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Apresentação do documentário sobre a iniciativa Despertar Timor
A iniciativa Despertar Timor ("Timor Awakening") é um programa que juntou veteranos timorenses e
australianos, agora apresentado em documentário, com estreia no dia 18 de agosto. O Primeiro-Ministro,
Rui Maria de Araújo, elogiou o filme por mostrar o sucesso de um programa que "teve um impacto muito
positivo na vida dos veteranos e suas famílias".
Em julho de 2016, o Gabinete do Primeiro-Ministro anunciou o seu apoio a esta iniciativa de promoção de
encontros entre antigos militares australianos e veteranos da Resistência timorense. Até à data, nas quatro
visitas de 10 dias a Timor-Leste, participaram 100 timorenses e 83 australianos.
Inês Almeida, Oficial de Ligação para os Assuntos dos Veteranos do Gabinete do Primeiro-Ministro e
Coordenadora do programa Despertar Timor, salientou como resultados mais valiosos desta iniciativa para
Timor-Leste o fortalecimento da relação entre veteranos timorenses e australianos, o impacto terapêutico
da partilha de histórias entre os combatentes e o desenvolvimento do turismo histórico.
Sobre este último aspeto, destaca-se a abertura ao público, em julho de 2017, do Esconderijo da
Resistência em Ossu, Viqueque, agora tornado uma atração turística. Está em estudo alargar o acesso a
vários outros locais que fazem parte do património cultural histórico único do país, dado o grande potencial
que possui para a política de desenvolvimento turístico de Timor-Leste.
O documentário de cinquenta minutos, falado em Tétum, irá ser legendado em Inglês.
O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, afirmou que "a iniciativa Despertar Timor é um
excelente programa. Felicitamos todos os envolvidos – organizadores, anfitriões, dirigentes e participantes.
Esta maneira simpática e positiva de valorizar os veteranos, de cuidar do seu bem-estar, de criar laços de
amizade e solidariedade, e de acolher todos com a hospitalidade timorense contribui decisivamente para
uma boa relação duradoura entre Timor-Leste e a Austrália". FIM
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