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Celebração do "Desluto Nacional" 
Timor-Leste comemora hoje o 16º aniversário do resultado da consulta popular. No dia 4 de setembro de 

1999, o resultado do referendo sobre a independência do dia 30 de agosto  foi anunciado com 

esmagadores 78,5% dos eleitores a declararem a sua vontade para que Timor-Leste fosse um Estado 

independente. Nesse dia, a comunidade mundial percebeu que Timor-Leste havia optado por ser um país 

livre e independente, dando início a uma nova fase na história e afirmação da identidade Timorense. 

O dia marca um novo capítulo na história de Timor-Leste, uma nova fase de trabalho para acabar com a 

violência, opressão, baixar as armas, procurar a ordem e a estabilidade, e mobilizar os meios necessários 

para construir uma nação. 

Esta manhã, a missa solene foi realizada na Catedral de Díli seguida de cerimónias tradicionais, incluindo a 

distribuição de símbolos de luto nacional e apresentações culturais no Palácio do Governo. Atividades 

semelhantes tiveram lugar em cada um dos treze distritos. 

As cerimónias fazem parte do "Desluto Nacional", durante um período de quatro meses de celebrações e 

comemorações com eventos que se realizam em todo o país até dia 31 de dezembro, o "Dia dos 

Heróis", altura em que a primeira pedra será lançada para a construção do "Monumento Nacional aos 

Sacrificados da guerra". Este período irá servir para olhar para o passado, reconhecer o esforço e, de 

seguida, olhar em frente, abraçar o futuro com união, comprometidos em direção à construção e 

desenvolvimento de uma Nação. 

O Porta-voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira expressou: "a nossa bandeira nacional é um 

símbolo de tudo isto; o vermelho, uma recordação constante de que o objetivo maior da independência e 

soberania não poderia ter sido alcançado sem sacrifício, o preto e amarelo uma recordação de que é 

preciso continuar a luta contra a pobreza e o analfabetismo e construir uma nação com gente qualificada e 

hábil, e a estrela branca um símbolo que resume o compromisso para com o nosso povo em trazer a paz.” 

O ponto alto deste período será a celebração do 40º aniversário da declaração unilateral de independência 

no dia 28 de novembro e o 500º aniversário da chegada dos portugueses a Lifau. Ambos os eventos são 

parte integrante da formação da identidade Timorense. 

O Porta-voz disse que, "Os nossos antepassados estão atentos. Neste momento lamentamos o passado e 

reconhecemos a nossa perda. De seguida, honraremos o esforço de seguir em frente, de cabeça erguida, 
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unidos no desenvolvimento da nossa Nação. Sem esquecer o nosso passado, continuaremos unidos no 

desenvolvimento Timor-Leste; sabemos que aqueles que vieram antes de nós estão orgulhosos e aqueles 

que virão poderão desfrutar de um futuro promissor." FIM 

 


