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Veteranos timorenses reforçam relação com a Comunidade de Veteranos 

Australiana	  

Vinte e nove veteranos da Luta de Libertação Nacional de Timor-Leste visitarão a Austrália na próxima 

semana, para se encontrarem com membros da Comunidade de Veteranos Australiana e participarem em 

eventos de comemoração do Dia dos Veteranos, o ANZAC Day, em 25 de abril. 

As delegações ficarão hospedadas em Perth, Sidney, Brisbane e Camberra, havendo uma pequena 

delegação que vai viajar entre as principais cidades. O Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico 

e Negociador Principal das Fronteiras Marítimas, Kay Rala Xanana Gusmão, lidera a visita e é 

acompanhado pelo Vice-Ministro da Solidariedade Social, Miguel Marques Manetelu. Participarão também 

Francisco Guterres, ex-Presidente do Parlamento Nacional e Presidente da FRETILIN, e o Coronel Falur 

Rate Laek, em representação das Forças de Defesa de Timor-Leste [F-FDTL]. Inês de Almeida, Oficial de 

Ligação para os Assuntos dos Veteranos do Gabinete do Primeiro Ministro de Timor-Leste, é a 

coordenadora da visita e porta-voz da delegação. 

Esta viagem ajudará a reforçar os laços de amizade entre os veteranos de Timor-Leste e a Comunidade de 

Veteranos Australiana. As relações com a Returned and Services League [RSL – liga de militares 

australianos veteranos e no ativo] e a Organização das Viúvas de Guerra da Austrália vêm já de 2014 e 

possibilitaram várias visitas de trabalho de veteranos australianos a Díli. Entretanto, Timor-Leste 

desenvolveu o seu próprio Conselho Nacional dos Combatentes de Libertação Nacional e os veteranos têm 

efetuado reuniões para delinear a melhor forma de conservar a sua história para as gerações vindouras, 

honrar os falecidos e os sobreviventes. 

Em cada local, os veteranos de Timor-Leste irão visitar as instalações de apoio aos antigos militares que 

foram construídas na Austrália, vão participar nas comemorações do Dia do ANZAC e reunir-se com 

membros da Comunidade Timorense.  

Este ano, um grupo liderado pelo Coronel Falur Rate Laek está a desenvolver caminhos pedestres em dois 

parques nacionais, nas montanhas de Timor-Leste. Este grupo irá avaliar o seu potencial turístico e as 

oportunidades para os veteranos partilharem a história da Resistência. 

Para o Presidente da RSL do Estado de Nova Gales do Sul, Rod White, tem sido um privilégio para sua 

organização trabalhar com os veteranos de Timor-Leste e sublinhou que o reforço dos laços de amizade 

fazem prever "uma relação duradoura" entre as duas comunidades de veteranos.  
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Sobre a viagem, o veterano timorense Jorge Alves comentou que foram “convidados a estar presentes no 

Dia dos Veteranos da Austrália e a solidariedade entre os grupos de ambos os países torna a nossa história 

forte e inesquecível". 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, afirma que "a ligação entre os 

veteranos australianos e timorenses é caracterizada por uma calorosa amizade, respeito mútuo e 

verdadeira boa vontade. O Governo louva esta relação, que se pretende que seja duradoura, e saúda a 

delegação que representa a nossa nação, que honra e cuida dos seus veteranos e participa nas 

comemorações do Dia do ANZAC". FIM 

 


