
Intervenção de Sua Excelência o Presidente do Parlamento

Nacional por ocasião da visita do Presidente da FIFA Joseph

S. Blatter

15 de Março de 2011

Excelentíssimo Presidente da FIFA, 

Senhor Joseph Blatter,

Senhoras e Senhores Deputados,

É com muita honra e satisfação que hoje recebemos, no Parlamento

Nacional de Timor-Leste, a visita de Joseph S. Blatter, Presidente

da FIFA, organização máxima do futebol mundial.

O  futebol  hoje  é  bem  mais  que  um  jogo,  é  uma  forma  de

comunicação, uma língua franca que une os povos em torno de uma

paixão comum.

O futebol não é apenas uma modalidade desportiva, mas sim uma

forma que a sociedade encontrou para se exprimir e se encontrar. É

uma maneira de exteriorizar emoções profundas, como a paixão, a

felicidade, a tristeza, a coragem, a dor e muitas outras.

  O futebol é um facto social, algo que existe fora das consciências

individuais de cada um, e que influencia positivamente os nossos

hábitos e costumes. E,  daí,  ter um papel fundamental,  enquanto

manifestação cultural, de transmitir valores morais, de conduta e

de ética. Dá saúde e força, ensina a disciplina e a ordem, que fazem

a cooperação e a solidariedade, e por isso são uma grande escola

que está a refazer o carácter do nosso País.

É  nesta  dimensão,  que  aproveito  para  sublinhar  o  papel  e  a

responsabilidade que a FIFA tem, e agradecer toda a colaboração e

cooperação  que  tem  desenvolvido  ao  longo  da  sua  existência,

através da aproximação dos povos, do financiamento de projectos

sociais que visem a criação de condições para que todos possam

sentir o futebol da mesma maneira. 
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Seja  na  Ásia,  em  África,  na  Europa  ou  na  América,

independentemente das suas capacidades financeiras, a FIFA tem

feito um enorme esforço para que a paixão e o sonho do futebol

chegue a  todos.  Nós,  em Timor-Leste,  somos beneficiários  desta

generosidade e tenho a certeza que não vos vamos desiludir. Daqui

a poucos anos ouvirá  falar da selecção nacional de Timor-Leste.

Nós acreditamos!

Por fim, não podia deixar de falar dos heróis que protagonizam o

futebol  e  que  fazem sonhar  tantos  milhões  de  pessoas,  falo  de

Cristiano Ronaldo, de Kaká, de Figo, de Nuno Gomes e de tantos

outros...  quem  não  os  conhece?!  Quem  não  vibra  com  os  seus

lances  fabulosos?!  Quem  não  partilha  esses  momentos

entusiasticamente com quem está ao seu lado, seja no bar, em casa

ou no  estádio?!  E é  aqui,  neste  momento,  que verdadeiramente

somos todos iguais. O pobre e o rico, o asiático e o americano, o

médico e o pedreiro.... o futebol dá-nos este privilégio de, por 90

minutos, todos falarmos a mesma língua.

Por isso, e por esta contribuição, Dr. Joseph Blatter, aceite o meu

mais profundo agradecimento!

Fernando La Sama de Araújo
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