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TEMPO    Editorial

A propósito de Portugal e os Portugueses, 
D. Manuel Clemente considera que 
é habitual insistir-se na nossa infinita 
capacidade de adaptação, seja aonde for. 
Pergunta-se mesmo, se não se trata antes 
do contrário. Se não deviamos falar até 
da impossibilidade de deixarmos de ser 

quem somos, tal a densidade interior que 
acumulamos.
No mesmo sentido acentua uma 
dimensão relacional que estabelecemos 
com a nossa Casa comum, Portugal, mas 
numa perspetiva mais sentimental do 
que racionalmente definida, como se a 
espuma das ondas nos toldasse a visão.
E tanto assim é que o nosso próprio    
movimento – terreste ou aéreo que seja  
– continua a ser marítimo, mesmo para 
quem nunca sulcou as ondas: estamos 
sempre a embarcar, como se a viagem 
mais trivial se sublimasse também,  
concluindo com “até as nossas serras têm 
naves!”
CASA ou UMA, ou na poesia que radica a 
nossa possibilidade possibilitante…
E hoje, este nosso 3.º número do TEMPO 
é o rememorar de crónica pensada e 

O objetivo das crónicas, comum com 
o TEMPO mais não foi, ou é, do que a 
pretensão de ser um desafio lançado a 
cada um de nós. 
Não exige concordância, pretende 
substantivamente o debate. 
Não propõe uma visão única (...). Não 
anuncia verdades inquestionáveis, 
antes pretende ser “outro ponto de 
vista”.

escrita como despedida de uma CASA e 
inicio de uma UMA!
Assim é, em jeito revivalista da despedida 
da minha CASA e a entrada na minha 
nova UMA, a forma achada de editorial 
da nossa TEMPO.
Ao aceitar o desafio de dirigir a Escola 
Portuguesa de Díli – CELP – Ruy Cinatti, 
a implicação natural foi a minha vinda 
para o sudeste asiático, para Timor-Leste. 
Uma nova UMA…
Comecei a publicar com regularidade 
semanal no Diário do Minho em agosto 
de 1997, casa minha de reflexão, 
respondendo desse modo ao desafio 
do meu Mestre e Amigo, Padre Pereira 
Borges SJ.
Uma nota de ponderação: o objetivo das 
crónicas, comum com o TEMPO mais não 
foi, ou é, do que a pretensão de ser um 
desafio lançado a cada um de nós.
Não exige concordância, pretende 
substantivamente o debate.
Não propõe uma visão única, pretende, 
isso sim, constituir-se como princípio de 
discussão.
Não anuncia verdades inquestionáveis, 
antes pretende ser “outro ponto de 
vista”.
Com a visão de Garaudi:
“Vês as coisas como são,
E perguntas, Porquê?
Sonho coisas que nunca foram,
E pergunto, Porque não?”

Este perscrutar ajuda-nos a compreender 
o processo de corresponsabilização, na 
medida em que da intervenção de cada 
um, em cada momento constrói-se a 
própria imagem, mais humana e mais 
responsabilizadora.

A NOSSA CASA! AMI NIA UMA!...
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TEMPO    Educação Pré-Escolar

Quem mora na minha casa?
O que é a Família?
Família nuclear? Família alargada?

Foi no sentido de responder a estas questões que surgiu o 
projeto ”Quem mora na minha casa?”. 
Com este projeto, as crianças do grupo D, da Educação Pré-
Escolar, têm vindo a trabalhar diferentes conceitos, tais como, 
os laços de parentesco (pai, mãe, avó, avô, tio, tia, irmão, 
irmã), masculinos e femininos, maior/menor e mais/menos, ao 
compararem os agregados familiares de cada um. 
Também os animais fizeram parte deste projeto: os animais de 
estimação e os animais domésticos. 
Paralelamente, trabalhámos a caracterização de pessoas, 
os elementos que fazem parte do agregado familiar de cada 
menino(a) e a caracterização dos animais. 
É nesta nossa “Casa”, a escola, que aprendemos a viver uns 
com os outros, respeitando a individualidade de cada um e a 
percebermos o que nos caracteriza como seres individuais.

Teresa Pires

António Sabino (Grupo D)
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TEMPO    Educação Pré-Escolar

Resimali Tilmar (Grupo D)

Lu’uma Pinto (Grupo D)

Meviana Fernandes(Grupo D)

Felizio Silva (Grupo D)

Alexa Sarmento (Grupo D)

Júlia Amaral (Grupo D)

Joyce Kim (Grupo D)
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TEMPO    1º Ciclo do Ensino Básico

Casa…

Ao ser-se professor do 1º ciclo, aprende-se o significado de 
expressões tantas vezes ouvidas: “a minha sala”, “a minha turma”. 
Percebe-se assim essa sensação de pertença, até subentendida 
como uma essência desta profissão, por se passar tanto tempo 
no mesmo espaço e tanto tempo com as mesmas pessoas.Com 
“a minha turma”, passo quase tanto tempo quanto aquele que 
eventualmente passaria com a minha família, se estivesse perto 
dela, e, na “minha sala” passo quase tanto tempo como aquele 
que passo em minha casa. Assim, é neste espaço que me sinto 
também em casa, conhecendo cada canto, cada prateleira, cada 
caderno, cada livro, que me pertencem a mim e àqueles que já 
me chamaram “mãe”. Por lapso, é um facto. Mas entendi como 
um bom sinal. Provavelmente, como um sinal de que não sou a 
única a sentir-me em casa.

Ângela Sousa

Nesta casa que agora é nossa

A vida levou cada um de nós, empurrados por este ou aquele 
motivo, a mudar de casa. Um processo mais ou menos difícil, 
que obriga a decidir o que desse outro mundo viaja connosco 
para o próximo.
Connosco viajaram memórias, amigos, família e a esperança 
de que nos sentiríamos em casa na nova casa. Com a mudança 
trazemos quem somos, na nova casa aprendemos quem 
queremos ser.
Pegar na vida e mudar com ela de continente, de hemisfério 
nem sempre é fácil. Seja a vida a empurrar-nos, seja o sonho de 
viajar, de aprender a estimular-nos. Muitas vezes essas dúvidas 
mantêm-se, arrumadas num cantinho da nova casa. Noutras, 
dissipam-se, como o pó que limpamos daquilo que éramos.
Mas o que define a mudança não é nem a mudança em si, nem 
a casa de onde saímos. O que define a mudança, o seu êxito, o 
seu impacto em nós, é a nova casa. E esta nova casa tem tido 
enorme impacto em nós todos, os que aqui vivem há mais 
tempo e os que acabam de chegar.
Uma casa que nasceu de nós todos e que aqui ficará, quando 
deixar de ser nossa, quando a vida nos voltar a empurrar para 
outra mudança.

Suzete Pereira

A essência da casa

Seja qual for o abrigo, desde que esteja onde se quiser estar, aí 
será “a casa”. Objetos são adereços, pessoas são memórias. Os 
afetos, esses estarão sempre à chegada.
Não é da cabana ou do palácio que se depende para se “ser”.
A essência do ser está onde se estiver…

Cândida Valente

Matilde Nunes (3ºC)

Roman Jesus(3ºC)

Noah Indart(3ºC)
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A casa!

O regresso, a chegada, aquele momento por que durante tanto 
tempo ansiámos está eminente. Mas  por que permaneço 
estacado, contemplando a minha casa?! O olhar percorre 
o espaço que outrora me pertencia. Já no interior, sou 
surpreendido, novamente, por uma sensação estranha, mas… 
Tudo permanece igual! Nada foi modificado, alterado ou será 
que foi?! 
A resposta está patente em cada objeto que toco, no sol que 
novamente penetra pelas janelas e ilumina as telas, no odor 
que percorre cada parte do meu corpo e me dá “dor”!
Esta não é mais a minha “CASA”! Vários continentes separam 
esta da minha atual casa, este espaço vazio, inócuo, do 
outro repleto de novos sentimentos, de experiências nunca 
vivenciadas, de outras pessoas que sem saber porquê, comigo 
partilham uma outra vida, um outro lugar. Partilham a minha 
nova casa! 

Paulo Ramalho

A Palavra Casa

A palavra casa, no sentido mais lato, científico e conforme 
descrito nos livros, remete-nos para nada mais que um nome 
genérico dado a todas as construções destinadas a habitação.
Mas uma casa não é, ou não deveria ser, um conjunto de paredes 
amorfas, inertes e insípidas, que agrupadas ao lado umas das 
outras, dão origem à tal construção destinada à habitação, 
onde vamos dormir e/ou fazer tempo até dormir.
Uma casa é, ou deveria ser, uma tela, uma tela a ser pintada 
diariamente, pintada com as mãos na tinta, sem pincel ou 
um outro qualquer instrumento que os pintores eternizaram, 
pintada com momentos de alegria, de tristeza, de esperança, 
de desespero, de euforia, de depressão, de mimo, de zanga, de 
calma, de rebuliço…
Ou seja, a nossa casa é, ou deveria ser, a nossa ardósia, o nosso 
livro onde ficará gravado todo esse manancial de emoções que 
fazem de nós seres humanos, todos esses sentimentos que 
fazem de nós seres iguais e únicos em relação aos outros.
Em suma, vivendo nós sozinhos ou em família, a nossa casa é 
onde nos conseguirmos sentir em paz, onde as nossas energias 
estão equilibradas, é onde podemos apenas ser.
Por isso, esteja ela em Portugal, em Timor, ou em qualquer outro 
ponto do mundo, casa há só uma, a nossa e mais nenhuma.

