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TEMPO    Editorial

Assinalamos com esta 4.ª edição da nossa revista Tempo o 
15.º aniversário da Escola Portuguesa de Díli – CELP – Ruy 
Cinatti.
É neste momento, festivo, mas reflexivo, preambular de 
um novo ano letivo que queremos, também, recordar, 
agradecendo. 
A cada um se deve um pouco, muito do que é hoje a Escola 
Portuguesa de Díli.
Ao Senhor Embaixador de Portugal com preito de gratidão.
Aos anteriores diretores, o seu testemunho é marca de que 
nos orgulhamos. 

As palavras dos professores, funcionários, pais e alunos são 
lenitivo para quotidianamente tentarmos fazer melhor.
Estes momentos, parte da nossa identidade, contêm em 
si a substantividade de um desafio, dar continuidade 
na ambição de construir uma comunidade educativa de 
qualidade a que todos se orgulhem de pertencer.
Comunidade educativa com 252 crianças a frequentar o EPE 
e 755 alunos que frequentam desde o 1.º ano ao 12.º ano, 
constituídos maioritariamente por timorenses, em termos 
percentuais, cerca de 90% dos alunos que frequentam a 
Escola Portuguesa de Díli.
É uma Escola Portuguesa ao serviço de Timor e das relações 
fraternas entre dois povos que se querem e que no exercício 
de uma soberania inquestionável não renegam o passado 
histórico comum. 
Se ligarmos Díli, no sudeste asiático, a Brasília, no 
continente americano e, se unirmos Brasília a Lisboa 
na Europa, e completarmos o losango com Maputo em 
África preenchemos o mundo da Lusofonia: o mundo da 

comunidade da Língua Portuguesa, com linguarejares 
diversos, mas com a riqueza de uma língua com cerca de 
260 milhões de falantes.
Neste momento de celebração de mais um aniversário, 
com esta comunidade educativa, empenhada e promotora 
-  num clima afável e colaborativo - de valor acrescentado 
para Díli e Timor-Leste, porque sustentada em relações 
profissionais e laços de solidariedade entre todos os 
atores educativos, renovamos o desafio de assumir 
a responsabilidade de exigir e construir para a Escola 
Portuguesa um ensino de qualidade.
Dar cumprimento a uma obrigação basilar: o propósito de 
tornar a Escola Portuguesa de Díli num espaço de referência 
da língua e da cultura portuguesa, exigente nos propósitos, 
qualificante e qualificadora dos recursos humanos.
Porque compreende o meio que a envolve e os anseios e 
expetativas dos jovens e das suas famílias, esta comunidade 
educativa seleciona e organiza a sua oferta educativa, 
contextualizada e personalizada. Espera-se agora que seja 
geradora de intervenções educativas adequadas, indutoras 
de um processo formativo de melhor qualidade!
Porque aos que veem as coisas como são e perguntam: 
porquê...

Nós sonhamos coisas que 
nunca foram e perguntamos: 
porque não?
Este é um dos sentidos 
possíveis da construção 
de um caminho que se faz 
caminhando.
Por veredas, com escolhos,  

mas com a determinação de quem tem da Escola 
Portuguesa de Díli uma ideia de partilha, de lugar de 
saberes. Multidisciplinar, inclusiva e determinante num 
futuro que, não renegando o passado, se constrói neste 
presente tão incerto.
No ano letivo em que celebramos o 15.º aniversário, na 
senda dos anteriores, este processo requer a conjugação 
de vontades e esforços no sentido de dotar a Escola 
Portuguesa de Díli de uma maior capacidade de resposta 
aos problemas que se nos colocam e procurar uma 
melhor integração dos nossos alunos no meio em que se 
movimentam, perspetivando o sucesso desejado. 
Com o empenho, disponibilidade, entrega e aposta na 
qualidade de todos, vamos rever-nos, com orgulho, na 
Escola Portuguesa de Díli que todos ajudamos e ajudaremos 
a construir e completar com talento, arte e técnica, o que 
nos escasseia em recursos.

