1

DISCURSO DE ABERTURA DO CAMARADA BRAIMA CAMARA, COORDENADOR NACIONAL DO
MADEM-G15 NA 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DOS QUADROS DESTA FORMAÇÃO
POLÍTICA

Exmo. Sr. representante de Sua Excelência o Presidente
da República da Guiné Bissau, e seu Conselheiro Político,
Dr. Fernando Delfim da Silva
Exma. Senhora Hadja Satú Camará, segunda vicepresidente da ANP;
Exmos. Senhores Membros da Direção Superior do
MADEM-G15;
Exmos. Senhores Deputados da Nação, Membros do
Governo e Corpo Diplomáticos, aqui presentes;
Partidos Políticos Convidados;
Exmo. Sr. Dr. Bamba Banjai, Coordenador dos quadros do
MADEM-G15;
Dirigentes, Militantes e si mpatizantes do nosso histórico
Partido;
Caros convidados e conferencistas;
Minhas Senhoras e meus Senhores;
Caros Camaradas;
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Apresento os meus sinceros votos de boas-vindas a todos
os que se juntaram a nós e nos alegraram com a sua
presença, na 1ª Conferência Internacional d os Quadros
do Movimento Para Alternância Democrática (MADEM G15), um partido que já está na história da nossa
democracia e que se preparar para ser o maior partido da
Guiné Bissau, não apenas pelo tamanho, mas pelo
desenvolvimento que trará à nossa terra.
Temos vindo a preparar-nos e esta convenção é mais um
passo; um passo firme para a construção do futuro do
nosso país. Por isso, fico muito orgulhoso quando olho
nos olhos de todos e todas que aqui estão dentro e vejo
a mesma vontade, a mesma união, com olhos postos
num futuro melhor, cheios de esperança, em benefício
do povo guineense.
Minhas Senhoras e meus Senhores;
Permitam-me parabenizar Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, General Umaro Sissoco Embaló,
pela sua recente eleição para o cargo de Presidente em
exercício da Conferência de Chefes de Estado e de
Governo da CEDAO e pelos seus esforços Diplomáticos,
para fazer reentrar o País no concerto das nações,
destacando a recente visita do Chefe de Estado Francês,
Sua Excelência o Senhor Emmanuel Macron.
Gostaria ainda, de destacar a honrosa presença das
seguintes personalidades:
Ao Dr. José Mário Vaz, Ex-presidente da República
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Bem-vindo
Ao Sr. Luís Oliveira Sanca, combatente da Liberdade da
Pátria e vice coordenadora do MADEM-G15
Bem-vindo
Permitam-me ainda agradecer às personalidades vindas
de mais longe para participar nessa primeira edição da
Conferência Internacional dos Quadros MADEM-G15, no
solo pátrio de Amílcar Cabral e dos Combatentes da
liberdade pátria, nomeadamente ao Dr. Fernando Seara,
ao Dr. Braima Injai, ao Dr. João Tocha, ao Dr. Alexandre
Luz e ao Dr. Nuno Piedade Guita, pessoas que , em nome
da nossa relação pessoal, não hesitaram em aceitar o
convite que lhes foi dirigido.
Ainda os meus agradecimentos aos representantes dos
partidos políticos que se dignaram estar presente neste
ato político e técnico-científico.
Em conformidade com a agenda de trabalho, acredito qu e
estão todos mobilizados para contribuir nos debates,
para que no final destes dois dias estejamos em
condições de apresentar um documento final, rico em
diretrizes
viáveis
para
o
desenvolvimento
socioeconómico da nossa querida pátria amada, GuinéBissau. É claro que tudo isso vai contribuir para o
enriquecimento de um programa político e de
desenvolvimento, baseado sempre no cumprimento do s
compromissos assumidos com o Povo e para o bem do
povo.
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Todos os presentes, oradores e participantes no seu todo,
estão à altura dos debates e temas definidos para esta 1ª
Edição da Conferência Internacional dos Quadros do
Movimento Para Alternância Democrática (MADEM-G15).
Importa aqui frisar que os temas desta conferência foram
retirados de entre várias prioridades do programa, do
programa MADEM-G15, aliás é exatamente por isso que o
lema é “MADEM-G15 e os Desafios do Futuro”. Portanto,
HORA TCHIGA.
Ilustres convidados e caros conferencistas.
HORA TCHIGA significa, CHEGOU A HORA. Chegou a hora
do virar de página e do arregaçar das mangas, com olhos
postos no futuro. Pois já passaram tantas décadas de
sofrimento deste humilde povo, que sempre se
conformou com o que lhe deram, para fazer prevalecer o
espírito da paz, da tolerância e da irmandade, tudo
apenas para que reine o entendimento entre irmãos.
Repito, para que reine o entendimento entre irmãos.
Minhas Senhoras e meus Senhores.
Ao longo dos dois dias previstos para esta conferência, o
debate vai centrar-se em temas de interesse nacional,
tais como:
•
•
•
•

Educação;
Saúde;
Justiça;
Economia;
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• Agroalimentar;
• Infraestruturas;
• Democracia e desenvolvimento.
Caros conferencistas e ilustres convidados,
Se para muitos a Guiné Bissau está em primeiro lugar,
para mim e para o Madem-G15, a Guiné-Bissau está, não
só em primeiro lugar, como está acima de tudo.
É exatamente por isso que estamos, através de um
conjunto de auscultações, a envolver todas as
capacidades e franjas sociais do País. Assim, e de acordo
com a real situação e anseios da nossa população vamos
promover a mudança que representará uma melhoria
objetiva e real das condições de vida do nosso povo.
Temos nesta sala os dirigentes , os valiosos quadros da
Guiné e do MADEM G15, que com esta ação de
capacitação técnica e política, juntam aos seus
conhecimentos
novas
perspectivas
e
ideias,
fundamentais para uma viragem e aperfeiçoamento
qualitativo da nossa democracia, essencial para o
desenvolvimento humano, social e económico das nossas
populações e do nosso amado país.
Sem mais demoras desejo a todos um bom trabalho e
declaro aberta a 1ª Conferência Internacional de Quadros
do Movimento Para Alternância Democrática (MADEM G15).
Nha ermons no sta Junto
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HORA TCHIGA
Viva o Povo da Guiné,
Viva a República da Guiné
Muito obrigado
Bissau, 01 de agosto de 2022