Adérito Lopes

A caminho de casa

À expressão “estou a caminho de casa” vem associada a 
sensação de conforto, de segurança e de felicidade. A casa é o 
espaço por excelência de descanso, de aconchego, de família.  É 
exatamente por essa razão que, quando nos sentimos à vontade 
num espaço ou numa situação, frequentemente, utilizamos 
a expressão “aqui, estou em casa” para denominar território 
familiar ou situação já experienciada e superada. Assim, a 
casa, na sua definição mais objetiva, sinónimo de habitação, 
alberga toda uma experiência, um conjunto de sentimentos 
que lhe imputamos, sem que dela façam parte, na realidade. 
A habitação que nos faz felizes depende mais dos mundos que 
nos habitam do que do edifício que habitamos. Sentirmo-nos 
em casa, independentemente do espaço físico, é uma questão 
de afetos, de harmonia interior, da sensação de realização 
pessoal, de bem-estar. 

Graça Terroso

Eugénio Saldanha  (3ºC)

Joshua Vieira (3ºC)

TEMPO    1º Ciclo do Ensino Básico



8

Timor é para a Vida
Algo difícil um dia, mas tive de decidir,
Para o outro lado do mundo viria, 
Mas com medo de partir…
Receio de encontrar, o que desconhecia,
E com medo de o entregar, aos meus filhos que trazia…

Para trás deixei uma casa, uma família, amigos 
Um conforto que pensei não ser substituído 
Foi difícil a decisão, 
Mas bem cedo percebi,
Que nesta escola eu teria, 
Uma casa para mim…

Com desafios constantes, aprendemos a viver,
E ensino os meus filhos, a melhor saber crescer…
Dar valor ao que o tem…
E agradecer cada dia, 
A experiência fantástica,
Que nesta escola se cria...

Na escola, nova casa
Nos alunos, nova família,
Nos colegas, novos amigos
E, ao som de novas cantigas,
Uma emoção bem sentida 
Posso com força ecoar,
Que TIMOR É PARA A VIDA!

Ana Amália Chamorro

Uma Casa de Tempo
Deixei num outro lugar Uma Casa.
Que do alto da distância se agiganta,
Não de área, mas do vazio de que a saudade se tece.

Deixei numa pátria Uma Casa.
Achei no tempo a Casa Uma.
É da Uma Casa que retorno a Casa Uma!
 
Uma, a pátria, essa trouxe-a comigo.
Encontra-se lá, então, a Uma Casa.
A Uma Casa em Casa Uma.

Essa, agora, é a que ocupa a Casa Uma,
A Uma Casa interior a Casa Uma:
Abre as portas;
Areja o quarto;
Baloiça as cortinas;
Desfaz a bruma.

Agora são Uma da outra.
De tempo em tempo,
Esta à outra rUma.
Enfim, 
De Uma Casa em Casa Uma.

Vítor Correia

TEMPO    1º Ciclo do Ensino Básico

TEMPO    Serviço de Psicologia e   
Orientação
A criança, mesmo com as suas capacidades intelectuais 
intactas, só poderá aprender quando não existirem “fantasmas” 
nem preocupações acessórias. É necessário haver uma 
disponibilidade psíquica para haver prazer em aprender e 
só assim haverá sucesso – é através da atividade lúdica que 
se aprende com sucesso, suportada por boas experiências 
emocionais mantidas. De facto, o prazer de aprender está 
enraizado no prazer de fazer e no prazer de brincar. A escola e 
os seus elementos em interação deveriam formar um invólucro 
contentor, organizador e promotor de desenvolvimento, 
constituindo-se como a etapa seguinte ao contexto familiar.
O núcleo familiar, dentro de suas condições, precisa participar 
mais ativamente de todos os processos pedagógicos, devendo 
valorizar este vínculo, não somente por obrigação ou 
conveniência. 
A família é a principal instituição social.

Tânia Arraiolos

TEMPO    Línguas
Timor-Leste é a minha casa

Muitas pessoas me perguntam se o Brasil é a minha casa e 
eu sempre digo “Não”. Eu gosto de considerar Timor a minha 
casa, o meu lar, pois foi em Timor que eu cresci, criei memórias 
e fiz amizades verdadeiras; porque é em Timor que me sinto 
segura, alegre e em paz. Um dia ou outro, eu terei que sair desta 
minha casa e eu não sei como vou aguentar a dor de deixar esta 
terra que tanto amo. Para mim, a casa é onde damos risadas, 
onde passamos bons momentos, onde às vezes também nos 
zangamos e choramos, onde construímos memórias, onde 
cantamos de alegria. Para mim é assim uma casa e o meu país, 
Timor-Leste, tem todas estas coisas. Timor é a minha casa.

Alice Barbosa (7º A)

	 GOTA - BEBIDAS E ALIMENTOS, Lda.
Aldeia S. José Hudi Laran - Bairro Pité  

Díli, Timor-Leste
T: +670 73707000/77299835/77322144
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Planet Earth - OUR ENDANGERED HOME 
Nowadays, environmental issues are an important topic many 
people seem to neglect.
In our opinion, mankind must focus in what “the big deal” is. All 
we seem to care about is our present life and profit and we don’t 
think about the future generations. Everything swirls around 
money, but how are we going to survive if our home is being 
destroyed? Mankind must stop talking about environmental 
issues and start acting instead! If small actions can negatively 
affect the environment, then small environmental friendly 
actions can also positively affect our home planet.
We can’t solely rely on our rulers… Let’s start in our homes with 
small attitudes that prevent further hurting the environment. 
Particularly in Timor-Leste, we must stop littering, save water, 
start using public transportation instead of cars and motorbikes, 
avoid cutting down trees and deforesting and save water. Let’s 
also stop the epidemics of plastic bottles and food containers by 
reusing materials. If each and every one of us does his share and 
spreads the word, imagine how big and powerful the results 
will be!
Together we can fight for our home planet and revert the 
situation! 

A collective text from class 11º B e C

TEMPO    Línguas

A CASA

É uma palavra simples,
Um nome comum,
Mas tem um significado diferente
Para cada um.

É uma palavra com muitos significados,
Difícil de definir,
Mas o seu simples som
A todos faz sorrir.

É uma palavra linda,
Cheia de cor, 
Cheia de paz,
Harmonia e amor.

Mas o que é afinal?
A casa é a nossa identidade.
Lá, até o objeto mais simples nos sensibiliza.
Casa é o que somos. É o nosso íntimo e terno local.

Beatriz Gonçalves (9ºB)

MEMÓRIAS DE UMA CASA
E esta chuva que não pára! Não se pode andar na rua. Tenho de 
ficar fechada em casa. 
Como todos nós sabemos, a casa é um lugar de habitação. No 
entanto, podemos interpretá-la de outra forma. A casa pode ser 
também metáfora de amor e de carinho, o que me leva ao meu 
tema de hoje:  a casa de memórias. 
A culpa disto é da chuva que continua a cair.
Ando à volta de algumas lembranças e recordo os momentos 
da minha infância que passei em casa dos meus avós. Todos os 
fins-de-semana, eu e os meus primos nos juntávamos em frente 
desta casa. Brincávamos muito! Jogávamos o “Bola Kasti”; o 
“Benten”; o “Taka Matan”, entre muitos jogos. Eu estava sempre 
feliz naquele tempo. À noite, antes de jantarmos, rezávamos 
todos juntos. A parte mais engraçada era a hora de dormir. 
Como naquela casa só havia quatro quartos, que eram para 
os adultos, as crianças ficavam todas juntas na sala de visitas. 
Logo, aproveitávamos aquela hora para nos assustarmos uns 
aos outros. E só parávamos, quando algum de nós começava 
a chorar de medo. Agora, dá-me vontade de rir, quando me 
lembro daquela estupidez toda.
Quem me dera que parasse de chover! 
À medida que o tempo foi passando, algumas coisas mudaram. 
A minha avó foi-se embora. Depois, o meu avô foi ter com ela lá 
no Céu. Mais tarde, também a minha mãe foi ter com os dois, 
para junto de Deus. Todos eles se foram embora.
Agora, quando passamos pela casa dos meus avós, só vemos 
marcas e pegadas infinitas, cheias de memórias e imagino 
que as suas almas continuam naquela habitação. A tradição 
continua, pois aí nos reunimos muitas vezes, mas a sensação já 
não é a mesma.
A água da chuva mistura-se agora com uma lágrima minha. São 
as memórias da casa da minha avó. Saudade!

Quiola  Rafélia (9ºB)

Ilustração de Catarino Bere (8ºB)

Restaurante, Padaria e Pastelaria Tavirense
Av. Presidente Nicolau Lobato

Perto da Embaixada de Portugal
78020218
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TEMPO    Línguas

A casa é o espelho da língua

A casa é apresentada como o espaço de interação familiar, 
sendo a língua o veículo que permite essa interação. Havendo 
a proficiência em várias línguas, essas constituem um reflexo 
das trajetórias sociais de cada individuo e poder-se-á falar de 
plurilinguismo.
De acordo com uma publicação do Conselho da Europa 
sobre a temática do plurilinguismo, destaca-se que este 
fenómeno pressupõe o desenvolvimento de competências em 
determinadas línguas, segundo as necessidades comunicativas 
que a sociedade exige. 

