
 

 

Intervenção do  

Senhor Presidente do Parlamento Nacional  

Arão Noé Amaral por ocasião da Missa pelo falecimento do 

ex-Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan 

 

Senhores membros do Governo, 

Senhores membros do Corpo Diplomático, 

Senhor Padre que celebra esta tão importante missa, 

E muito em especial funcionários da Organização das Nações Unidas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

É com sentido pesar que nos encontramos hoje aqui para assinalar e 

rezar convosco por um grande amigo de Timor-Leste, o ex-secretário 

Geral da Organização das Nações Unidas, 

Não há nada que possa dizer que as Senhoras e Senhores não conheçam, 

mas não posso deixar de começar por sublinhar o importante papel que 

no final dos anos 90 teve na busca para um consenso para a organização 

da consulta popular. Foi para Timor-Leste o amigo certo, no momento 

incerto. 

Com os ministros Jaime Gama de Portugal e Ali Alatas da Indonésia, 

assinou a 5 de Maio de 1999 o acordo sobre a consulta popular, 

momento determinante para a nossa independência. Curiosamente, o 

Primeiro-Ministro de Portugal à época, também figura incontornável na 



história de Timor-Leste, é hoje o Secretário-Geral das Nações Unidas, 

António Guterres a quem tive a oportunidade de endereçar em nome do 

Povo de Timor-Leste as nossas mais sentidas condolências pela partida de 

Kofi Annan, que acima de tudo o caracterizo como um homem bom. 

Como terão conhecimento, o Parlamento Nacional exprimiu a sua 

consternação através da aprovação de um voto de pesar, cujo o debate 

sobre o determinante papel de Kofi Annan na nossa independência, 

conduziu a intervenções emocionadas de todas as bancadas 

parlamentares. Foi também feita uma proposta que gostaríamos de ver 

confirmada, a atribuição do nome de Kofi Annan a uma rua em Díli. 

Kofi Annan foi um homem de paz, de humanidade e de visão. Empenhou-

se na resolução de conflitos armados, na luta contra o terrorismo, na 

defesa dos direitos humanos, na responsabilidade de proteger as 

populações nos lugares de mais difícil acesso do nosso planeta e na 

adoção dos objetivos do Milénio. 

A sua vida de serviço público ilustrou-se pela ação em prol dos princípios 

e objetivos consagrados na Carta das Nações Unidas, Organização de que 

foi funcionário e Secretário-Geral de 1997 a 2006. Homem plurifacetado, 

de enorme elevação e abertura, cujo empenho e generosidade foram 

reconhecidas lhe valeram a atribuição do Prémio Nobel da Paz em 2001. 

Já retirado das suas altas funções continuou a servir a comunidade 

internacional em várias instâncias e modos, designadamente através da 

Fundação com o seu nome. 

Não me querendo alongar mais, e gostava de, em conjunto com todos os 

presentes de nos unirmos a rezar pela alma de um homem que tudo fez, 



e que em certa medida conseguiu, que a grande comunidade das nações 

ficasse melhor. 

Estamos mais pobres com a sua partida, mas ficámos muito mais ricos 

por beneficiarmos do seu contributo para a humanidade. 

Que Deus o acompanhe no seu descanso final! 

 


