
Independência da Guiné-Bissau 

A celebração do dia 24 de setembro conhecida como a data da independência da 

Guiné-Bissau é um triunfo que custou vidas, sacrifício da infância, adolescência e juventude de 

muitos compatriotas que, na nossa visão são mais que heróis e heroínas. Aliás, a glória, nobreza 

ou uma verdadeira grandeza pertencem por direito a quem ojeriza ser escravo e que reivindica 

neste ponto completa independência. Isso foi percebido pelos combatentes da liberdade da 

pátria guineenses e se entregaram para que hoje tenha-se uma Guiné-Bissau independente. A 

tal luta foi para o bem das novas gerações “as crianças são as flores da nossa luta” como dizia 

Amílcar Lopes Cabral” o pai de nacionalidade guineense.   

Por outro lado, essa diga independência foi pela colaboração de vários países que 

acreditaram no sonho da jovem pátria de Tetina Sila e Amílcar Cabral. Entre eles: Angola, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Brasil. A independência do espaço 

geográfico foi conquistada. No entanto, a Guiné-Bissau assim como vários países africanos têm 

lutado para uma independência mental que poderá se refletir culturalmente conforme se tinha 

nas agendas do pan-africanismo e negritude.  

Portanto, é nesta linha que a Associação dos Estudantes e Amigos da África (ASEA) 

em parceria com o Fórum de Concertação dos Guineenses em São Francisco do Conde, no 

quadro das comemorações da independência do país em evidência (Guiné-Bissau), convidam 

toda comunidade académica e externa a pensar numa autonomia mais sólida da Guiné-Bissau 

nestes 47 anos independente do jugo estrangeira através da seguinte programação:  

Data                      Tema Hora 

Quarta-feira 

(23) 

1) Papel de juventude perante desafios da construção da unidade 

nacional  

Brasil: 09h 

G-Bissau: 13h 

Portugal: 13h 

Quarta-feira 

(23) 

2) Contribuição das organizações internacionais na consolidação da 

democracia  

Brasil: 14h 

G-Bissau: 18h 

Portugal: 18h 

 

Quinta-feira 

(24) 

3) Mesa de abertura 09h 

Quinta-feira 

(24) 

4) 47 Anos de Indpendência: desafios para a consolidação do estado 

de direito democrático 

Brasil: 11h00 

G-Bissau: 15h:00 

Portugal: 15h:00 

 