Partindo desse pressuposto, o plurilinguismo está intimamente 
ligado à competência comunicativa em várias línguas; porém 
essas línguas “não são somente um meio de comunicação 
representando a própria estrutura das expressões culturais, 
sendo transportadoras de identidade, valores e concepções do 
mundo”.1 De acordo com a carta europeia do plurilinguismo “a 
diversidade das línguas garante a pluralidade e a riqueza das 
representações” e acredita-se que o plurilinguismo perimite a 
abertura ao outro. As línguas encerram em si “uma percepção 
do mundo: são veículos de sistemas de valores e de expressões 

culturais e constituem um factor determinante da identidade 
de grupos e de indivíduos. As línguas representam uma parte 
essencial do património vivo da humanidade”.2

Contextualizando o plurilinguismo no território da jovem nação 
de Timor-Leste, reconhece-se que, segundo o artigo 13º a 
constituição da república democrática “ O tétum e o português 
são as línguas oficiais” e “O tétum e as outras línguas nacionais 
são valorizadas e desenvolvidas pelo Estado”.3 Como línguas 
de trabalho emergem as línguas inglesa e indonésia que são 

Na minha casa falo tétum, 
português com os parentes e 
algumas pessoas falam inglês.
Aquilino Ferreira, 19 anos, estudante da Faculdade de Direito, 

UNTL

Na minha casa falo língua materna com os meus irmãos e com o meu 
marido e meu filho falo língua tétum. Com as vizinhas falo tétum. 
Às vezes, com o meu filho falo língua portuguesa. Quando estou a 
conversar, às vezes na televisão também falam indonésio, malaio.

Eliasefa Barreto, 32 anos, estudante da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades, UNTL

Na minha casa com as crianças 
falo português, tétum.

Maria Costa, 45 anos, empregada doméstica

Na minha casa falo língua tétum 
com português. Falo português 
com mãe e pai.

Fátima Seixas, 16 anos, estudante do 8ºano, Escola São José 
Operário, Díli

um recurso também na administração pública, a par das duas 
línguas oficiais do país. Em Timor-Leste há ainda“ algumas 
línguas de minorias étnicas, das quais se destaca a comunidade 
chinesa com o Mandarim, o Cantonês e o Hakka”.4

Partindo deste mosaico linguístico, observa-se uma riqueza de 
línguas que se espelha na sociedade e, consequentemente, 
na casa de cada família timorense. Partindo dos testemunhos 
recolhidos a timorenses, constatou-se que, independentemente 

da idade ou estatuto social, a casa de cada um é o reflexo do 
multiculturalismo do país. 
“A diferença e o multiculturalismo são intrínsecos à identidade 
de Timor-Leste, e continuarão a ser, como sempre foram, 
elementos fundamentais da vida coletiva”.5

Em Timor-Leste poder-se-á destacar o conjunto das línguas 
nacionais que são, de acordo com Thomaz (2002) trinta e que 
Hull (2004) apresenta como sendo um total de dezasseis. Essas 
línguas estão distribuídas pelo território e constituem, na sua 
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Na minha casa falo tétum, só 
tétum. No escritório português 
e tétum e outras, por exemplo, 
inglês, depende das necessidades.

Luís Manuel, 54 anos, funcionário do INFORDEPE

Na minha casa, em Díli, falo tétum. 
Assisto a televisão, as telenovelas 
em indonésia. O português só para 
as notícias.

Bernardino Belo, 53 anos, funcionário do INFORDEPE

Na minha casa, eu costumava falar 
língua tétum e a língua portuguesa.

Nazarete Freitas, 19 anos, estudante da Faculdade de 
Engenharia, UNTL

Na minha casa falo sempre português e um bocadinho de tétum.
 Inês Costa e Silva, 10 anos, estudante do 5ºano, turma A da Escola Portuguesa de Díli

1 UNESCO (2001). Relatório Mundial da UNESCO: investir na diversidade cultural 
e no diálogo intercultural.
2 MATSUURA, Koichiro (2008). Mensagem no ano internacional das línguas. 
UNESCO.
3 TIMOR-LESTE (2002). Constituição da República Democrática de Timor-Leste. 
Artigo 13º. Timor-Leste 
4 BATORÉO, Hanna J. (2009). «A língua portuguesa em timor: de que forma 
deve o ensino de português adaptar-se às diferentes realidades nacionais?» In 
Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, 4, Lisboa: Edições Colibri/CLUNL.
5 PARLAMENTO NACIONAL DE TIMOR-LESTE. (2011) 5133.
6 BATORÉO, Hanna J. (2009). «A língua portuguesa em timor: de que forma 
deve o ensino de português adaptar-se às diferentes realidades nacionais?» In 
Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, 4, Lisboa: Edições Colibri/CLUNL, pp. 51-
61.
7 HULL, Geoffrey (2001). Identidade e Língua: desafios e prior idades para a 
Educação em Timor-Leste. Centro de Informação e Documentação Amílcar 
Cabral, Díli e Baucau.
8 THOMAZ, Luis Filipe (1998). De Ceuta a Timor. Lisboa: Difel.
9 HULL, Geoffrey (2001). Identidade e Língua: desafios e prior idades para a 
Educação em Timor-Leste. Centro de Informação e Documentação Amílcar 
Cabral, Díli e Baucau.
0 CAPUCHO, Maria Filomena (2008). Língua, expressões linguísticas e 
diversidade cultural. Lisboa: Matrizes e Configurações.

TEMPO    Línguas

maioria, as línguas maternas da população em causa. 
No que concerne às línguas oficiais, “A adopção do Tétum como 
uma das línguas oficiais não significa que se trate da única 
língua local, nem sequer que seja esta a mais falada por todo o 
povo timorense”.6

Para além do tétum que, segundo os testemunhos, é a língua 
oficial mais falada em casa, a língua portuguesa também vive 
nas casas timorenses. Hull reitera que ao investir-se na língua 
portuguesa como língua oficial criar-se-á “uma base firme para 

o futuro do tétum e das demais línguas”7 e, segundo Thomaz 
a língua portuguesa constituiu desde sempre “o cimento 
aglutinador da identidade cultural entre os povos de Timor 
oriental”.8 Conclui-se, deste modo que, “a relação entre as 
duas línguas é tão chegada que, na realidade, uma não pode 
sobreviver sem a outra”.9

Por último, os testemunhos sublinharam que em casa evidencia-
se a influência de meios de comunicação, como o caso da 
televisão, uma vez que a população assiste a telenovelas em 
malaio e em português, ao telejornal em tétum e em português 
e ainda a publicidade em inglês e muito mais exemplos haveria 
para referir, acentuando a diversidade linguística que invade a 
casa timorense. 

Finalizando, Timor-Leste é um país com cidadãos plurilingues, 
capazes de comunicar em mais do que uma língua, de acordo 
com a situação comunicativa, na medida em que a diversidade 
linguística, presente no quotidiano timorense, assim o exige.
A língua é “um espelho multifacetado de identidades e 
culturas”10 que se reflete na casa de cada família timorense.

Márcia Pinto
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Ética e Moral numa Casa Comum

Correntemente ouvimos falar de ética e de moral. Há, na sua 
origem etimológica, uma relação semântica entre os dois 
termos, que parece confirmar o uso de um termo ou de outro 
indiferentemente.
O termo ética apresenta-se em grego com duas raízes distintas: 
uma que se refere a êthos e que significa “o lugar onde o animal 
habita, a caverna, logo o carácter enquanto lugar de onde brota 
o ato, a interioridade do ato”1 e outra, éthos, que se refere ao 
“hábito”.
O termo moral ter-nos-á chegado por via da tradução latina de 
éthica, feita por Cícero, mos – moris, confundindo-se a distinção 
grega entre êthos e éthos.
Assim, o termo moral poderá ser utilizado para nos referirmos 
ao sistema de regras que o homem segue ou deverá seguir na 
sua vida pessoal e coletiva, evidenciando o seu carácter de 
exterioridade em relação ao agente, enquanto o termo ética 
apontará para a interioridade do agente, indagando a dimensão 
pessoal da ação.2 A remissão para uma certa interioridade do 
indivíduo, para a sua intencionalidade, sugere uma confirmação 
de si mesmo, incorporando hábitos e costumes inculcados por 
via da tradição.
Com Levinas, é na descoberta do rosto do outro que o sujeito 
se desprende do seu eu e da sua mesmidade, encarando como 
tarefa sua a abertura, a disponibilidade, distanciando-se de 

si e assumindo que é responsável pelo outro3, seu  refém, na 
medida em que a sua própria subjetividade se coloca no lugar 
do outro, dizendo: eis-me, sou o guardião do meu irmão.
A especificidade da existência humana está agora na sua 
responsabilidade para com o outro, descobrindo-se na abertura 
de ser para o outro, “o pobre e o desnudado, e nada do que 
concerne a este estrangeiro me pode deixar indiferente”.4 
Encontra-se, assim, o dever de acolher o apelo que vem do 
rosto do outro, um rosto que fala e que permite o chegar à 
verdade, numa obrigação de ser um-para-o-outro.
Deste modo, deparamo-nos com uma intencionalidade 
também presente na ética de Hans Jonas, o qual aponta para 
um princípio de responsabilidade, indicando novos imperativos 
da ação humana5, face à necessidade de preservação da vida 
nesta nossa Casa, permitindo estabelecer limites aos impactos 
negativos para a vida humana e para o mundo de uma 
tecnociência desenfreada, adepta da ideia de um progresso 
desmesurado em perpétua marcha.
Ora, é neste diálogo entre ser e responsabilidade, entre 
interioridade e dever, entre indivíduo e comunidade que se 
poderá, pela ação, proteger a vida humana no cuidado com 
os outros e com os que ainda não o são, nesta Casa Comum 
que, verdadeiramente, não é nossa pertença, mas que nos 
foi emprestada para a devolvermos, condignamente, à futura 
humanidade, às gerações vindouras.

