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Voto N.º 2 /III
Voto de Pesar pelo falecimento deMário Viegas Carrascalão
Faleceu no passado dia 19 de maio de 2017,no Hospital Nacional Guido Valadares, em Díli, aos 80 anos, o Engenheiro Mário
Viegas Carrascalão.
Mário Viegas Carrascalão nasceu em Uaitalibú, Venilale, Baucau, em 12 de maio de 1937. Após ter realizado os primeiros anos de
estudo no Liceu Dr. Francisco Machado, em Díli, partiu para Lisboa, Portugal, onde terminou o liceu e concluiu os seus estudos
superiores em engenharia.
Após o seu regresso ao país, ocupou entre 1970 e 1975o cargo de Chefe dos Serviços de Florestas e Agricultura.
Em 1974 foi um dos fundadores e dirigente do partido União Democrática Timorense.
Durante a ocupação indonésia exerceu, entre 1982 e 1992, o cargo de Governador. Durante este período, foi decisiva a sua
contribuição para as negociações de Lariguto de 1983, que conduziram ao cessar-fogo, tendo contribuído para a abertura do
país e para dar a conhecer ao mundo a luta do povo timorense. A sua intervenção foi igualmente determinante para a investigação
ao Massacre de Santa Cruz de 12 de novembro de 1991.
Em 1998 assumiu as funções de Vice-Presidente do Conselho Nacional da Resistência Timorense, tendo posteriormente
desempenhado um importante papel no processo de transição para a governação do país depois do referendo de 30 de agosto
de 1999.
Após a restauração da independência, Mário Viegas Carrascalão serviu Timor-Leste em várias funções.
Em 2001 foi eleito para a Assembleia Constituinte em representação do Partido Social Democrata, partido político que fundou
no ano de 2000 e do qual foi presidente.
Em 2007 foi eleito Deputado ao Parlamento Nacional. Em 2009, no âmbito de uma remodelação governamental do IV Governo
Constitucional, tomou posse como Vice-Primeiro-Ministro Coordenador dos Assuntos de Gestão da Administração do Estado.
Entre 2011 e 2012 exerceu o seu mandato como Deputado.
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Em 18 de maio de 2017, foi agraciado com o Colar da Ordem de Timor-Leste.
Homem de princípios e de firmes convicções, Mário Viegas Carrascalão será relembrado pela sua frontalidade e pela sua
dedicação aos desafios que abraçava.
A sua vida plena será também recordada pelo seu trabalho em prol da educação, pelo seu papel na edificação da primeira
Universidade em Timor-Leste, e pelo empenho para que muitos jovens timorenses tivessem a oportunidade de estudar fora de
Timor-Leste durante a ocupação indonésia.
Mário Viegas Carrascalão deixa igualmente uma memória viva e carinhosa junto de todos os funcionários e Deputados do
Parlamento Nacional que com ele tiveram a honra de trabalhar em prol do Estado e desenvolvimento nacional.
Nesta hora de consternação, o Parlamento Nacional exprime o seu mais profundo pesar pelo desaparecimento deMário Viegas
Carrascalão e expressa a sua solidariedade e sentidas condolências à esposa, Maria Helena Stoffel Carrascalão, aos filhos e à
demais família enlutada.

Aprovado em 22 de maio de 2017.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Adérito Hugo da Costa
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