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A mensagem da S.E Ministra dos Negocios Estrangeiros e Cooperação, Dr Adalzija
Albertina Xavier Reis Magno por ocasião do 24º aniversário da CPLP
Antes de mais, quero aproveitar a oportunidade para expressar as minhas saudações a todos os
telespetadores que nos acompanham, assim como estender um abraço fraterno a todos os que
no além-mar, amigos e povos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinalam
connosco o 24o aniversário da Comunidade.
Temos presente em Timor-Leste um sentido de pertença a esta Comunidade que além de
afectos, solidariedade, língua e cultura comuns, nos vem acompanhando desde os primórdios
da nossa luta.
A história da construção do nosso País e a história da própria CPLP caminham juntas, lado a
lado. Da herança colonial ao bem intangível de uma língua que atravessa continentes e que
reúne os seus Estados membros dispersos pelos 4 continentes é senão a reiterada manifestação
do sentido de pertença.
A formalização de Timor-Leste na Comunidade concretizou-se em 2002, restaurada a
independência nacional, e constituindo-se como o grande sucesso no pilar político-diplomático
da CPLP.
Desde então, Timor-Leste já teve a honra de assumir a presidência rotativa da Organização, no
biénio de 2014-2016, tendo empreendido durante esses dois anos TOTAL empenho,
compromisso e esforços para o fortalecimento da Comunidade.
Porque a CPLP não é só passado!
Não é somente fraternidade!
Não se sustenta única e exclusivamente na solidariedade.
Avenida de Portugal|Praia dos Coqueiros|Po Box 6
Díli, Timor-Leste

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
VIII Governo Constitucional
Gabinete da
Ministra

Oct 2014

A CPLP reúne um potencial económico exponencial, sustentado na riqueza das suas gentes,
da diversidade cultural, da língua comum, dos recursos naturais e da maritimidade, cujo
potencial económico, geopolítico, geoestratégico e cultural é por demasiadas vezes ignorado.
Para um futuro NA e DA CPLP.
Timor-Leste continuará a acalentar esperanças e esforços para uma CPLP fortalecida,
renovando o seu compromisso em abraçar novos desafios para almejar a Comunidade que todos
merecemos.
Faço um apelo especial aos jovens do meu País, que abraçam e se expressam na Língua que se
fez SUA:
USUFRUAM da Língua Portuguesa. Esta é a nossa conquista; a par da conquista pela nossa
Pátria.
À Comunidade dos Povos desta Língua Portuguesa, os nossos votos de renovada esperança
num amanhã pleno de oportunidades e aberto entre nós.

FIM.
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