Luís Firmo
1 RENAUD, Isabel –  «Moral». In Logos 3. Lisboa: Editorial Verbo, 1991, pp. 959-960.
2 “(…) a Moral diz respeito às ações praticadas por hábito e aos costumes em geral (…) a ética analisa a dimensão pessoal da ação, mostrando o modo como o agir 
surge da própria interioridade da pessoa que age. Já não é a conformidade com a lei que é primeira na consideração ética, mas a fidelidade ao centro pessoal do 
qual a ação emana”. Idem.
3 “Le Moi devant Autrui est infiniment responsable”. LEVINAS, Emmanuel – «Transcendance et Hauteur». In Bulletin de la Société Française de Philosophie 56 
(1962), p.97.
4 “L’Autre est le pauvre et le dénué et rien de ce que concerne cet Étranger ne peut me laisser indifférent”. Idem.
5 “Um imperativo que desse resposta ao novo tipo de ação humana e dirigido ao novo tipo de intervenção que a comanda poderia exprimir-se como segue: «Age 
de tal maneira que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a preservação da vida humana genuína»; ou, expresso negativamente: «Age de tal maneira que 
os efeitos da tua ação não sejam destruidores da futura possibilidade dessa vida»; ou simplesmente: «Não comprometas as condições sobre a Terra»; ou de modo 
mais geral: «Nas tuas opções presentes, inclui a futura integridade do Homem entre os objetos da tua vontade»”. JONAS, Hans – Ética, Medicina e Técnica. Lisboa: 
Editorial Vega, 1994, p.46.

Fotografia de Mireille Sam (11ºA)
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Evocação do 12 de novembro de 1991

Dia Mundial da Alimentação

Dia da Música Dia da Música

Parlamento dos Jovens - Palestra

Parlamento dos Jovens - Eleições

Tomada de posse da nova AEEPD

Parlamento dos Jovens - Palestra

Visita ao Parlamento Nacional 

Visita da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

Visita ao Parlamento Nacional 

Celebração do XX aniversário da atribuição do prémio Nobel da Paz

Evocação do 12 de novembro de 1991
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Peace Run

Mensagem de Natal ao Presidente da RDTL

Prémios de mérito - 2º e 3º Ciclos Prémio de mérito - Secundário

Mensagem de Natal ao Presidente do 
Parlamento da RDTL

Mensagem Natal ao Embaixador de 
Portugal na RDTL

Festa de Natal

Campanha solidária com o orfanato

Lançamento do livro do P. José Martins SJ

Campanha solidária com o orfanato

Lançamento do livro do P. José Martins SJ
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Vidas havidas e vidas a haver entre 

Angola e Timor-Leste

Cheguei a Angola no ano letivo de 2013 para trabalhar num 
Colégio particular, que tinha como um dos seus objetivos 
implementar o Departamento de Educação Especial, de modo 
a ir ao encontro das especificidades/necessidades dos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais e com dificuldades 
de aprendizagem. O Colégio caracteriza-se por estar 
significativamente acima de qualquer instituição similar na 
Província/no País.  O seu contexto encontra-se muito longe do 
que é a realidade escolar em Angola, onde há uma elevada taxa 
de analfabetismo e muita depauperação em termos materiais 
e condições minimamente aceitáveis para que uma grande 
parte da população possa viver em condições humanamente 
aceitáveis. No País existem apenas doze escolas que oferecem 
Ensino Especial, as quais estão localizadas apenas em quatro 
das dezoito províncias de Angola, não existindo nenhuma escola 
de formação para formadores de pessoas com dificuldades 
intelectuais e de desenvolvimento. Trata-se de um País onde 
apenas 55 a 60% da população frequenta a escola básica, 
existindo contradições quanto à qualidade da educação, uma 
vez que, segundo informações, muitas “escolas não respeitam 
os currículos escolares”. Por outro lado, as referências de 

contagem de alunos no País baseiam-se no número de salas 
de aula e não no número de escolas. É elevado o índice de 
absentismo e abandono escolares, com a agravante do excesso 
de classes em regime triplo (três turmas numa mesma sala). 
Testemunhei alunos a regressar da escola transportando a sua 
cadeira, o que espelha uma realidade que está longe de ser 
a ideal para o desenvolvimento harmonioso dos alunos, que 
serão os Homens e Mulheres de amanhã. 
Porém, o contacto com esta realidade tão diferente da de 
Portugal não me desmotivou. Pelo contrário, ainda me deu 
mais força para trabalhar, de modo a poder contribuir para o 
desenvolvimento holístico dos meus alunos, a fim de poderem 
ter alicerces que os possam ajudar a lutar por uma vida melhor. 
Para além do meu desempenho profissional no Colégio, 
voluntariei-me nas Aldeias SOS e na Instituição Leigos para o 
Desenvolvimento, tendo desenvolvido projetos e dei formação 
a adultos para que estes fossem capazes de ensinar as crianças 
e os jovens. A sua força de vontade era grande, todavia, as 
limitações ao nível da Língua Portuguesa constituíam-se 
como um obstáculo, o que requeria mais horas de trabalho, o 
que, por vezes, não era possível dadas as minhas obrigações 
profissionais. Mesmo assim, nunca desisti, pois não existe nada 
mais gratificante do que o contacto diário com os alunos. Ouvir 
as suas histórias de vida, conversar e orientar. Foi sempre minha 

TEMPO    Na nossa casa

Fotografia de Inês Sequeira
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TEMPO    Fora de Casa

preocupação, desde o meu primeiro ano de serviço em Angola, 
facultar aos meus alunos uma aprendizagem útil, capaz de os 
acompanhar durante a sua vida, dando grande importância à 
aprendizagem da Língua Portuguesa, quer na sua vertente oral, 
quer escrita, o que exigiu profissionalismo, planificando cada 
aula e operacionalizando os conteúdos, tendo em conta os 
diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, de modo a poder 
proporcionar uma aprendizagem diversificada e motivadora. 
Tenho a plena consciência que só na posse de um amplo 
conhecimento dos alunos, das suas diferenças e singularidades, 
do que é aprender e como se pode intervir na aprendizagem é 
que se consegue dar corpo à verdadeira missão de ser professor.  
Hoje, encontro-me em Timor-Leste com a mesma força de 
vontade para ser professor, para poder dar o melhor de mim, 
para que os meus alunos vejam a escola como um espaço de 
desenvolvimento pessoal e interpessoal. Na escola apercebo-
me que muitas das dificuldades dos alunos são sentidas na área 
de Língua Portuguesa que é transversal às restantes áreas. Os 
alunos evidenciam falta de bases/competências, resultando 
em dificuldades de interpretação. Assim, vejo que o meu papel 
é ajudar os alunos a superarem as suas dificuldades. A meu 
ver, os alunos não têm problemáticas acentuadas, mas falta 
de bases e muitos deles encaram a aprendizagem da Língua 
Portuguesa como a sua segunda língua, tendo em conta que, na 
sua maioria, as famílias falam o Tétum, não promovendo, assim, 
o treino oral da Língua Portuguesa. 
Atualmente, para além dos tempos que me foram destinados 
à Educação Especial, tenho tempos definidos ao nível do 
Laboratório do Conhecimento, onde terei de elaborar estratégias 
de aprendizagens diversificadas, sempre com um carácter 
lúdico-pedagógico, objetivando a promoção do conhecimento 
em todas as áreas, sobretudo nas áreas da Língua Portuguesa 

e da Matemática de uma forma lúdica. Será meu objetivo fazer 
com que os alunos gostem desta atividade de enriquecimento 
curricular, procurando sempre fazer uma articulação dos 
conteúdos lecionados na sala de aulas, sem nunca me afastar 
da “filosofia” inerente ao Laboratório do Conhecimento, ou 
seja, levar os alunos a adquirirem conhecimentos de uma 
forma lúdica, motivá-los para que o tempo passe e eles nem 
se apercebam e que estejam sempre ansiosos pela próxima 
aula. Esta será uma metodologia de ensino que terá frutos, 
sobretudo no que se refere ao domínio da Língua Portuguesa, 
dando corpo à Lusofonia, o que implica uma metodologia de 
ensino diversificada, tendo sempre em conta a singularidade de 
cada aluno e o seu ritmo de aprendizagem. É nesta direção que 
quero caminhar em Timor-Leste, tendo a consciência, como 
refere Santos Guerra que “a esperança nasce da nossa vontade 
e dá asas ao nosso esforço”. 1  
Ao olhar para a minha vida havida em Angola e para a minha 
vida a haver aqui em Timor-Leste refiro que ser professor é 
uma arte e para que esta profissão seja realizada como arte, 
requer uma devoção tão exclusiva e uma preparação tão 
rigorosa como a obra de qualquer pintor ou escultor. Equivale 
a sabermos trabalhar e adaptarmo-nos com motivação face às 
diferentes realidades com as quais nos possamos deparar. Ao 
longo do meu percurso profissional foi e será sempre enfatizada 
a ideia que, na profissão docente, têm de estar conjugadas 
duas vertentes do desempenho, nomeadamente, a científica e 
a relacional, ou três dimensões do saber, designadamente, o 
saber-fazer, o saber-ser e o saber-estar. Assim, cá estou eu com 
força e motivação para cumprir mais uma missão com rigor e 
profissionalismo exigíveis ao cargo que desempenho.  

