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Professor Noam Chomsky e Embaixador Robert Van Lierop condecorados em Nova 

Iorque 
 
No dia 30 de setembro, numa cerimónia em nome da Presidência da Republica, dois incansáveis ativistas 

pela autodeterminação de Timor-Leste foram condecorados em Nova Iorque, pelo Primeiro-Ministro, Rui 

Maria de Araújo. O professor Noam Chomsky foi condecorado com o Colar da Ordem de Timor-Leste e o 

Embaixador Robert Van Lierop foi condecorado com a Medalha da Ordem de Timor-Leste. 

 

Numa cerimónia especial que contou com cerca de sessenta convidados, o Primeiro-Ministro salientou que 

"a Ordem de Timor-Leste é a mais alta condecoração concedida por Timor-Leste" e "é uma forma da nossa 

Nação e Estado agradecerem e reconhecerem aqueles, cujas iniciativas e ações beneficiaram o nosso 

povo". 

 

O Professor Noam Chomsky, um intelectual e académico de renome internacional, defendeu intensamente 

Timor-Leste ao longo de duas décadas, dando a conhecer o sofrimento dos timorenses aos americanos e à 

comunidade americana, apelando à liberdade, respeito pelos direitos humanos e ao direito à 

autodeterminação. Chomsky fez várias intervenções durante o 4º Comité Especial de Descolonização e na 

Assembleia Geral das Nações Unidas a favor de Timor-Leste, publicou inúmeros editoriais e textos e 

financiou viagens de refugiados de Lisboa, para que os meios de comunicação dos EUA pudessem ouvir as 

suas histórias. 

 

O Embaixador Robert Van Lierop teve conhecimento da luta de Timor-Leste através do seu trabalho como 

ativista pela descolonização dos países africanos de língua portuguesa. Uma vez ciente da situação de 

Timor-Leste, dedicou-se a apoiar aqueles que lutaram na frente diplomática e no seu papel como 

Representante Permanente do Vanuatu nas Nações Unidas por mais de uma década, dando voz ao desejo 

do povo timorense no âmbito da comunidade internacional. 

 

O Primeiro-Ministro Rui Maria de Araújo elogiou-os e manifestou a gratidão de Timor-Leste, referindo que 

as suas "ações foram cruciais para a nossa independência." O Professor Chomsky replicou, afirmando que 

se sente honrado pelo trabalho realizado para Timor-Leste e considera "a restauração da independência de 

Timor-Leste como um dos milagres do século XX ". 
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O Porta-voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, refere que "estes dois 

senhores, verdadeiros amigos de Timor-Leste, entregaram-se à nossa causa com grande paixão, 

inteligência e coragem. Grandes personalidades nas suas áreas, foram sensibilizados pela resiliência e 

determinação do povo timorense na luta pela autodeterminação. Como servimos de fonte inspiração, a sua 

solidariedade e apoio foi, por sua vez, um grande incentivo para a nossa causa. Juntamente com 

Presidente e Primeiro-Ministro, quero manifestar, em nome do Governo, o meu agradecimento e 

congratulá-los. "FIM 

 

 

 

 


