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Exmo. Senhor, Embaixador Juan Carlos Rey,

Distintos convidados,

Minhas Senhoras e meus Senhores,

É com um enorme gosto que me encontro aqui hoje para celebrar o Dia da

Europa, que é também um dia que nos leva a refletir sobre o que um projeto

político integrador, baseado na tolerância e na promoção das relações pacíficas

entre os povos, pode fazer. Após pouco mais de meio século a Europa tornou-se

na zona do mundo que mais qualidade de vida dá aos seus cidadãos. 

Foi precisamente a 9 de maio de 1950, que Robert Schuman, ministro francês,

apresentou uma proposta aos seus parceiros europeus para a criação de uma

organização  internacional,  que  garantisse  a  paz  duradoura  na  Europa,  tão

difícil  de  alcançar  até  então.  Esta  vontade  manifestou-se  através  do  texto

conhecido hoje, por “Declaração Schuman” e que é o documento inspirador do

que é hoje a União Europeia. 

E é,  para todo o mundo,  um exemplo notável  do que uma vontade política

esclarecida e unida pode fazer para aproximar povos e garantir o progresso de

uma forma solidária e duradoura.

Para  nós,  Timor-Leste,  apesar  de  estarmos  longe,  foi  da  Europa,

nomeadamente  de  Portugal,  que  recebemos  influências  identitárias

fundamentais  para  nos  distinguirmos  na  região  do  mundo  onde  nos

encontramos. Adotámos uma língua oficial  europeia,  que hoje é uma língua

timorense,  e  um sistema jurídico  de  matriz  civilista  também de  inspiração

europeia.  Dois  elementos  fundamentais  da  nossa  identidade,  que  contamos

com a  ajuda  da  União  Europeia  para  manter,  preservar  e  fomentar  o  seu

desenvolvimento  em  Timor-Leste.  Pois  a  garantia  de  sucesso  da

implementação da língua portuguesa e da consolidação do sistema jurídico de

matriz  civilista  são  também  o  reforço  do  cordão  umbilical  de  relações  de

grande amizade que unem a União Europeia  e Timor-Leste.  São elementos

imprescindíveis e que nos ligarão para sempre à Europa.

Quero também, aproveitar esta ocasião, para fazer um agradecimento público



à União Europeia, na pessoa do meu amigo Embaixador Juan Carlos Rey, todo

o  apoio  que  tem  dado  a  Timor-Leste  para  o  seu  desenvolvimento,  e  em

particular ao apoio generoso que deu ao novo Projeto do Parlamento e que

garantirá que o Parlamento continuará a ser apoiado no seu desenvolvimento e

assim garantir o seu papel ativo e central na democracia timorense.

Muito obrigado!

Fernando La Sama de Araújo