Carlos Daniel Fernandes
 1  Santos Guerra, M. – Uma pedagogia da libertação, crónica sentimental de 
uma experiência. Porto: Edições ASA, 2002, p. 255.

Fotografia de Mireille Sam (11ºA)
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PRIMEIRAS IMPRESSÕES

Olá a todos!
Somos ex-alunas da Escola Portuguesa de Díli. Acabámos o 
ensino secundário no ano passado e, neste momento, estamos a 
continuar os nossos estudos universitários em Lisboa, Portugal. 
Aproveitamos esta oportunidade para partilhar convosco 
as nossas primeiras impressões ao chegarmos a Lisboa, as 
dificuldades que nos surgiram durante esses primeiros tempos 
e, principalmente, as dúvidas que sentimos sobre os nossos 
estudos. 
Saímos de Díli no dia 23 de agosto e chegámos a Lisboa no dia 
24. A viagem foi muito cansativa porque passámos horas e horas 
sentadas dentro de um avião. Ao chegarmos a Lisboa, vimos 
que tudo era diferente e ficámos encantadas com a beleza da 
cidade. Lisboa é uma cidade onde tudo está facilitado, como, 
por exemplo, o bom acesso aos transportes públicos. Para nos 
deslocarmos a qualquer sítio temos uma grande variedade de 
escolhas de mobilidade.
Sou a Isolina Oliveira, estudante do 1º ano do curso de Direito, 
na Universidade de Lisboa. De início foi tudo um pouco difícil e 
complicado. As aulas são rápidas, os professores falam depressa. 
Aconselho todos  a irem à praxe porque aí vão encontrar muitos 
amigos e porque na praxe podemos escolher uma madrinha ou 
um padrinho  que nos vão guiar na faculdade e que nos vão 
ajudar em relação às matérias. Obviamente que vão ter muitos 
colegas, mas nem todos são bons e nem todos querem partilhar 
os apontamentos connosco. Uma coisa muito importante é que 
temos que saber gerir bem o nosso dinheiro, ou seja, temos 
que saber poupar, pois aqui tudo se paga, principalmente em 
Lisboa. 
Nas aulas, o mais importante é estarmos atentos, tomar notas 

nas aulas e estudarmos sempre todos os dias, mesmo nos fins 
de semanas. No início fiquei deprimida com os estudos e chorei 
todos os dias, mas depois decidi recomeçar tudo com muita 
força. A vida universitária é assim, amigos.  Caímos, levantamo-
nos, recomeçamos, tentamos de novo até conseguirmos.
Sou a Marinella Mestre, também estudante do 1º ano do curso 
das Relações Internacionais no Instituto Superior das Ciências 
Sociais e Politicas. Quando cheguei a Lisboa para estudar no 
ISCSP, na verdade, não sabia o que era viver longe da casa dos 
pais, nem o que era estudar numa universidade. No início senti 
imensas saudades de casa e dos meus pais, mas com o passar 
do tempo tudo  mudou, porque para além de adorar estar a 
viver aqui, também fui ganhando autonomia e independência. 
Em relação à universidade, tive que me adaptar a algumas 
situações, por exemplo, aos métodos de ensino que variam com 
cada professor, tive de me adaptar à forma como eles ensinam. 
No ir e vir das aulas, comecei a conhecer alguns amigos e 
não são todos portugueses. A maioria dos meus amigos são 
Moçambicanos e Guineenses. Digo-vos já que a faculdade é 
completamente diferente do secundário. Na faculdade ninguém 
vai atrás de ti para te puxar, ou seja, se tens qualquer dúvida 
tens que recorrer imediatamente aos professores para que eles 
possam explicar de novo ou também podes recorrer aos alunos 
mais velhos, os seniores. Depois das aulas, aconselho a rever 
todas as matérias, pois assim sendo, quando chega a época dos 
exames, já não fica muito que estudar. Tive que aprender a fazer 
tudo sozinha e isso tornou-me uma pessoa mais autónoma e 
com muito mais responsabilidade. 
Por último, aconselho todos a virem estudar para o estrangeiro, 
pois vão aprender como é viver de forma independente, vão 
conhecer novas culturas e também muitos amigos, apesar de 
ser preciso enfrentar muitos obstáculos. 

Isolina Oliveira e Marinella Mestre 

TEMPO    Fora de Casa
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Escola Portuguesa de Díli - EPRC

Como todos nós sabemos, antigamente esta escola era 
conhecida por “EPD” – Escola Portuguesa de Díli.
A EPD é, para mim, a minha segunda casa porque vivo e cresci 
aqui com os meus três irmãos. Sou um ex-aluno da EPD.
Entrei nesta casa em 2002; naquela altura comecei a conhecer 
a primeira língua de várias nações, a língua portuguesa que foi 
adotada como língua oficial do meu país. Na primeira aula que 
tive, quando entrei numa sala que me parecia enorme naquele 
tempo, só compreendi umas pequenas frases em Português: 
“como te chamas?” e “ quantos anos tens?”; quanto ao resto, 
não percebia nada. Mas nos dias seguintes aprendi mais 
palavras novas em Português e, por fim, já conseguia escrever 
e falar em Português.
Foi nesta casa EPD que eu e os meus três irmãos, o Victor, o 
Cizenando e a Vicentinha aprendemos a falar em Português.
A EPD é, para todos nós, uma segunda casa e os professores são 
uns segundos pais e mães, todos nos sentimos irmãos; naquela 
época, não existia um conceito de “amigos” entre os alunos EPD 
porque a palavra “amigo” só era usada, no início, pelos novos 
alunos que entravam para esta casa, tornando-se, em pouco 
tempo, em mais uns irmãos.
Aprendi muitas coisas na EPD e como a vida continua, depois de 
alguns anos foi a minha vez de me despedir dos meus irmãos de 
várias nacionalidades que aqui estudaram.
Entretanto, o nome EPD mudou para EPRC que significa Escola 
Portuguesa Ruy Cinatti.
Mas isto não foi uma questão muito importante pois, de 

qualquer modo, EPD ou EPRC é, na mesma, uma casa para 
todos nós.
Deixei a EPD-EPRC por algum tempo e um dia voltei novamente 
a esta casa. Regressei, já não como aluno, mas como ajudante/
voluntário para trabalhar. Fiquei muito contente por ter esta 
oportunidade de tratar e cuidar desta casa para a nova geração.
Entretanto, passei de voluntário a funcionário da EPD-EPRC, o 
que para mim significa uma grande responsabilidade porque 
vivi e cresci aqui desde há 15 anos e conheço muito bem esta 
casa.
A EPD-EPRC cresceu, hoje é uma grande família, mas do meu 
ponto de vista, nesta etapa da minha vida, as dificuldades 
que enfrenta a EPD-EPRC estão na falta da prática da Língua 
Portuguesa na interação entre os alunos, entre os funcionários 
e os alunos, e entre os funcionários e os professores. Fico um 
pouco desapontado ao ver que as novas gerações não estão tão 
unidas como antes, no meu tempo de estudante; falta praticar 
a Língua Portuguesa dentro desta casa e o cumprimento das 
regras que vigoram na EPD-EPRC.
Como me parece saber bem o que se passa com as novas 
gerações, tento-as ajudar para podermos recuperar novamente 
a unidade entre todos e, para isso, é preciso tempo e dedicação 
para convencer os alunos para a importância de respeitarem as 
regras, trabalharem nos estudos e praticarem o Português. Fico 
muito contente por ver que a minha ajuda é boa para todos 
eles.
Há muitas lembranças na EPD-EPRC e, neste momento, não 
encontro melhores palavras, senão dizer: somos todos irmãos, 
EPD-EPRC para sempre…

Vitorino Ribeiro
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A Casa coletiva
“Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para 
a libertação e não para a servidão dos homens.”

Jacques Le Goff

A Casa. Este foi o mote inicial para uma colaboração, de autoria 
coletiva, na Revista da nossa Escola e que suscitou reações 
díspares aquando do desafio lançado na turma. Uma breve 
reflexão que permitiria suscitar o espírito crítico e mobilizar, 
ainda que de forma indireta, algum currículo formal.
A casa é família, a casa é liberdade, a casa é segurança, a casa 
é memória, a casa é espiritual, a casa é nação, a casa é onde 
respeitem a nossa personalidade, a casa é onde nos sentimos 
felizes. 
Escrever no coletivo constituiu nova etapa desafiante. 
Organizadas as ideias, apelando à capacidade de síntese, 
optou-se por orientar a reflexão para o tema da memória que 
se relaciona mais diretamente com História - disciplina que 
impulsionou esta ponderação.
A memória “intelectual, escrita ou oral” que assegura a linha 
do tempo, garante a recordação, a capacidade de evocar o 
passado e permite a sua retrospetiva, revê as diferentes facetas 
da história e possibilita torná-la, eventualmente, propedêutica 
do futuro para compreender a atualidade e o mundo que nos 
rodeia. 
E a lembrança, traço da identidade, com os relatos, as narrativas 
pessoais, familiares, nacionais, é, sobretudo, a memória coletiva 
que agora importa sublinhar. 
Sem a persistência da memória “sobretudo a coletiva” 
como recurso de sobrevivência e de replicação de modelos 
civilizacionais que estudamos e nos quais nos inserimos, não 
seria possível uma existência que olhe no passado caminhos 
para o futuro. 
O sociólogo Maurice Halbwachs, sublinhou o conceito de 
memória coletiva, ligado à impugnação da existência de uma 
memória exclusivamente individual, situando a conceção da 
memória como elaboração produzida no presente e não como 
simples recordação do passado.1 Neste sentido, poderemos 
falar da existência de muitas memórias, que encorparam uma 
dimensão do coletivo, da comunidade que delas se apropria e 
as redimensiona numa memória coletiva.

