COMUNICADO
DE IMPRENSA
Díli, 19 de maio de 2017

Governo organiza celebrações para o 15º Aniversário da Restauração da
Independência
Com os ponteiros do relógio alinhados à meia-noite, tinha chegado o momento marcado para a restauração
da Independência de Timor-Leste. Dia 20 de maio de 2002. Por todo o mundo, reuniram-se pessoas para
celebrar o fim da longa luta de Timor-Leste pela autodeterminação e anunciar a restauração da
Independência, proclamada pela primeira vez por Francisco Xavier do Amaral, no dia 28 de novembro de
1975.
Naquele dia 20 de maio de 2002, o maior encontro teve lugar em Tasi-Tolu, em Díli, onde foi realizada a
cerimónia oficial. Convidados estrangeiros juntaram-se a dirigentes timorenses e a milhares e milhares de
cidadãos radiantes de felicidade, para celebrar e honrar o momento histórico.
Quinze anos depois, as celebrações terão novamente lugar em Tasi-Tolu, onde será também realizada a
tomada de posse de Francisco Guterres “Lu-Olo”, que, simbolicamente à meia-noite, tomará posse como
quarto Presidente da República Democrática de Timor-Leste.
O Governo, através do Ministério da Administração Estatal, organizou um programa de eventos ao longo de
vários dias, para comemorar o Dia Nacional, que começam no dia 18 de maio, de manhã, com uma missa.
No dia 19 de maio, o programa continua em Tasi-Tolu, das 6 da manhã até às 6h00 do dia 20. Nesse
mesmo dia, realiza-se a Cerimónia do Arrear da Bandeira em Tasi-Tolu, às 16h00. A inauguração da
estátua do Proclamador Francisco Xavier do Amaral terá lugar próximo da entrada do Centro de
Convenções de Díli, no dia 20 de maio, entre as 15h30 e as 19h00.
Para além destas celebrações, será realizada uma grande conferência internacional no Centro de
Convenções de Díli, incidindo sobre a Agenda 2030 das Nações Unidas, com o tema “Um roteiro para os
ODS nos países frágeis e Estados afetados pelo conflito” [22 e 23 de maio]. Serão também organizados
três eventos paralelos: “A diversificação económica na era dos ODS” [21 de maio], “A saúde na era da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável – Programa Saúde na Família” [23 de maio] e um
evento paralelo sobre o Objetivo 14, Proteger a Vida Marinha – Conservação e utilização sustentável dos
oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável [23 de maio].
A propósito do 15º aniversário da Restauração da Independência, o Porta-Voz do Governo, Ministro de
Estado Agio Pereira, observou que “nestes quinze anos, Timor-Leste consolidou a paz, criou as instituições
do Estado, construiu sistemas de saúde e de educação que servem toda a população, construiu
infraestruturas essenciais e melhorou significativamente o bem-estar do nosso povo. Tudo isso num país
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pós-conflito, que teve literalmente de começar do zero, de renascer das cinzas após 1999. Celebramos
agora o Dia da Libertação, alcançado pelos nossos irmãos e irmãs mais velhos, damos as boas-vindas ao
nosso novo Presidente, refletimos sobre a jornada que temos vindo a fazer e vamos assumir o
compromisso de continuar a construir e servir a nossa amada República Democrática de Timor-Leste,
independente!" FIM
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