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COMUNICADO 
DE IMPRENSA 

Díli, 16 de setembro de 2015 

Sétima edição do Tour de Timor está na estrada 

O Tour de Timor arrancou em Díli no domingo, dia 13 de setembro. Mais de cem ciclistas participam nesta 

sétima edição da volta a Timor, que conta com cinco etapas que atravessam as mais espetaculares 

paisagens de Timor-Leste. Até quinta-feira, 17 de setembro, dia em que o Tour de Timor termina, 

novamente em Díli, cinquenta e nove ciclistas internacionais e cinquenta e um ciclistas nacionais põem à 

prova a sua resistência e habilidade. 

O Primeiro-Ministro, acompanhou e incentivou os participantes durante os primeiros trinta quilómetros, no 

domingo de manhã. Rui Maria de Araújo, médico e antigo Ministro da Saúde, é um ciclista entusiasta e 

empenhado defensor da saúde e da boa forma física. 

A primeira etapa deste ano ligou Díli a Laclubar. No segundo dia seguiu para as águas cristalinas de 

Betano, na costa sul. A terceira etapa, no dia 15 de setembro, teve um trajeto mais curto, subindo para 

norte, em direção a Ainaro. Para hoje está reservada outra curta prova de montanha, em Hatu Builico, com 

uma paisagem ímpar e temperaturas mais amenas. A última etapa, amanhã, é feita a descer, em direção a 

Díli, onde deverá terminar à tarde. A cerimónia de entrega de prémios terá lugar à noite, no Centro de 

Convenções de Díli. 

O Tour de Timor, organizado pelo Ministério do Turismo, Artes e Cultura e pela Federação de Ciclismo de 

Timor-Leste é um evento reconhecido internacionalmente, que tem como objetivo impulsionar o turismo 

fortalecer a paz, a harmonia e o orgulho nacional, e proporcionar oportunidades para o desenvolvimento 

económico. 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, sublinhou que "é novamente 

um prazer apoiar o Tour de Timor e receber atletas provenientes de várias partes do mundo. Esperamos 

que estejam a gostar e a fazer uma boa prova, e que comecem, ou continuem, uma longa amizade com 

Timor-Leste. Saudamos os nossos ciclistas nacionais que treinam arduamente e melhoram o seu 

desempenho de ano para ano. O Governo agradece a todas as pessoas envolvidas na organização, 

voluntários e patrocinadores que investiram neste evento, e aplaude o apoio dado por milhares de pessoas 

e crianças durante esta sétima edição do Tour de Timor”. FIM 


