
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolher o melhor significa escolher aquele que sem dúvida vai proporcionar mudanças 
em tudo aquilo que até aqui, não funcionou devidamente. E você sabe que as tarefas são 
árduas e complexas:  o caos social, a falta de emprego, educação, saúde, relações 
internacionais (resgatar a credibilidade!), reformas nas instituições públicas, nas forças 
armadas, na polícia, no ministério público, etc., etc. e tudo isso requer competência e 
competência ! Competência não se revela nos palanques com discursos inflamatórios - 
aqueles discursos de sempre (acusações e às vezes, os falsos levantamentos sobre o 
passado do candidato adversário!).  
 
O presidente eleito vai ter que romper com o passado se, eventualmente, quer o progresso 
da Guiné-Bissau. Rigor e transparência devem fazer parte do pano de fundo da nova 
política. Os “bariduris di padja! ” (os ditos puxa-saco!) estes devem ser selecionados e 
postos à prova de competência. Esperamos que o novo presidente da república em 
consenso com o governo actual possa dar provas de que, a Guiné-Bissau é um país viável 
em função da riqueza que tem e possibilidades da idealização de inúmeros projectos que 
serão implementados e parcerias que serão estabelecidas para criação de muitos 
empregos. Há-de haver um estímulo às iniciativas privadas, que são potenciais geradoras 
de empregos! O novo governo precisa atrair investimentos externos através de novos 
projectos, visando explorar os recursos naturais e criação dos novos postos de trabalho 
para os guineenses, esse é o caminho para o progresso que almejamos.   
 
Meu compatriota, as imagens deles estão aí para lhe lembrar o passado e o presente de 
cada um. O quê que cada um já fez e quais são as novas propostas que você acredita que 
ele vai cumprir. Os apoios partidários já estão fazendo efeito, mas você constitui a 
maioria, portanto o povo, e contra a maioria ningué m vence!  Se sua vontade é 
promover mudanças (em cima dos mais de 35 anos da mesmice ), então sua escolha 
não deve sofrer influência do candidato ou do partido A ou B. Sua escolha é de tamanha 
responsabilidade - porque por diferença de um voto, um candidato pode ganhar do outro; 
portanto, valorize seu voto, ele é importantíssimo!... 

  Os novos desafios estão nas mãos de um deles – e você é quem decidi 
quem será o novo presidente, por isso, pense e escolha o melhor!  
 

Um abraço fraterno! 
 
Samuel Vieira 

ESTÁ CHEGANDO A HORA DE SUA DECISÃO NAS URNAS – FAM ILIARIZE-SE 
COM O SEU CANDIDATO E VALORIZE O SEU VOTO!... 

Lembremo-nos sempre que, o nosso país é rico o suficiente para dar paz e 
sossego ao seu povo, não fosse ambição desmedida dos homens! Com 
estabilidade política exploraremos nossos recursos naturais, geraremos 
empregos e construiremos uma nação muito próspera para os nossos 
netos!...  ( Samuel ) 


