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Governo apoia iniciativa envolvendo veteranos de Timor-Leste e da Austrália 

O Governo de Timor-Leste congratula-se com a iniciativa "Timor Awakening", um programa de bem-estar e 

reabilitação global na área da saúde, para veteranos australianos, fundado na solidariedade, camaradagem 

e cuidados holísticos. O Gabinete do Primeiro-Ministro promoverá, ao longo de onze dias, encontros entre 

veteranos australianos e veteranos da Resistência timorense, durante uma série de viagens por Timor-

Leste para antigos combatentes. 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, afirmou que "Timor-Leste está entusiasmado com o envolvimento 

no programa, que apoia totalmente, dado o óbvio potencial positivo que tem para as vidas dos veteranos e 

suas famílias". 

Esta é a primeira de uma série de viagens com fins idênticos e começará a 18 de julho. Percorrerá oito 

municípios, com contactos dos participantes com comunidades afetadas pela guerra, mas que agora 

evoluem em paz. Os veteranos timorenses partilharão as suas histórias, fortalecendo as já fortes ligações 

entre as comunidades de ex-combatentes de ambos os países, que remontam à Segunda Guerra Mundial. 

Apesar de o programa estar aberto a veteranos australianos de todas as idades, é previsível que muitos 

dos candidatos venham dos contingentes que estiveram em Timor-Leste entre 1999 e 2010, como parte da 

INTERFET [Força Internacional para Timor-Leste] e da ISF [International Security Force], num total de 30 

mil militares. O organizador é o antigo militar da INTERFET Major Michael Stone, que observou que "todos 

os soldados com que contactei adoraram o povo timorense; querem ver mais do país e fazer mais pelos 

timorenses". 

Esta viagem integra-se num programa para veteranos australianos que se repetirá ao longo de doze meses 

e que inclui preparação e educação física, mental e espiritual, partilha de experiências e apoio pastoral. 

O Primeiro-Ministro, Rui de Araújo, agradeceu à Returned Services League de Queensland à Veterans 

Care Association Incorporated e a "todos os outros envolvidos na organização e a trabalhar para pôr de pé 

o ‘Timor Awakening’" e estendeu os seus "melhores votos aos veteranos e respetivas famílias que 

participam neste acontecimento", garantindo que serão calorosamente recebidos em Timor-Leste. FIM 

 
 
 
 


