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Voto n.º 1/2017
De pesar pelo falecimento de Mário Soares

No passado dia 7 de janeiro de 2017, faleceu em Lisboa, Portu-
gal, aos 92 anos, Mário Soares, ex-Primeiro-Ministro e ex-
Presidente da República de Portugal.

Nascido em 7 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Soares é
um dos grandes nomes da história de Portugal do século XX,
e o seu percurso de vida confunde-se com a história da
democracia portuguesa.

Figura incontornável da luta pela democracia e pela liberdade,
homem de princípios e firmes convicções, Mário Soares
combateu a ditadura do Estado Novo e foi um obreiro da
edificação do Estado de Direito Democrático em Portugal.

Como advogado, Mário Soares assumiu a defesa de inúmeros
presos políticos. A oposição à ditadura valeu-lhe a prisão, a
deportação e o exílio entre 1970 e abril de 1974. Em abril de
1973,juntamente com outros defensores da democracia em
Portugal, fundou o Partido Socialista do qual foi o primeiro
líder e secretário-geral até 1985.

Após a Revolução de 25 de abril de 1974, Mário Soares
desempenhou os mais altos cargos públicos em Portugal.

Foi ministro dos Negócios Estrangeiros nos I, II e III Governos
Provisórios. Desde as primeiras eleições democráticas, em 1976,
e até 1986, foi eleito deputado pelo partido socialista.

Na sequência das primeiras eleições após a Revolução dos
Cravos, Mário Soares foi nomeado Primeiro-Ministro do I
Governo Constitucional, cargo que assumiu entre 1976 e 1977.
Presidiu ainda ao II Governo Constitucional em 1978, e assumiu
novamente o cargo de Primeiro-Ministro entre 1983 e 1985. Foi
durante o seu mandato na liderança do IX Governo
Constitucional que Mário Soares concluiu as negociações do
processo de adesão de Portugal à então Comunidade
Económica Europeia (CEE), impulsionado em março de 1977
por sua iniciativa, e assinou o respetivo tratado de adesão em
12 de junho de 1985.

Em 1986 foi eleito Presidente da República, cargo que assumiu
durante dois mandatos, até 1996.

Europeísta convicto, foi Deputado ao Parlamento Europeu entre
1999 e 2004.

Mário Soares foi até ao fim da sua vida um acérrimo defensor
dos valores da liberdade, da justiça e do progresso social, e
manteve uma ativa intervenção cívica, social e cultural.

Timor-Leste perde um grande amigo que incansavelmente
manifestou o seu apoio e solidariedade com a causa do povo
Timorense, tendo por isso em reconhecimentodo seu papel,
sido agraciado com o grande colar da ordem de Timor –Leste.
De destacar também o apoio incansável da Fundação Mário
Soares na preservação do acervo documental da resistência
timorense, assim como, no desenvolvimento do Arquivo e
Museu da Resistência.

Em 9 de julho de 1986, num discurso proferido perante o
Parlamento Europeu, Mário Soares expressou a sua indignação
pela situação dramática vivida em Timor-Leste e apelou às
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instituições europeias que prestassem a atenção e interesse
que a gravidade do problema exigia. Nesse mesmo ano, o Parla-
mento Europeu aprovou uma resolução sobre a situação em
Timor-Leste, colocando no plano internacional a questão do
direito à autodeterminação do povo Timorense.

Reconhecido mundialmente como grande Estadista, Mário
Soares será recordado como um lutador pela liberdade e
fundador da democracia em Portugal.

No período conturbado e de incerteza que o mundo atualmente
atravessa, o legado de Mário Soares deverá continuar a inspirar-
nos na procura de soluções em que imperem os valores da
liberdade, da democracia, da justiça e da paz.

Neste momento de dor, o Parlamento Nacional de Timor-Leste
presta homenagem a Mário Soares e expressa profundo pesar
pelo seu falecimento, endereçando sentidas condolências à
Família enlutada, às autoridades e ao povo Português.

Aprovada em 10 de janeiro de 2017.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Adérito Hugo da Costa

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial Dili,
iha folha 97 Livro Protokolu nº 10 v-II/2016 nian, hakerek
eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRU Ba matebian
Filomeno dos Santos Ferreira, ho termu hirak tuirmai ne’e, —

Iha loron  19.09. 2016.Filomeno dos Santos Ferreira,kaben ho
Olinda Serra Lopes,moris iha lebono, nasionalidade timor, hela
fatin ikus iha Levono-Pairara-Lautém,Munisípio Lautém, Mate
iha Lospalos-Fuiloro-Lospalos-Lautém.—————

—— Matebian la husik hela testamentu,ka la hatudu autór
ruma ne’ebé nia fiar ba, husik hela nia fe’en mak hanesan tuir
mai ne’e:—————————————————————

——Olinda Serra Lopes,viúva, moris iha Iparira, nacionalidade
timor, hela fatin iha Pairara, Posto Administrativo de Lautém,
Munisípio Lautém; Maka sai Herdeiro Lejitimáriu—————

—— Nia  ne’e nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema seluk bele
konkore ho sira ba susesaun óbito (mate)Filomeno dos Santos
Ferreira. ————————————————-

—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la

temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial Dili.

