
Continua a pensar-se em 'Nino" Vieira como a "praga maior" da Guiné-Bissau - 
investigadora 

A investigadora Celeste Quintino defendeu hoje que, uma década após a morte de "Nino" 
Vieira, continua a pensar-se no antigo Presidente como a "praga maior" da Guiné-Bissau, 
onde deixou "uma marca" de divisão e destruição. 

 
Lusa 

01 Março 2019 — 09:32 

"Deixou uma marca maior na sociedade guineense que tem a ver com tudo o que fica de 
uma sociedade dividida, de uma economia completamente destruída, de um país que ficou 
destroçado", disse Celeste Quintino. 

A também presidente do Conselho Pedagógico Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de Lisboa falava à agência Lusa a propósito da passagem de 
uma década sobre o assassínio do então Presidente da Guiné-Bissau, José Bernardo 
"Nino" Vieira. 

"Nino" Vieira foi morto em casa, na madrugada de 02 de março de 2009, num ataque de 
soldados fiéis ao então Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Tagmé Na 
Waie, também assassinado horas antes. 

Dez anos depois deste episódio sangrento, Celeste Quintino sustentou que, em certos 
segmentos da sociedade, o antigo líder do Partido Africano para a Independência da 
Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e um dos protagonistas da luta pela independência, "ainda é 
culpado de tudo isso". 

O seu nome continua a ser associado a episódios de violência, roubo e assassínios, 
considerou a investigadora, lembrando as histórias de famílias cujos parentes 
desapareceram ou de mulheres que retratam o antigo chefe de Estado como um 
abusador. 

"Há essas pequenas histórias que se contam e que têm a ver com o seu comportamento 
de ditador, de alguém que mandou matar", apontou. 

"A Guiné-Bissau é um país pequeno e os protagonistas que hoje estão na vida pública e 
política não mudaram assim tanto. Continua a pensar-se que 'Nino' teria sido a "praga 
maior" da Guiné-Bissau", acrescentou. 
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Uma década depois do seu desaparecimento, a Guiné-Bissau, que vai a eleições 
legislativas a 10 de março, vive uma crise política e institucional, tendo tido sete primeiros-
ministros desde 2014. 

Para a investigadora, que nasceu e cresceu na Guiné-Bissau, "a sombra negativa" de 
"Nino Vieira" continua "a pairar" sobre uma população que é "muito mítica" e "com uma 
ligação muito forte ao sobrenatural". 

"É um vilão, um espírito mau que faz mal ao mundo dos vivos e que ainda não se 
conseguiu levá-lo a ser reservado num sítio onde deixe de fazer mal à sociedade", disse. 

Celeste Quintino apontou, por outro lado, uma "memória coletiva" sobre "Nino" Vieira 
associada à "dimensão de herói nacional" e ao dramatismo da sua morte. 

"Há uma memória coletiva de 'Nino' que se prende com todo o drama da sua morte e há 
um outro aspeto que a população também lembra que é a dimensão de herói nacional, que 
também adquiriu", disse. 

"É um homem que vem do mato, da luta armada, à volta dele sempre existiu uma espécie 
de mito de que seria invencível e isso também fez dele um herói quase imortal", 
prosseguiu. 

Apesar desta dimensão de herói nacional, a imagem de "Nino" como personalidade política 
foi completamente afastada da cena política na Guiné-Bissau por, segundo a 
investigadora, estar associada, espiritualmente, à ideia de "maligno" e "tóxico". 

"Há a ideia de que é alguém que deve ser lembrado de determinada maneira, mas não na 
política, porque na política a coisa correu mal. Nos partidos políticos que têm vontade de 
ganhar, a imagem de 'Nino' não prevalece, não é uma vantagem", sublinhou. 

Por outro lado, assinalou que, contrariamente ao líder histórico do PAIGC, Amílcar Cabral, 
que "ganhou dimensão de mártir", 'Nino' "não tem essa dimensão". 

Sobre as próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau, Celeste Quintino manifestou-se 
pouco otimista com a perspetiva de que possam servir para acabar com a instabilidade 
política no país. 

"As divisões são muito grandes na sociedade guineense e, por isso, temo que as próximas 
eleições não resultem em grande coisa. É um percurso que tem de ser feito até porque as 
instâncias internacionais estão a observar tudo o que se passa na Guiné-Bissau e a não-
democratização e a instabilidade têm consequências a todos os níveis, inclusive nas 
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ajudas ao desenvolvimento. Estou expectante, mas temo que as coisas não estejam ainda 
para se resolver", disse. 

Nascido na Guiné-Bissau, em 1939, "Nino" Vieira filiou-se em 1960 no Partido Africano 
para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e lutou pela independência e 
contra a ocupação portuguesa. 

Em novembro de 1980 derrubou o governo de Luís Cabral através de um golpe militar. Em 
1994, tornou-se no primeiro Presidente democraticamente eleito da Guiné-Bissau. 
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