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Abaixo Assinado 

Era inevitável. Até porque quando o disco saiu evitei falar dele. Mas agora é inevitável. E a história conta-se em 
poucas palavras: 
No já longínquo ano de 1995, a CDPM, Comissão para os Direitos do Povo Maubere lançou um desafio: que 
compositores portugueses podiam harmonizar a música timorense? Que músicos portugueses podiam participar? 
Havia um livrinho, uma recolha da música popular, feita por Simão Barreto, compositor timorense. Havia que pegar 
nesse livrinho e distribuí-lo aos compositores e músicos portugueses para que fizessem o que entendessem. E 
assim foi. Começaram os contactos e em breve se estabeleceu uma rede de comunicações que não era outra coisa 
senão uma rede de laços afectivos com aquele povo irmão. E em Agosto de 1995 foram recebidos os primeiros 
quatro arranjos. Depois, durante os dois anos seguintes, um grupo se reuniu, cantando, tocando. O resultado seria 
um disco. Custos? Nenhuns. Ninguém quis um tostão, e mesmo o proprietário do estúdio fez um preço muito 
especial. Para Timor. 
Em 28 de Dezembro de 1997 o disco, com o título de Rai Timor foi finalmente lançado num concerto na Casa das 
Artes. Todos os proventos da venda iriam reverta para a CDPM. 
Quanto aos participantes, alguns deixaram de se ver, já lá vão dois anos. De nenhum deles recebi procuração para 
escrever este texto, mas tenho a certeza que todos concordarão, mesmo à distância, que eu lhe dê, para o 
terminar, a fórmula de um abaixo-assinado. Pela vida do povo de Timor. 
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