Poderemos ver recordações do quotidiano transformadas 
em acontecimentos significativos, simplificação de factos 
relevantes, omissão de testemunhos, depreciação de artefactos, 
num esforço involuntário ou premeditado de reescrever os 
factos, a história. 
A própria construção da identidade individual ou coletiva 
remete-nos para um processo de (re)construção de memórias. 
E a memória que pode ser elaborada, forjada e efabulada, 
condiciona a relação entre a recordação” configuração da 
realidade” e a identidade adotada. 
É insensato negligenciar o risco da representação do passado 
em função de conveniências diversas e raramente inofensivas, 
as quais habilmente se concertam com incitamentos e opções 
totalitárias que perpassaram, por exemplo, o século XX, ainda 
que se tenha consciência que o passado pode ser selecionado 
em função do objeto de estudo, decidido pelo historiador 
num determinado momento, dos documentos e das suas 
parcialidades. Neste sentido, Jacques Le Goff afirma que “o 
documento é, pois, monumento.2 É o resultado do esforço feito 
pelas sociedades históricas, para impor ao futuro” querendo-o 
ou não” determinada imagem de si mesmas. Em definitivo não 
existe um documento-verdade. Todo ele é mentira. Cabe ao 
historiador não fazer o papel de ingénuo.”3

A memória materializada em documentos ou testemunhos 
que a história utiliza, como matéria-prima, deverá passar por 
investigações persistentes.
Poder dispor do conhecimento do passado, constitui um 
instrumento que permitirá uma análise mais fundamentada, 
crítica e pertinente do presente podendo, porventura, aportar 
contributos para uma interpretação mais consciente do 
presente e para uma projeção mais exigente do futuro.
A memória garante o futuro, que assegura a liberdade, a 
igualdade, o progresso, a civilidade, a Humanidade, porque a 
Casa é a Humanidade.

Dina Mendes e os alunos do 10ºB
Donzela Napoleão, Miguel Soares e Romário Soares 

1  Cf. HALBWACHS, Maurice – La Mémoire Collective. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1968.
2 Conceito de monumentum que deriva do verbo monere, que significa fazer 
recordar, avisar, instruir e é usado pelo poder, não como documento objetivo, 
mas com intencionalidade.
3 LE GOFF, Jacques – História e memória. Campinas: SP Editora da UNICAMP, 
1990, p. 472.Fotografia de Diana Ferreira (10ºB)

Fotografia de Titania Lera (10ºB)
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TEMPO    Associação de Estudantes

Associação de Estudantes da Escola 
Portuguesa de Díli

A presente Associação de Estudantes foi criada em 2015 com 
o objetivo de melhorar a participação dos estudantes na vida 
da escola, não apenas para promover atividades lúdicas, mas 
também para reforçar a voz dos alunos junto da direção, 
favorecendo o diálogo entre toda a comunidade escolar.
Neste seu segundo ano de existência como Associação, os 
novos órgãos diretivos, eleitos democraticamente pelo universo 
de alunos da escola entre o 9º e o 12º ano, realizaram já várias 
iniciativas, tais como, o presépio ao vivo e o novo sistema de 
reciclagem.
Propomo-nos promover a organização de torneios de 
basquetebol e futebol interescolas, a comemoração do dia 
dos namorados, a dinamização de palestras, assim como a 
implementação de um sistema de padrinhos e madrinhas que 
apoiem os estudantes mais novos.
Como assinalamos na nossa página oficial, estamos prontos 
para dar o melhor aos alunos da EPD, prontos para ouvir a 
vossa voz, prontos para vos apoiar. Asseguramos que queremos 
e VAMOS dar o nosso melhor! 
Esta é uma Associação dos alunos para os alunos, nesta casa de 
todos nós, a Escola Portuguesa de Díli.

Mireille Sam (11º A) e Tomás Inácio (12º A)

TEMPO    Associação de Pais

A Casa e a Escola: parceiros no processo de 
ensino e aprendizagem

“Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes.”
Paulo Freire

A família é a “primeira escola de qualquer criança”, sendo o 
primeiro espaço de afeto, de segurança e de alteridade. É em 
casa, por exemplo, que as crianças aprendem a falar e a andar, 
considerados como os primeiros instrumentos de autonomia 
do ser humano. 
A casa também é considerada o primeiro espaço de educação 
para a cidadania, pois a família é a instância matriz da 
socialização na vida das crianças. 
De acordo com Dessen e Polonia (2007), citando Kreppner 
(2000), a família é vista como um sistema social responsável 
pela transmissão de valores, crenças, ideias e significados 
que estão presentes nas sociedades. Ela tem, portanto, um 
impacto significativo e uma forte influência no comportamento 
dos indivíduos, especialmente das crianças, que aprendem as 
diferentes formas de existir, de ver o mundo e construir as suas 
relações sociais.
A escola, por seu lado, tem como principal objetivo promover 
nos alunos o desenvolvimento das suas capacidades e a 
construção de uma autonomia das atitudes a nível pessoal 

e de cidadania. No entanto, o sucesso desta enorme tarefa 
encontra-se dependente da aproximação entre a escola e a 
família, até porque os pais e/ou encarregados de educação têm 
um papel essencial no acompanhamento regular das atividades 
letivas dos educandos e na criação de motivação para que eles 
estudem de forma dedicada e desenvolvam hábitos de trabalho 
e atitudes de responsabilização e autonomia.   
Apesar de a Família e a Escola representarem contextos 
diferenciados, é de salientar que o trabalho conjunto e a boa 
relação entre os atores educativos, especialmente os pais e/ou 
encarregados de educação e os professores, é essencial para 
garantir o sucesso do percurso de ensino e aprendizagem dos 
alunos. 
Assim, é indispensável que os alunos “sintam” a presença dos 
seus pais na escola, com a sua participação ativa nas atividades 
da escola – ex. reuniões, eventos desportivos, festas, etc -, 
até porque a escola não consegue isoladamente responder às 
necessidades da sociedade.

Filipe Silva

CÉSAR, Margarida – «O papel das famílias nos processos de aprendizagem 
matemática dos alunos: Caminhos para a inclusão ou retratos de formas (subtis) 
de exclusão?». In Interacções 20 (2012), pp. 255-292. 
DESSEN, Maria Auxiliadora e POLONIA Ana da Costa – «A família e a escola 
como contextos de desenvolvimento humano». In  Paidéia (Ribeirão 
Preto) 17(36) (April 2007), pp. 21-32.
VASCONCELOS, Teresa – «A importância da educação na construção da 
cidadania». In Saber (e) Educar 12 (2007), pp.109-117.
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TEMPO    Na Casa da Democracia

A casa onde eu aprendo a democracia 

Eu tenho muitas casas. Timor-Leste é uma casa muito grande 
com habitantes de diferentes nacionalidades: timorenses, 
portugueses, indonésios, japoneses, australianos, brasileiros, 
chineses, etc.
Depois, tenho a casa da minha família onde moro com os meus 
pais, os meus cinco irmãos e a minha tia. Mas, onde eu passo 
mais tempo é na Escola Portuguesa de Díli. A minha escola é 
a casa onde eu aprendo, faço amigos, conheço coisas novas e 
participo em projetos. No dia 19 de Janeiro fui eleita deputada 
através do projeto Parlamento dos Jovens do básico cujo tema 
é “A Constituição Portuguesa, que mudanças?”
Mas, vamos começar pelo princípio: primeiro fiz uma lista 
com 10 candidatos para concorrer ao parlamento dos jovens, 
depois aprendi muitas coisas sobre a constituição de um país, 
pensei em três ideias para mudar a constituição e melhorar as 

