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APRESENTAÇÃO 
 
 

Os Guineenses não devem permitir que, uns e outros, agindo fora da lei, 
ponham em causa as conquistas da liberdade, da democracia e do Estado 

de Direito. Didinho 2015 
 
 
Guiné-Bissau Crise Política 2015-2016 é um livro que expõe uma ampla 
análise política e social sobre conteúdos políticos e jurídicos, numa 
perspetiva institucional do Estado, sua funcionalidade e relação de poder, 
com base em registos de atuação e posicionamento de políticos e de 
entidades políticas da Guiné-Bissau, que culminaram numa grave crise 
política, institucional e social em 2015.  
 
Ainda que a crise política em referência tenha tido continuidade para além 
do período abordado, este livro apenas se debruça sobre ocorrências entre 
2015 e 2016, sendo que, por via da continuidade e durabilidade da crise 
política, outras obras literárias da mesma natureza com relação aos anos 
2017-2018 e 2019-2020, serão publicadas assim que possível. 
 
Diríamos que, estamos perante uma coleção temática cronológica, de 3 
obras literárias com abordagem inicial em 2015 e término em 2020. A 
importância desta obra literária advém da necessidade de se publicar 
registos escritos de acontecimentos políticos e outros, ocorridos na Guiné-
Bissau, visando a disponibilização desses registos para leitura, consulta e 
estudo, quer por políticos guineenses, quer pela Sociedade guineense em 
geral, mas também, por estudiosos de matérias políticas e sociais da 
Guiné-Bissau, para que o passado sirva de plataforma de aprendizagem 
positiva e construtiva, a fim de se evitar os mesmos erros de sempre na 
Guiné-Bissau! 
Uma obra que convida à reflexão e ao debate sobre a Guiné-Bissau, mas 
também, que incentiva e encoraja mais autores para a publicação literária 
desta natureza. 
 
Conclusões e recomendações? 
 
Certamente que sim, na terceira e última publicação da coleção, ou seja, no 
livro que abordará a crise política na Guiné-Bissau entre 2019-2020. 
 
Didinho – dezembro 2021 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 



Sobre o autor 
 
 
Didinho (Fernando Jorge Gomes da Fonseca Casimiro) nasceu em Bissau, 
República da Guiné-Bissau, em 15 de agosto de 1961 onde fez os seus 
estudos primários e secundários.  
 
Desportista polivalente, foi professor de Judo, tendo participado nalgumas 
manifestações nacionais e internacionais da modalidade.  
 
Em novembro de 1981, deixou Bissau, rumo a Angola, onde veio a 
ingressar na marinha mercante grega, tendo em 1984 atingido o posto de 
Oficial Maquinista Naval.  
Viajou um pouco por todo o Mundo, registando um histórico de mais de 
70 países visitados.  
 
Após deixar a marinha mercante em 1988, fixou residência em Portugal, 
onde trabalha na área de Manutenção Industrial e Metalomecânica. 
 
Empenhado no desenvolvimento e promoção do seu país, criou em 2003 o 
Projeto “Guiné-Bissau: Contributo” com o objetivo de sensibilizar a 
opinião nacional e internacional para os problemas da Guiné-Bissau e de 
contribuir para a busca de soluções para os mesmos. 
  
Frequentou o curso de licenciatura em Ciências Sociais, tendo a Ciência 
Política e a Administração Pública como áreas de especialização.  
 
É Consultor para assuntos Políticos, Comunicação e Informação.  
Autor de vários artigos, nomeadamente sobre a Guiné-Bissau, colabora 
com diversos órgãos de informação. 
  
Humanista, pensador, escritor, poeta, fotógrafo, ativista social, analista e 
cidadão político, assim é a abrangência multifacetada de um homem 
simples e apaixonado pela Vida. 
  
É sócio efetivo nº 1441 da Associação Portuguesa de Escritores desde 23 
de maio de 2017. 
 
A 09 de Maio de 2018 publicou o seu primeiro livro de poesia, intitulado 
MINHA TERRA, MEU UMBIGO, sua 4ª obra literária, depois de:  
 



1 - O MEU PARTIDO É A GUINÉ-BISSAU - COLECTÂNEA DE 
TEXTOS EDITORIAIS - VOL. I - 16.08.2016  
 
2 - O MEU PARTIDO É A GUINÉ-BISSAU - COLECTÂNEA DE 
TEXTOS EDITORIAIS - VOL. II - 22.08.2016 - EUEDITO.  
 
3 - O MEU PARTIDO É A GUINÉ-BISSAU - COLECTÂNEA DE 
TEXTOS EDITORIAIS - VOL. III - 08.10.2016 - EUEDITO.  
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