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Díli, 21 de abril de 2017 

Governo apoia encontros de veteranos timorenses e australianos 

Esta semana, veteranos da luta pela independência de Timor-Leste viajam para a Austrália para se 

encontrarem com membros das comunidades de veteranos da Austrália, visitarem organizações de apoio 

aos veteranos e participarem nas comemorações do Dia do ANZAC – Corpo Expedicionário da Austrália e 

Nova Zelândia na I Guerra Mundial, que se realizam no dia 25 de abril. A maioria dos veteranos timorenses 

é composta por antigos membros das FALINTIL – Forças Armadas de Libertação e Independência de 

Timor-Leste, que lutaram nas montanhas durante a ocupação indonésia. Esta será a quarta visita deste 

género, com o objetivo de desenvolver os laços de amizade entre os veteranos de ambas as nações. 

Este ano, a delegação é liderada pelo Presidente eleito, Francisco Guterres “Lu-Olo”, um veterano que, na 

sequência da sua vitória nas eleições presidenciais realizadas no passado dia 20 de março, entrará em 

funções como Chefe de Estado de Timor-Leste no dia 20 de maio. O Governo estará representado pela 

Ministra da Solidariedade Social, Isabel Guterres. Inês Almeida, a Oficial de Ligação para os Assuntos dos 

Veteranos do Gabinete do Primeiro-Ministro, é a coordenadora e porta-voz da delegação. O Embaixador de 

Timor-Leste na Austrália, o Embaixador Abel Guterres, e os cônsules honorários de Timor-Leste em 

Queensland e Tasmânia estão igualmente envolvidos na organização desta viagem. 

As delegações ficarão hospedadas em Hobart, Camberra e Brisbane, com visitas de curta duração aos 

centros regionais de Townsville, em Queensland, e Yass, na Nova Gales do Sul. Em Townsville, irão visitar 

o quartel de Lavarack, sede da 3ª Brigada do Exército australiano, que constituiu o núcleo da INTERFET, a 

Força Internacional de Paz das Nações Unidas para Timor, em 1999, e da Operação Astute, em 2006, em 

Timor-Leste. 

Os veteranos timorenses visitarão também delegações da Liga de militares australianos, veteranos e no 

ativo, bem como organizações de apoio a antigos oficiais e militares no ativo, como a Mates4Mates, a 

Veterans Care Association e a Solider On. Em todas elas, irão inteirar-se do funcionamento destes 

serviços, para avaliarem a viabilidade de criação de estruturas de apoio semelhantes em Timor-Leste. Em 

25 de abril, participarão em vários eventos comemorativos do Dia do ANZAC. Informações sobre a visita e 

atualizações sobre as atividades serão publicadas no site www.veteranvisit2017.org 

O Porta-Voz, Ministro de Estado Agio Pereira, considera que “esta visita continua a consolidar uma 

amizade que remonta à Segunda Guerra Mundial, quando os timorenses deram assistência aos comandos 

australianos, com grandes sacrifícios. Nos anos mais recentes, criou-se um novo tipo de relação entre as 
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comunidades de veteranos, de que se destaca o sucesso da iniciativa Timor Awakening. Os laços entre as 

comunidades de veteranos australianos e de Timor-Leste são um excelente exemplo de um espírito de 

amizade caracterizado pela cooperação e o respeito mútuo”. FIM 

 