A experiência na 1ª Fase do “Parlamento dos 
Jovens” 2016/2017

“Parlamento dos Jovens” é um programa, organizado pela 
Assembleia da República Portuguesa, tendo a Escola Portuguesa 
de Díli participado nos últimos anos.
Neste ano letivo, a Assembleia da República Portuguesa 
desafiou os alunos do ensino secundário com o tema “40 anos 
de Constituição e do poder autárquico. A Constituição que 
temos, a Constituição que queremos: desafios ao poder local.”
Começámos as nossas pesquisas e estudos, encontrando 
algumas dificuldades pelo facto de não estarmos em contacto 
direto com a realidade portuguesa, no que respeita ao poder 
local. Então focámo-nos inicialmente na Constituição de 
Timor-Leste que tem raízes na Constituição Portuguesa e, 
seguidamente, fizemos uma leitura comparada de alguns 
aspetos das duas Constituições.
Timor-Leste é uma nação jovem, como nós, e está numa 
primeira fase de aprendizagem e desenvolvimento, onde há 
muito por descobrir e ainda imensas melhorias a fazer. Em 
2016 Timor-Leste entrou num processo de descentralização 
e desconcentração do poder central. Parecia que agora tudo 
estava a colaborar connosco, era o melhor ano para as nossas 

pesquisas que se concentravam na municipalização de Timor-
Leste, olhando para a experiência do poder local em Portugal.
Todas as listas organizaram medidas pensando inicialmente 
nos desafios que se colocam a Timor-Leste, com o objetivo 
de dar maior autonomia e responsabilidade aos municípios, 
descentralizando o poder central e, em simultâneo, preparámos 
as medidas relativamente ao poder local em Portugal.
Na Sessão Escolar, o ambiente no debate parecia como se 
estivéssemos no Parlamento, na Casa da Democracia, pois 
havia a mesa da Assembleia, com três alunos (presidente, 
vice-presidente e secretário) e os deputados. Foi um tempo 
de reconhecimento das grandes ideias, cada lista defendia as 
suas medidas com fortes argumentos, fazendo pensar que 
medidas se poderiam abolir/reprovar ou aceitar. Conseguimos 
um compromisso final entre aspetos das várias propostas e o 
consenso alcançado pareceu-nos positivo.
Fomos deputados por um dia. Para a edição do próximo ano 
do Parlamento dos Jovens deliberámos sugerir o tema “o papel 
de Portugal no reforço da língua portuguesa no Mundo e no 
desenvolvimento da CPLP”.
A experiência de participar no Parlamento dos Jovens, neste 
ano, foi uma das melhores. Ainda temos vontade de continuar 
neste Programa nos próximos anos.
Para nós, o Parlamento dos Jovens é um programa que está a 
preparar-nos para o futuro e, além disso, enriquece-nos com 
conhecimentos sobre muitas coisas para uma cidadania mais 
esclarecida. 
Para as próximas edições desejamos a todos um bom trabalho 
e que tenham força e vontade de defender as medidas que 
representarão a nossa Escola, na Casa da Democracia.

Diana Lebre Correia (12ºB), Elizio Verdial (12ºB), Esther 
Cantarela (11ºB), Isabela Assis (10ºA) e Maria Corte-Real (12ºB)

condições de vida da população! A seguir fiz um cartaz com 3 
ideias para os outros alunos conhecerem as minhas propostas. 
Fizemos debates e partilhámos ideias. Então, no dia 19 de 
Janeiro, através de um processo democrático os alunos votaram 
nos candidatos ao parlamento dos jovens. Foi assim que fui 
eleita deputada!
Gostei muito de participar no projeto do Parlamento dos jovens, 
nesta casa da democracia, em que nós podemos fazer as nossas 
escolhas - a minha escola!

Mónica Nascimento (5ºA)
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TEMPO    Ciências

Aprender Ciência - Um contributo para uma 
melhor compreensão da casa de todos nós, 
o mundo
A educação é um fator fundamental para o desenvolvimento 
e crescimento de um país. Consideramos que ela tem uma 
responsabilidade quase ilimitada, que se estende para além da 
escola e do meio social e afeta ou influencia a vida e o ser do 
próprio país. O futuro de um país e a sua salutar sobrevivência 
depende da qualidade da sua educação.
As profundas transformações sofridas pela sociedade moderna, 
nomeadamente nas áreas da Ciência e Tecnologia, têm 
colocado os cidadãos perante novos desafios pessoais, sociais e 
profissionais, exigindo novos conhecimentos, diferentes formas 
de pensar e de agir como indivíduos, numa sociedade cada vez 
mais dinâmica e participativa.
Acreditamos que a educação em ciência enquanto componente 
da experiência educativa, assume uma importância crucial na 
preparação para a vida no mundo atual das crianças e dos jovens, 
despertando o seu interesse e curiosidade pela aquisição de 
competências promotoras da literacia/conhecimento/cultura 
científica. 
A educação em ciência não deve seguir uma lógica de mera 
instrução científica, mas deve procurar seguir ideais de cultura 
científica e tecnológica apostando, desde os primeiros anos de 
escolaridade, em metodologias de ensino diversificadas, com 
destaque para a realização de atividades experimentais.
As atividades experimentais propiciam um ambiente de 
constante descoberta e troca de ideias. De facto, envolver 
os alunos na realização destas atividades permite tornar a 
aprendizagem mais ativa e significativa e conduz a uma maior 
motivação, o que desenvolve o seu universo de interesses 
e gostos. A realização de atividades experimentais ajuda os 
alunos a compreenderem mais facilmente factos e conceitos, a 
desenvolverem o pensamento crítico e criativo, a melhorarem 
capacidades de observação, interpretação e tomada de 
decisões. Essas atividades permitem ainda desenvolver a 
curiosidade e a capacidade de comunicação e de raciocínio. 
Podemos assim inferir que, a partir da realização de atividades 
experimentais, os alunos desenvolvem capacidades e adquirem 
competências que lhes serão úteis para o resto da vida.
Enquanto professores de Física e Química, somos elementos 
essenciais para estimular o desenvolvimento destas 
capacidades. Adquirir um “olhar físico-químico” sobre a 
realidade permite compreender os vários fenómenos do 
quotidiano, as várias aplicações tecnológicas e os processos que 
ocorrem no Universo.
O desenvolvimento deste conjunto de competências/
capacidades tem sido promovido ao longo deste ano letivo 
nas aulas e nas diversas atividades do Projeto Crescer para a 
Ciência, no qual se insere a atividade Laboratório Aberto.
O Laboratório Aberto é uma atividade com caráter semanal, 
que está inserida no programa anual de atividades da escola e 
promove a participação ativa dos alunos do 3º ciclo, em situação 
de investigação, na qual estes realizam atividades experimentais 
na área da física e da química, propostas sob forma de desafio 
prático, baseando-se em hipóteses teóricas para a resolução de 

problemas científicos. 
A realização desta atividade tem procurado incluir práticas que, 
além de causarem curiosidade e reflexão nos alunos, possam 
motivá-los a procurar respostas às perguntas feitas por eles 
próprios, acrescentando ou modificando as suas explicações 
para factos e fenómenos das ciências que vivenciam no seu dia-
a-dia. 
Temos consciência de que em educação não existem fórmulas 
mágicas ou infalíveis mas acreditamos que as atividades 
experimentais realizadas em contexto laboratorial são um 
recurso de elevada importância no processo de ensino 
aprendizagem e um contributo importante no desenvolvimento 
das crianças e jovens desde idades precoces. 
No dia 14 de dezembro o Laboratório Aberto “abriu as suas 
portas” durante todo o dia, aos alunos das quatro turmas do 2º 
ciclo. Nesta sessão os nossos pequenos cientistas do Laboratório 
Aberto, alunos do 3º ciclo, dinamizaram algumas experiências 
que foram sendo trabalhadas ao longo do primeiro período, 
com bastante empenho e motivação.  Com elevado sentido 
de responsabilidade e alguma desenvoltura orientaram os 
alunos do 2º ciclo que assim puderam também experimentar e 
contactar com o mundo da ciência através da realização dessas 
mesmas experiências e manuseamento de materiais. Viveram-
se momentos de grande entusiasmo e satisfação.
Temos vindo a verificar um desenvolvimento das aptidões dos 
alunos participantes no Laboratório Aberto, nomeadamente no 
que diz respeito à sua capacidade de manipulação do material 
de laboratório e à sua capacidade de formular hipóteses e 
apresentar explicações para alguns fenómenos, desde os mais 
simples que se verificam no dia-a-dia dentro de casa de cada um, 
aos mais variados e complexos a que assistimos na casa de todos 
os seres que é o mundo em que vivemos e que todos desejamos 
cada vez melhor. Tal facto leva-nos a considerar que estamos 
a contribuir ativamente para a promoção e desenvolvimento 
de competências que possibilitam a adaptação a um mundo 
em constante mudança e permitem fazer escolhas de modo 
mais informado, preparando os alunos para uma participação 
mais ativa, em prol de uma sociedade desenvolvida, culta e 
consciente, promovendo atitudes que conduzam a uma maior 
sustentabilidade do nosso planeta.

O Grupo disciplinar de Física e Química
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TEMPO    Música

Proposta 1: 
Hino da Escola Portuguesa de Díli

Na Escola Portuguesa de Díli,
Vimos todos com gosto aprender;
As lições de Camões, dia-a-dia,
Fazem-nos engrandecer;
Nossos mestres a nós, com afinco,
Querem-nos enobrecer!
E por isso: “Eu aluno(a) me aplico
E as lições não vou esquecer!”

Refrão
Vimos todos, vimos cedo,
Aprender com muito ardor!
E assim tantos e todos sendo,
Vamos construir Timor.

Portugal, a Pátria-mãe, nos adorna
De afeto e profunda emoção;
Em Timor “o saber” se explora
- E ele é nossa canção.
Trabalhando, a nação construímos
Com denodo e devoção;
Em Timor nosso povo instruímos,
Com amor, de coração.

Joel A. S. Melancia

Proposta 2: 
Saudação Académica

EPD somos EPD!
Alunos da Escola Portuguesa de Díli!
EPD somos EPD!
Alunos da Escola Portuguesa de Díli!

