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PRIMEIRU-MINISTRU
VIII Governu Konstitusionál

Mensagem S. Exa. Primeiru-Ministru

Majór-Jenerál Taur Matan Ruak

Iha okaziaun Selebrasaun Tinan 20 Loron Konsulta Popular no Missaun INTERFET
Palásiu Governu, Dili

Loron 28 fulan-Agostu tinan 2019

Povo Doben Timor Lorosa’e!

Iha tinan 20 liu ba, ita konkista tiha ona ita nia liberdade no hakotu ita nia luta ba independénsia.
Loron ida ohin importante tebes ba ita nia istória koletiva, hanesan Povu no Nasaun! Luta ida
ne’e la fasil. Timoroan barak, ho sakrifísiu, abnegasaun no eroísmu, fo sira nia vida no tempo ba
ita nia rain.

Ohin, liu tiha tinan 20, ita komemora loron memorável ida ne’e. Maski iha difikuldade no
dezafiu oi-oin, maibé ita loke tiha ona kapítulu foun ida ba desenvolvimentu ita nia rain, ne’ebé
ita benefisia dame, seguransa no ekonomia ida ne’ebé buras dadaun. Timor-Leste kontinua sai
kazo susesu ba Nasões Unidas no mos ezemplu ida ba mundu tomak.

Mai ita hamutuk hodi kontinua ita nia luta ba moris-di’ak!

Viva Povu Timor Lorosa’e!

Parabéns ba Timoroan tomak.
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Major-General Taur Matan Ruak

Por ocasião das Celebrações do 20º Aniversário do Referendo (Consulta Popular)
e da Missão da INTERFET

Palácio do Governo, Díli

28 de agosto de 2019

Povo amado de Timor-Leste!

Há 20 anos atrás, conquistamos a nossa liberdade e pusemos fim à luta pela nossa independência.
Hoje foi um dia importante na nossa história coletiva, como Povo e como Nação! Esta luta não
foi fácil. Muitos Timorenses, com sacrifício, abnegação e heroísmo, deram a sua vida e o seu
tempo para o nosso país.

Hoje, 20 anos depois, comemoramos este memorável dia. Apesar das dificuldades e desafios,
abrimos já um novo capítulo no desenvolvimento do País onde beneficiamos de paz, segurança e
uma economia em crescimento. Timor-Leste continua a ser um caso de sucesso das Nações
Unidas e, ao mesmo tempo, um exemplo para o mundo.

Vamos continuar a lutar juntos pelo nosso bem-estar!

Viva o Povo de Timor-Leste!

Parabéns para todos os Timorenses.


