COMUNICADO
DE IMPRENSA
Díli, 9 de agosto de 2017

Governo apoia a próxima Maratona Internacional de Díli e o Tour de Timor
O Governo apoia os dois principais eventos desportivos internacionais em Timor-Leste, que se realizarão
nas próximas semanas. A Maratona Internacional de Díli 2017 acontecerá no dia 19 de agosto, seguida do
Tour de Timor 2017, uma corrida de ciclismo de montanha de vários dias, que começará a 19 de setembro
e terminará em 23 de setembro.
O Secretário de Estado para a Juventude e Desporto, Leovigildo Hornay, considera que "estes dois grandes
eventos promovem o potencial turístico de Timor-Leste pelo mundo e contribuem para sedimentar a paz e a
coesão social".
Os dois acontecimentos desportivos são organizados pela Timor Nobre, organização dirigida pelo exPresidente da República timorense e premiado com o Nobel da Paz, José Ramos-Horta, com início em
2009 e 2010, como parte da sua campanha "Díli, Cidade da Paz". Ramos-Horta salientou o potencial
destas provas para "revelar a beleza natural de Timor-Leste, bem como o nosso povo, caloroso e
acolhedor", acrescentando ainda que o desporto é reconhecidamente uma das melhores formas de
“promover a paz e a união das pessoas".
Espera-se a participação de mais de 5.000 pessoas nos três eventos que compõem a Maratona
Internacional de Díli: a maratona (42,195 km), a meia maratona (21,0975 km) e a corrida popular e
descontraída, sem intenções puramente competitivas. As duas competições são regulamentadas
internacionalmente por um medidor credenciado e profissionalmente cronometrados, ao longo da beira-mar
das áreas centrais de Díli. A maratona é complementada por uma "corrida para a paz" de 5 km, que terá a
participação de milhares de estudantes timorenses do ensino secundário, juntamente com as suas famílias.
O Porta-Voz do VI Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, agradeceu a Ramos-Horta e à Timor Nobre
pelo trabalho investido na organização destes importantes encontros desportivos, que "além das
componentes desportiva, económica e turística, contribuem para a mudança da perceção estrangeira sobre
o nosso país e fortalecem a paz, a harmonia e o orgulho nacionais". Em nome do Governo, deu calorosas
boas-vindas a todos os visitantes estrangeiros que estão a chegar a Timor-Leste para participar nestes
eventos. FIM.
Mais informação pode ser encontrada em www.diliinternationalmarathon.com e www.tourdetimor.com
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