“As comunidades, as instituições, as coletividades têm, 
normalmente, símbolos que as identificam. Podem ser frases 
(apelativas), imagens ou - para o que agora nos interessa - 
hinos evocativos do objeto social ou cultural que as mesmas 
prosseguem.
Apresenta-se, assim, à comunidade educativa, agregada 
em torno da Escola Portuguesa de Díli, duas propostas de 

cantos representativos da nossa instituição: o ‘Hino EPD’ e 
a ‘Saudação Académica’. Com o primeiro pretende-se ter 
um cântico que identifique a razão da existência da nossa 
Escola. Com a ‘Saudação Académica’ pretende-se dotar os 
nossos alunos desportistas e as respetivas claques de apoio 
com uma frase motivadora e de apoio ao seu desempenho 
nos vários torneios em desportos promovidos pela Escola.” 
                                                                                         Joel Melancia

Hino EPD
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TEMPO    Desporto Escolar

Torneio de Voleibol Díli International School

No passado mês de outubro, decorreu na Díli International 
School um Torneio de Voleibol onde participaram a Escola 
Portuguesa de Díli - CELP Ruy Cinatti, a Escola S. Paulo e a Escola 
anfitriã, Dili International School. Cada escola foi convidada 
a participar com duas equipas mistas (feminino e masculino) 
com idades até os 18 anos de idade. De salientar que a Escola S. 
Paulo apenas apresentou uma equipa. Desta forma, formaram-
se os seguintes grupos:

Grupo A
DIS “A”
Escola Portuguesa de Díli “B”

Grupo B
DIS “B”
Escola Portuguesa de Díli “A”
Escola S. Paulo “A” (Equipa “B” não compareceu)

De acordo com o quadro competitivo, as duas equipas 
vencedoras de cada grupo apuravam-se para disputar a final, 
enquanto que as restantes equipas iriam disputar os seguintes 
lugaresde acordo com a classificação obtida no respetivo grupo. 

Assim, terminada a fase de grupos, os jogos foram os seguintes:

- Apuramento 5º e 6º: DIS “B” (Falta de comparência Escola S. 
Paulo “B”
- Apuramento 3º e 4º: EPD “A” vs “EPD “B”
- Final: DIS “A” vs Escola S. Paulo

Após a realização dos jogos da 2ª fase da competição, a 
classificação final ficou ordenada do seguinte modo:

1º Lugar – Escola S. Paulo

2º Lugar – DIS “A”

3º Lugar – Escola Portuguesa de Díli “B”

4º Lugar – Escola Portuguesa de Díli “A”

5º Lugar – DIS “B”

De salientar a excelente organização por parte da Escola 
anfitriã, DIS, e também a excelente prestação das equipas da 
nossa Escola, quer no plano social quer no plano desportivo.
Esta atividade revelou-se um excelente momento de 
aprendizagem e de socialização com alunos e escolas de 
diferentes contextos!
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TEMPO    Desporto Escolar

Clube de Natação (7º ano)

A Escola Portuguesa de Díli, com o apoio do Hotel Timor que, 
amavelmente, cede a sua piscina uma vez por semana, está a 
organizar à imagem do ano letivo anterior, o projeto do Clube 
de Natação, uma atividade inserida no projeto de desporto 
escolar para o ano letivo de 2016/2017.
Neste projeto, pretende-se que os alunos adquiram o gosto pelas 
atividades aquáticas e também uma séria de aprendizagens 
que lhes permita ser autónomos dentro de água, em qualquer 
situação. Estão envolvidos os alunos das três turmas do 7º 
ano (A, B e C), orientados pelos professores Bruno Torres e 
Maria Zélia Nunes. No 1º período, foram os alunos do 7º A que 
participaram no Clube de Natação. No 2º período a atividade é 
dirigida ao 7ºB e no 3º período será a vez do 7º C.

Torneio Interturmas de Futsal da EPD

Durante o 1º período, decorreu o Torneio Interturmas de Futsal 
da EPD. Esta competição, que é organizada todos os anos letivos, 
contou com diversas competições que se realizam ao longo de 
sete jornadas, todas elas aos sábados de manhã. As equipas 
participantes estavam distribuídas por escalões etários. Quanto 
à classificação final, após a realização de todas as jornadas, os 
vencedores por escalão etário foram os seguintes:

Classificações Finais

ü	5º e 6º ano (masculinos) – 6º B

ü	5º e 6º ano (femininos) – 6º B

ü	7º, 8º e 9º ano (masculinos) – 9º A

ü	7º e 8º ano (femininos) – 8º B

ü	9º, 10º, 11º e 12º ano (masculinos) – 9º B

ü	9º, 10º e 12º ano (feminino) - 9º A

As competições contaram com grande adesão por parte dos 
alunos e não devemos deixar de salientar que, para além do 
empenho demonstrado por todos os participantes, há também 
a registar o empenho de um grupo de árbitros que permitiu o 
bom funcionamento dos jogos e da atividade. Esta atividade foi 
orientada pelos professores de Educação Física.
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TEMPO    Desporto Escolar

Torneio Interturmas de Voleibol da EPD
 
No dia 21 de janeiro realizou-se, na Escola Portuguesa de 
Díli, o Torneio Interturmas de Voleibol dirigido aos alunos do 
2º e 3º ciclos dos Ensinos Básico e Secundário. Participaram 
neste torneio, durante o período da manhã, cerca 70 alunos, 
realizando-se no total cerca de 28 jogos. De ressalvar a dinâmica 
da atividade, com os alunos a demonstrar um empenho 
fantástico na realização dos jogos.

Classificações Finais

ü	6º/7º ano – duplas - (masculinos/mistos) - Yoran/Kennedy 

(7ºB)

ü	6º/7º ano – duplas -  (femininos) - Alice, Tânia e Verónica 

(7ºA)

ü	8º/9º ano (masculinos/femininos) – Alexia, Guilherme, 

Jardel e Ricardo (8ºA)

ü	9º/10º/11º ano (masculinos/mistos) – David, Eduardo, 

Jandívio e Tiago (10ºA)
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TEMPO    Desporto Escolar

Torneio de Badminton 

O Grupo Disciplinar de Educação Física está organizar, à 
semelhança dos anos letivos anteriores, o torneio de Badminton 
com os alunos da Escola Portuguesa de Díli. Nesta atividade, no 
total estão envolvidos cerca de 100 alunos desde o 5º ao 12º 
ano de escolaridade. No dia 4 de Fevereiro, iniciou-se o torneio 
com os jogos para os aluno do 7ºe 8º ano e também para o 
9º ano e ensino secundário. Infelizmente, a atividade teve de 
ser cancelada devido às condições meteorológicas, ficando 
a atividade agendada para os dias 8 e 15 de fevereiro (quarta 
feira). No dia 11 de Fevereiro teve lugar a competição para os 
alunos e alunas do 5º e 6º anos.
Na competição feminina para o 5º ano, a Mizé Carvalho foi a 
vencedora a 2ª classificada foi a Fanisa Alves. Na competição do 
6ºano, a vencedora foi a Eveline e a 2ª classificada foi a Gracita. 
Estes dois torneios contaram com a realização de 38 jogos. Na 
competição masculina, o João Renato foi o vencedor do torneio 
do 5º ano e o 2º classificado foi o Zovanic Varudo. Já no 6ºano o 
vencedor foi o Marco e o 2º classificado foi o Quesa. Estes dois 
torneios contaram com a realização de 31 jogos.
O torneio para os alunos do 7º e 8º ano de escolaridade está 
agendado para o dia 18 de fevereiro (sábado), com inicio pelas 
08h15, na Escola Portuguesa de Díli. Comparece para apoiar os 
teus colegas e para acompanhar uma competição que promete 
ser muito interessante!

O Grupo de Educação Física
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TEMPO    Biblioteca

No presente ano letivo, a Biblioteca da Escola Portuguesa de 
Díli tem vindo a desenvolver um trabalho de equipa com a 
Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico. 
Assim, partindo da reedição da obra Arquitetura timorense1, 
uma parceria do Instituto Camões e do Museu de Etnologia, 
lançada em Lisboa em setembro de 2016, solicitou-se aos 
alunos do 1º ciclo que elaborassem desenhos baseados nas 
fotografias e no quadro tipológico apresentado por Ruy Cinatti 

1  CINATTI, Rui; ALMEIDA, Leopoldo de; MENDES, Sousa – Arquitetura 
Timorense. Lisboa: Direção Geral do Património Cultural, Museu Nacional 
de Etnologia e Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., 2016.

e os seus colegas neste livro.
Ao 1º ano coube as casas de Bobonaro e Maubisse; ao 2º ano, 
Baucau e Viqueque; ao 3º ano, Suai e Oecusse e ao 4º ano 
Lautem. O concurso intitulado “Uma Casa”, decorreu até ao 
dia 10 de fevereiro e os melhores desenhos, farão parte de 
uma exposição que a biblioteca se encontra a preparar para 
apresentar ainda durante o 3º período.
Tendo sido publicada originalmente, pelo Museu Nacional 

de Etnologia, em 1987, esta reedição está, nas palavras da 
Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P., Dr.ª Ana Paula Laborinho, “centrada na pessoa humana 
e no respeito pelos recursos naturais, resulta desse olhar de 
antropólogo que se mistura com a paixão pela terra” (CINATTI 
et col., 2016).

Equipa da Biblioteca Escolar

Casa de Baucau, 
Simplício de Deus (2ºB)

Casa de Viqueque, 
Pedro Amaral (2ºB)

Arquitetura Timorense (cota:CDU 72 (594.75)

Casa do chefe de suco, Lautem, (CINATTI, 2016, p.169)

Casa bunak das montanhas, Bobonaro, (CINATTI, 2016, p.89)
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