
ONDE ESTÁ A RESPONSABILIDADE DE UM CHEFE DE GOVERNO? 

Li esta manhã no site didinho.org “ORA AÍ ESTÄ…O SANTO (3) e no Ditadura do 

Consenso o Carlos Gomes jr “Disponível para continuar a trabalhar” onde reclama a 

legitimidade em nomear Embaixadores. 

Será que esse Senhor perdeu a memória do seu passado recente?!!! Quando morreu o 

Presidente Nino Vieira, em situação por esclarecer, sem procurar de apurar das 

responsabilidades, imediatamente fez a proposta de nomeação do Chefe de Estado-

maior e no período de interinidade o Raimundo Pereira decretou a nomeação do 

Zamora Induta. Com que poderes constitucionais? Estes homens, que no passado, 

assumiram e consolidaram o golpe de estado que derrubou o presidente Nino Vieira, 

comandado pelo Zamora indulta, nomeando este ultimo para o cargo de Chefe de 

estado maior, e afirmara em varias ocasiões perante a comunidade internacional que a 

morte do presidente Nino Vieira era uma morte de estado, como tal não podia ser 

investigado. Não será isto um golpe de estado encapuçado? 

Com a morte do Nino este senhor conseguia abrir o caminho para implantar a ditadura 

no país contra tudo e contra todos, ate mesmo dentro do seu partido, perseguindo os 

seus camaradas.  

Estranha-me ver até hoje, guineenses na Europa a assistir encontros com PM deposto 

e ainda se contentam esquecendo todos males que passaram no país! 

Estranha-me ler na entrevista concedida ao DW África, o Carlos Gomes Júnior a tentar 

negar o seu envolvimento no caso Roberto Ferreira Cacheu! Afinal onde está a 

responsabilidade de um Chefe de Governo como o primeiro responsável pela 

governação? Onde está a responsabilidade de um Chefe de Governo se o seu ministro 

de Interior deslocou a residência do Roberto Ferreira Cacheu com o seu staff a assistir 

o bombardeamento e roubo de bens que aí estavam? Porque agora reclama o saque 

feito na sua residência? 

Já tinha posto algumas perguntas no anterior documento intitulado “ALGUNS 

PERCURSOS E VERDADES SOBRE ROBERTO FERREIRA CACHEU” que devem ser 

atendidas pelos então responsáveis do país.  

Estranha-me ainda ler que o PM deposto afirma ter criado condições para um 

desenvolvimento do país se bem que logo depois do golpe de estado não havia 

dinheiro nos cofres de estado para pagar um mês de salário? 

Assistimos aqui na Guiné-Bissau, um país PEDINTE, uma luxuosa campanha 

presidencial que nem os Estados Unidos da America fazem!  

Onde foi que saiu o dinheiro para sustentar a campanha com tanta doação de caros, 

motos, bicicletas e tantas outras coisas? 



Onde foi que saiu o dinheiro para que Ministros, Secretários de estados e directores 

criassem em seus nomes, bancadas de apoio a candidatura do Carlos Gomes Júnior em 

cada esquina da rua, com musicas, bebidas e tudo mais? 

Estranha-me saber que Chefe da bancada parlamentar do PAIGC, se fez deslocar a 

escondida dos seus pares para falar mantenha ao pai do Roberto em Bula, esquecendo 

que foi essa bancada que tentava substituir o nome do Roberto como Deputado para 

no lugar dele pôr uma outra pessoa da conveniência deles sem no entanto deixar claro 

o paradeiro do Deputado Roberto Ferreira Cacheu! 

Nós familiares do Roberto Ferreira Cacheu, estamos atentos as investidas que estão a 

ser feitas para minar a todo custo as provas que podem levar a justiça os implicados 

nos crimes. 

Queremos para que toda gente saiba que, os familiares do Roberto querem a verdade 

clara e assunção de responsabilidades sobre esse assunto. 

Somos a favor da legalidade, da justiça e do respeito pela vida humana como o próprio 

Roberto reclamou a justiça para as mortes ocorrida no país.  

Duarte Mandim 

 

 

   


