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Pátria, Pátria,
Timor-Leste, nossa Nação.
Glória ao povo e aos heróis
da nossa libertação.

Vencemos o colonialismo,
Gritamos, abaixo o imperialismo,
Terra livre, Povo livre,
Não, não, não à exploração.

Avante unidos,
firmes e decididos.
Na luta contra o imperialismo
O inimigo dos povos,
Até à vitória final,
Pelo caminho da revolução.

Pátria, Pátria,
Timor-Leste, nossa Nação.
Glória ao povo e aos heróis
da nossa libertação.

https://pt.wikisource.org/wiki/Ficheiro:Flag_of_East_Timor.svg
https://pt.wikisource.org/wiki/Especial:Lista_de_wikis_da_Wikimedia
https://pt.wikisource.org/wiki/Especial:Lista_de_wikis_da_Wikimedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tria%20(hino)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:National%20anthem%20of%20East%20Timor
https://www.wikidata.org/wiki/Q327746
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Sobre esta edição digital
Este eBook foi gerado a partir do Wikisource,[1] biblioteca
online multilíngue, feita por voluntários, comprometida em
desenvolver uma coleção de publicações em copyleft de
todos os gêneros: (romances, poemas, revistas e periódicos,
cartas, livros técnicos etc)

Nossos livros são distribuídos gratuitamente, a partir de
materiais que tenham caído em domínio público ou que
tenham sido disponibilizados em licenças livres. Você pode
utilizar nossos materiais para quaisquer fins, inclusive
comercialmente, dentro dos termos ou da Creative
Commons BY-SA 3.0 [2] ou da GNU FDL,[3] à sua escolha.

O Wikisource está sempre à procura de novos membros:
sinta-se à vontade em participar. Apesar de nossos
cuidados, é possível que este livro contenha um ou mais
erros que nos passaram despercebidos. Seja por um ou por
outro motivo, você pode nos contatar no nosso fórum.[4]

Este livro em particular lhe foi disponibilizado a partir das
pessoas por detrás destes nicknames:

Athena in Wonderland
555
Rafael, o Galvão

https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Sobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/copyleft
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pt_BR
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Esplanada
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1. ↑ http://pt.wikisource.org
2. ↑ http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0/deed.pt_BR
3. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
4. ↑ https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Esplanada
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