Kartóriu Notarial Dili, 10Janeiro2017.

Notáriu,

Lic. Nuno Maria Lobato da Conceição.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha folha 01 no 02 Livro Protokolu nº 11/2017 nian, hakerek
tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba
Maria Imacualda da Conceição Soares, ho termu hirak tuirmai
ne’e:

— iha loron 08.12.2016, Maria Imaculada da Conceição Soares,
faluk, moris iha Manatuto, hela-fatin ikus iha Município
Manatuto, Mate iha Manatuto—————

—- Matebian la husik  testamentu,ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia bin sira  mak hanesan tuir
mai ne’e:——————————————————-——

—-Julieta Soares, faluk,moris iha Manatuto, hela- fatin iha suku
Sau, posto administrativo Manatuto, município Manatuto.—

— Maria Estefánia Soares, kaben nain, moris ih Manatuto,
hela fatin iha suku Aiteas,posto administrativo Manatuto,
município Manatuto.Mak sai nu’udar herdeirus lejitimáriu,Ida
ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho
nia ba susesaun óbito Maria Imaculada da Conceição
Soares.Ema sé deit mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe
la temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Kartóriu Notarial de Dili.——————————

Kartóriu Notarial  Dili, 10Janeiro, 2017.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folha 04 no 05 Livro Protokolu nº 11/2017 nian, hakerek
tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba
Romualdo Pinheiro, ho termu hirak tuir mai ne’e: —————



Jornal da República

Sexta-Feira,  13  de  Janeiro  de  2017Série II, N.° 2                           Página   29

— iha loron 08.12.2016, Romualdo Pinheiro, kaben nain, moris
iha Maubisse, hela-fatin ikus iha Município Díli, Mate iha
Bairro Pite-——————————-—————

— Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia fen no oan sira  mak
hanesan tuir mai ne’e:————————————————

—- Rosalina Martins Pinheiro, faluk, moris iha Ermera, hela-
fatin iha suku Bairro Pite, posto administrativo Dom Aleixo,
município Díli.—————————————————

— Nasario Jorge Martins Pinheiro, klosan, moris ih Dili, hela
fatin iha suku Bairro Pite, posto administrativo Dom Aleixo,
município Dili.—————————————————

— Humberto Rosa Pinheiro, klosan, moris ih Dili, hela fatin iha
suku Bairro Pite, posto administrativo Dom Aleixo, município
Dili.————————————————————

— Josefina Martins Pinheiro, klosan, moris ih Dili, hela fatin
iha suku Bairro Pite, posto administrativo Dom Aleixo,
município Dili. Mak sai nu’udar herdeirus lejitimáriu, Ida ne’ebé
nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba
susesaun óbito Romualdo Pinheiro. Ema sé deit mak hatene
kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la temi iha eskritura ne’e karik,
tenke fó hatene faktu ne’e ba notáriu iha Kartóriu Notarial de
Dili.———————————————————————

Kartóriu Notarial  Dili, 10 Janeiro, 2017.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 11 no 12 Livro Protokolu nº11/2017 nian, hakerek
tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba
Isabel Piedade dos Santos Martins, ho termu hirak tuirmai ne’e:

— iha loron 01.01.1977 Isabel Piedade dos Santos Martins,
viúva, moris iha Mascarenhas, hela-fatin ikus iha município
Díli, Mate iha fatukero Railaco——-

— Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia oan feto mesak  mak
hanesan tuir mai ne’e:————————————————

—- Natercia Tilman, klosan, moris iha Díli, hela- fatin iha suku
Mascarenhas, posto administrativo Vera Cruz, município Díli.
Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé nu’udar
herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun
óbito Isabel Piedade dos Santos Martins. Ema sé deit mak

hatene kona-ba herdeirus ruma ne’ebe la temi iha eskritura
ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba notáriu iha Kartóriu
Notarial de Dili.———————————————————

Kartóriu Notarial  Dili, 12 Janeiro, 2017.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha  folla 13 no 14 Livro Protokolu nº 11/2017 nian, hakerek
tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba
José, ho termu hirak tuirmai ne’e:

— iha loron 01.01.1977, José, solteiro, moris iha Manufahi, hela-
fatin ikus iha município Manufahi, Mate iha Aitemua———-

— Matebian la husik  testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia alin  mak hanesan tuir mai
ne’e:——————————————————-————

—- Alberto Soares, klosan, moris iha Manufahi, hela- fatin iha
suku Aitemua, posto administrativo Turiscai, município
Manufahi. Mak sai nu’udar herdeiru lejitimáriu, Ida ne’ebé
nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba
susesaun óbito José. Ema sé deit mak hatene kona-ba herdeirus
ruma ne’ebe la temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene
faktu ne’e ba notáriu iha Kartóriu Notarial de Dili.—————

Kartóriu Notarial  Dili, 12 Janeiro, 2017.

