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Primeiro-Ministro e delegação regressam de Cuba após visita oficial  
 

 
O Primeiro-Ministro e a sua delegação estão de volta a Timor-Leste,  após concluírem hoje a visita oficial a 

Cuba com sucesso. A mesma deu início a 2 de outubro, logo a seguir à participação do Primeiro-Ministro na 

Cimeira das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e na Assembleia Geral das Nações Unidas 

em Nova Iorque. 

 

A delegação para a visita oficial a Cuba incluiu o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais e 

Ministro da Educação, António da Conceição, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Hernâni 

Coelho, a Ministra da Saúde, Maria do Céu Sarmento Pina da Costa e o Embaixador de Timor-Leste para 

Cuba, Olímpio Branco. 

 

À chegada, Rui Maria de Araújo transmitiu os cumprimentos do Presidente de Timor-Leste e realçou a forte 

relação que tem existido entre Timor-Leste e Cuba, desde que as relações diplomáticas foram 

estabelecidas no dia da Restauração da Independência de Timor-Leste, a 20 de Maio de 2002. Cuba tem 

dado um apoio significativo ao desenvolvimento de Timor-Leste, em particular nos setores da Saúde, 

Educação e Desporto. 

 

A agenda da delegação incluía visitas ao Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, à Universidade 

de Ciência para a Cultura Física e Desporto e ao Museu do Herói Nacional José Martí. Foram também foco 

da delegação algumas escolas secundárias, centros agrícolas e estabelecimentos médicos, de modo a 

atingir o objetivo da visita, anunciada à chegada, por Rui Maria de Araújo: “viemos a Cuba para aprender, 

para desenvolver.” 

 

O Primeiro-Ministro e sua delegação encontraram-se com os líderes cubanos, incluindo o Presidente do 

Conselho do Estado da República de Cuba, Raúl Castro e o presidente da Assembleia Nacional do Poder 

Popular, Esteban Lazo Hernández. 

 

A delegação timorense mostrou-se satisfeita por se encontrar com os formadores e médicos cubanos que 

estiveram em Timor-Leste, bem como os timorenses que estão atualmente a ter formação médica em 

Cuba. 
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O porta-voz para o governo, Ministro de Estado Ágio Pereira, realçou que “esta visita oficial a Cuba 

fortaleceu a amizade próxima já existente entre as nossas nações. Esta foi uma oportunidade para estar de 

perto com a liderança, discutir a nossa contínua parceria e conhecer os programas e iniciativas cubanas 

que possam apoiar o nosso próprio desenvolvimento. O governo junta-se ao Primeiro-Ministro e sua 

delegação para expressar o seu agradecimento pelo apoio consistente e firme dos nossos irmãos e irmãs 

cubanas ao longo dos anos da luta pela nossa libertação e, neste momento, na luta pelo nosso 

desenvolvimento sustentável.” FIM 

 


