
Xanana defende nova
estratégia para a CPLP
"PERDEMOS a noção de comunidade.

Agora, necessitamos de definir uma
nova estratégia, de formular um rotei-
ro de ações programáticas que resul-
tem em benefícios sociais e económi-
cos tangíveis para as nossas populações",
disse ontem em Lisboa o primeiro-minis-
tro de Timor-Leste, referindo-se à Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa. Xanana Gusmão, que discur-

sava na sessão de atribuição do doutoramento honoris causa,
no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, lamen-
tou que as democracias estejam "capturadas por uma elite do-

minante, apoiada por uma indústria financeira arruinada".



Países da CPLP
devem deixar de lado
a "desconfiança"

LISBOA A Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa (CPLP)
deve ter "a coragem" de deixar
de lado a "mútua desconfiança"
e participar numa "discussão
séria" sobre um modelo de de-

senvolvimento económico sus-

tentável, defendeu ontem Xana-
na Gusmão. O primeiro-ministro
timorense foi feito doutor hono-
ris causa pelo Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas.



Honrado e desassossegado
Primeiro-ministro timorense recebeu o grau de doutor 'Honoris Causa' pelo Instituto Superior

de Ciências Sociais e Políticas o Xanana Gusmão agradeceu comovido e com recados políticos

Professores António Silva Ribeiro (esq.) e António Crie Serra, reitor da Universidade Técnica de Lisboa
, aplaudem o distinguido, Xanana Gusmão

LISBOA
por

MARTINS MORIM

0 primeiro-ministro de

Timor -Leste, Xanana
Gusmão, recebeu, on-
tem, o título de doutor
Honoris Causa, que foi

atribuído pelo Instituto Superior
de Ciências e Políticas da Univer-
sidade de Lisboa como «reconhe-
cimento do mérito e culto de valo -

res fundamentais das Humanidade,
da Cultura e da Universidade».

O doutorando foi elogiado pelo

seu patrono, Professor António Sil-

va Ribeiro, como «invulgar perso-
nalidade do nosso tempo», um ho-

mem que lutou pelo «valores

supremos da dignificação huma-

na», que tem já uma «extraordi-
nária obra pela sociedade» e que

«consagrou a vida abnegadamen-
te à luta pela libertação do povo
de Timor -Leste».

AGRADECIMENTO COM RECADOS

Xanana Gusmão agradeceu
emocionado, após prolongados
aplausos, lembrando que não teve

«a oportunidade de frequentar o

ensino superior», juntando à

«honra» da distinção o «desas-

sossego por não estar realmente

seguro» de merecer da «genero-
sidade» da academia.

Durante mais de uma hora, Xa-
nana Gusmão, historiou a realida-
de de Timor-Leste da luta de li-
bertação até aos nossos dias, mas
também com vários recados polí-
ticos. A começar pela Comunida-
de dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP), cujos líderes foram
desafiados a pôr de lado a «mú-



tua desconfiança» e a participar
numa «discussão séria e hones-

ta» sobre um modelo de desen-

volvimento económico sustentá-
vel. Xanana Gusmão lembrou que
«é tempo de dar um novo rumo" »à

CPLP e de fazer da lusofonia «ban-
deira nos negócios do mundo»,
para corrigir as «assimetrias» en-
tre «países irmãos». A próxima
cimeira da CPLP é em Dili.

Acusou depois as «democracias

do mundo inteiro» de estarem

«capturadas por uma elite domi-

nante, apoiada por uma indústria
financeira arruinada» e fez uma

exigência. «Há que mudar a men -

talidade dos países ricos e podero -

sos, há que mudar a mentalidade
dos governantes e dos centros
mundiais de decisão, há que se ter
também a humildade de reconhe -
cer que o Homem, a pessoa hu-
mana, deixou de estar no centro

das decisões», defendeu.
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