos 
candidatos a liderança do Partido, na pessoa de Martinho 
Imdafa Cabi; 
 
- Da forma como as coisas têm vindo a evoluir, apontam o 
avizinhar de riscos eminentes da instabilidade interna, dado 
que, todos eles, certamente vão constituir o pelouro de suporte 
do actual Presidente da República, Malam Bacai Sanhá; 
- Apesar de pertencerem todos o mesmo Partido com o 
Primeiro-Ministro, existem na realidade uma perda de 
confiança, que pode ser traduzida em contradições interna no 
seu seio e que podem contribuir para intoxicar a relação entre 
os dois altos mandatários do país; 
 
- Por outro lado, já há focos de rumores de que, o Coronel 
Manuel Saturnino Costa e Hadja Fátima Faty, não foram, se 
quer, postos ao corrente da remodelação governamental e que o 
Primeiro-Ministro, Presidente do Partido, não submeteu a 
composição do novo executivo para a apreciação nos órgãos 
competentes do seu Partido; 
 



- Pela forma como se tem vindo a comentar a situação e que os 
nossos serviços ja têm o conhecimento por intermédio das 
nossas antenas, existem militantes do Partido (PAIGC), que já 
estão a perspectivar a realização de um congresso 
extraordinário, a fim de se proporcionarem o afastamento de 
Carlos Gomes Júnior na liderança do Partido e 
consequentemente a sua exoneração do cargo de Primeiro-
ministro; 
 
À Superior Consideração 
 
DINFOSEMIL em Bissau, 10 de Novembro de 2009 
 
O Chefe da DINFOSEMIL 
 
Samba Djaló 
Coronel“ 
 

NOTA: O texto está tal e qual como na carta da DINFOSEMIL a 

que tivémos acesso. Com os respectivos pontapés na gramática e 

tudo o resto. AAS 
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