Notáriu,

Nuno Maria Lobato da Conceição

DESPACHO No 01/IGE/ 2017

Nomeação dos Chefes de Departamentos do Instituto de
Gestão de Equipamentos

Considerando que o Instituto de Gestão de Equipamentos de
Timor-Leste (IGE), criado pelo Decreto-Lei No 11/2006, de 12
de Abril, é um instituto público dotado de personalidade
jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património
próprio, que tem por missão de assegurar a boa gestão dos
veículos pesados, máquinas e outros equipamentos afectos à
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prossecução do desenvolvimento das infraestruturas e às
necessidades dos serviços da Administração Pública.

Considerando a Resolução do Governo No 12/2016 de 27 de
Abril sobre a nomeação dos membros do Conselho da
Administração do IGE.

Considerando o Diploma Ministerial Conjunto No 34/MOPTC/
MF/2016 de 27 de Abril, sobre o Regulamento interno do
Instituto de Gestão de Equipamentos de Timor-Leste.

Assim, o Conselho de Administração do IGE, resolve nos termos
do art. 9o alínea b) e do art. 12o do anexo do Decreto-Lei No 11/
2006 de 12 de Abril, conjugado com o disposto no  No 5 do
artigo 15o do Diploma Ministerial Conjunto No 34/MOPTC/
MF/2016 de 27 de Abril, sobre Regulamento Interno do
Instituto de Gestão de Equipamentos, o seguinte:

1.   Nomear para cargos de Chefe de Departamento os funcio-
nários:

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

——Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
Região Administrativa Especial   Oe-cusse Ambeno, iha  número
-32 no 33   Livro Protokolu nº  04/2016 nian, hakerek tiha eskritura
públiku ba HABILITASAUN HERDEIRUS BA  Ernesto Cono,
no estado Viúva ho termu hirak tuir mai ne’e : ——————

iha loron 24.12.2014, Ernesto Cono, moris iha Tumin, suku
Bobometo sub-região Oe-silo, Região Administrativa Especial

No                               Nome         ID                        Cargo 

1 Diamantino de Carvalho 16084-9 Chefe Departamento Administração e Finanças 

2 Isaú C.C. Bossa 10065-0 Chefe Departamento  Aprovisionamento 

3 Andresa E.da Silva e Sousa 16083-0 Chefe Departamento Recursos Humanos 

4 Ermenegilda da Costa Laurentina 16080-6 Chefe Departamento Gestão de Equipamentos 

5 José Diamantino de Oliveira 15012-6 Chefe Departamento Armazém e Matarial 

6 Luís Ximenes do Carmo 8317-8 Chefe Departamento de Oficina 

 

2.   Os membros supra citados, possuem capacidade intelectual
e experiência profissional que fundamentam a adequação
do seu perfil ao desempenho dos referidos cargos.

3.   A presente nomeação entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Díli, 3 de Janeiro de 2017

Publique-se.

O Presidente do CA-IGE

José Luis de Carvalho

Oe-cusse Ambeno, hela fatin ikus iha Tumin, suku Bobometo
Sub- Região de Oe-silo, Região Administrativa Especial  Oe-
cusse Ambeno, Mate iha Tumin, suku Bobometo—————

———-Matebian la husik  testamentu  ka la hatudu autór
ruma ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia fiar ba nia  oan sira;—

-——Mauricio Cono, Casado, moris iha Tumin, suku
Bobometo, sub-Região Oe-silo, Região Administrativa Espe-
cial Oe-kusi Ambeno, numeru kartaun eleitoral 0633097,
5demitidu husi Sekretariadu Teknika  Administrasaun Eleitoral
Timor Leste———————-

Catarina Cono, Casada, moris iha Tumin, suku Bobometo, sub-
Região Oe-silo, Região Administrativa Especial Oe-kusi
Ambeno, numeru kartaun eleitoral 00633425, emitidu husi
Sekretariadu Teknika  Administrasaun Eleitoral Timor Leste—

Mateus Cussi, Casado, moris iha Tumin, suku Bobometo, sub-
Região Oe-silo, Região Administrativa Especial Oe-kusi
Ambeno, numeru kartaun eleitoral 0546959, emitidu husi
Sekretariadu Teknika  Administrasaun Eleitoral Timor Leste—

 Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore
ho nia ba susesaun óbito Ernesto Cono. ————————

—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial de Oe-cusse.

Cartóriu Notarial  Região Administrativa Especial Oe-cusse
Ambeno, 01  Dezembro, 2016.

Notáriu Público

Dr. José Ase Neno Colo


