
Xanana recebe
doutoramento
honoris causa
VISITA
XANANA GUSMÃO vai ser

distinguido na próxima sex-
ta-feira, no Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Po-
líticas (ISCSP), em Lisboa,
com a atribuição do doutora-
mento honoris causa em
Ciência Política e Relações
Internacionais.

O primeiro presidente da

República de Timor-Leste - e

atual primeiro -ministro, car-

go que tenciona abandonar
em julho, como já anunciou
- é a primeira personalidade
a receber aquela distinção
pela nova Universidade de

Lisboa, resultante da fusão
com a Universidade Técnica
de Lisboa. Trata-se de reco-
nhecer o papel de Xanana
Gusmão na independência
de Timor-Leste e na sua con-

solidação como Estado.
A escolha do ISCSP para a

atribuição do honoris causa,

cujo patrono é o catedrático
convidado António Silva Ri-
beiro, prende-se com o facto
de a Ciência Política ser uma
das áreas científicas desen-
volvidas na escola.

Xanana, que já em 2011
fora distinguido com um
doutoramento honoris cau-
sa pela Universidade de

Coimbra, chegou ontem a

Lisboa. Até sábado, tem a

agenda predominantemen-
te preenchida com encon-
tros oficiais, mas também
com a apresentação de um li-
vro (ler caixa).

Hoje reúne-se com os mi-
nistros da Administração In-

terna, Miguel Macedo, da

Defesa, José Pedro Aguiar-
Branco - para a assinatura do

programa-quadro de coope-
ração técnico-militar luso-ti-

morense 2014-2016 - e da

Justiça, Paula Teixeira da
Cruz. •

DISTINÇÃO É

A PRIMEIRA DA
UNIVERSIDADE
DE LISBOA APÓS
A FUSÃO COM
A TÉCNICA

LIVRO SOBRE TIMOR COM
PREFACIADORES DE PESO

? O primeiro-ministro de

Timor-Leste, que durante a

visita a Lisboa vai encon-
trar-se com o presidente da

República, Cavaco Silva, e o

primeiro-ministro, Pedro
Passos Coelho, estará pre-
sente amanhã no lançamen-
to do livro da sua autoria
"Xanana Gusmão e os pri-
meiros 10 anos da constru-
ção do Estado timorense",
na sede da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa
(CPLP). Com a chancela da
Porto Editora, a obra - que
também inclui discursos do

líder histórico de Timor-Les-
te - constitui essencialmen-
te um testemunho, dado na
primeira pessoa, da resistên-
cia da antiga colónia portu-
guesa à ocupação indonésia,
que se prolongou desde a

declaração de independên-
cia, em 1975, até 2002. 0 li-
vro tem uma particularida-
de: prefácios da autoria de
Cavaco Silva, Durão Barro-

so, Jorge Sampaio e António
Guterres. A apresentação
cabe a Ximenes Belo, o bispo
católico que se destacou na
luta pela libertação.

Xanana já foi distinguido pela Universidade de Coimbra


