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Deliberação nº 51/2018/CFP 
Designa o Salão Aikurus-Binani 

 
Considerando que a CFP considera uma prioridade desenvolver atividades que fomentam o 
espírito de nacionalismo e patriotismo dos funcionários públicos; 
Considerando a importância dos funcionários públicos conhecerem e refletirem sobre os valores 
deixados pelos heróis nacionais, de maneira a fortalecer o espírito de melhor servir ao público; 
Considerando que no âmbito das celebrações do Dia Nacional da Função Pública em 2017, a 
Comissão da Função Pública liderou uma jornada intitulada “La’o tuir ain-fatin” para identificação 
do local onde tombou pela Pátria o saudoso Presidente Nicolau dos Reis Lobato e prestar-lhe a 
devida homenagem; 
Considerando que a jornada partiu de Aikurus, em Remexio, no Centro Norte do país, onde o 
saudoso Nicolau Lobato exercia a Presidência da República e viu-se forçado a deslocar-se em razão 
do enfrentamento das operações de cerco e aniquilamento lançadas pelas forças inimigas em 
1978; 
Considerando que a jornada encontrou seu fim em Binani, em Mindelo, Turiscai, no Centro Sul do 
país, identificado como o local do último combate heroico, que resultou na morte do saudoso 
Presidente Nicolau dos Reis Lobato; 
Considerando o sucesso da jornada e que resultou na construção de um memorial e a colocação 
de uma placa comemorativa no local para reverenciar a memória dos heróis nacionais ali 
tombados pela Pátria; 
Considerando a inauguração do edifício da CFP e que integra um salão de reuniões onde são 
realizadas as ações de formação e encontros com dirigentes e funcionários públicos; 
Considerando a deliberação da Comissão da Função Pública na 74 a Reunião Extraordinária, de 17 
de abril de 2018;  
Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das competências próprias previstas na alínea i) do 
n.o 1 , do artigo 5.º da Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, delibera: 
 
DESIGNAR o salão de reuniões do edifício da CFP como “Salão Aikurus-Binani”, em homenagem à 
memória da última jornada do saudoso Presidente Nicolau dos Reis Lobato.  
Publique-se. 
Dili,   17 de abril de 2018 
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