Acácio de Brito

A ameaça mais perigosa à nossa liberdade é 
a incapacidade de compreender o poder da 
verdade.    Michael Novak
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TEMPO    Educação Pré-Escolar

A evolução da Educação Pré-Escolar 
na Escola Portuguesa de Díli

“A curiosidade natural das crianças e o seu desejo de 
saber é a manifestação da busca do compreender e de 
dar sentido ao mundo que é própria do ser humano e que 
origina formas mais elaboradas do pensamento (…)”, in: 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 
1997, Ministério da Educação, DGIDC. Assim, “num 
contexto de aprendizagem ativa as crianças necessitam 
de espaços que sejam planeados e equipados para que 
a aprendizagem seja efetuada”. (Hohmann e Weikart, 
2009, p. 161). Por outras palavras, é importante criar 
um ambiente físico que proporcione o maior número de 
experiências possíveis às crianças, a todos os níveis e áreas 
da educação, planeando e refletindo antecipadamente 
sobre a divisão dos espaços e os materiais existentes em 
cada um deles, onde, como prática ativa e participativa, 
as crianças devem dar a sua opinião sobre os mesmos.
Com estes ideais em mente, a Escola Portuguesa de 
Díli surge como um espaço de referência no Ensino 
e na Educação, tanto no seu espaço físico, como nas 
metodologias aplicadas e atualizadas ao longo do tempo.
A Escola iniciou as suas atividades letivas nos 
anos 2002/2003 e, no caso concreto 
da Educação Pré-Escolar abriu 
com um grupo. Ao longo 
da sua história, a Escola 
sentiu necessidade de 
aumentar os grupos de 
trabalho, alargando-
os às faixas etárias 
de quatro e 
cinco anos. 
No ano letivo 
2012/2013 existe 
uma primeira 
reestruturação 
da Educação Pré-
Escolar na Escola, 
onde passam a 
integrar seis grupos 
– três a funcionar no 
período da manhã e três 
a funcionar no período da 
tarde – compreendendo agora 
todas as faixas etárias dos três aos 
seis anos. 

Como consequência da elevada procura e face às listas 
de espera de crianças que pretendiam frequentar a 
Educação Pré-Escolar na Escola Portuguesa de Díli, no ano 
letivo 2013/2014, surge mais uma sala, possibilitando a 
integração de mais dois grupos homogéneos.
No ano letivo 2016/2017, havendo apenas setenta 
vagas para cerca de trezentas candidaturas, a Escola 
volta a reestruturar a Educação Pré-Escolar, motivada 
por recentes investigações, e opta por criar grupos 
heterogéneos, onde foram integradas duzentas e vinte e 
sete crianças.
No presente ano letivo 2017/2018, surge a necessidade 
de criar mais dois grupos de Educação Pré-Escolar, 
perfazendo um total de dez; aumentou-se o número de 
vagas para cento e uma, num total de duzentas e setenta 
candidaturas. 
Na Escola Portuguesa de Díli, a Educação Pré-Escolar pauta 
o seu trabalho para que a criança tenha a oportunidade 
de conviver com outras crianças e com adultos, 
integrando-se num grupo e desenvolvendo competências 

sociais e de relacionamento interpessoal, que 
lhe facilitará uma adaptação ao seu 

percurso escolar futuro e às 
regras de funcionamento que 

uma qualquer sociedade 
implica. A aprendizagem 

em diversos domínios 
pode ser facilitada 

pela frequência 
da Educação Pré-
Escolar, que pode, 
efe t i va m e nte , 
c o n t r i b u i r 
para criar mais 
oportunidades 
de sucesso.

“A Educação 
não transforma o 

mundo. Educação 
muda pessoas. Pessoas 

transformam o mundo.” 
(Paulo Freire).

Joana Pimentel e Tânia Menino



6

TEMPO    1º Ciclo do Ensino Básico

15 Anos é pouco tempo

Deste tempo inteiro que eu vos quero dar.

Parabéns EPD!
15 anos...é muito tempo?
Recuperamos as palavras de Vitorino Ribeiro, ex aluno da 
EPD e atual funcionário da escola, na edição nº3 da revista 
tempo:
 “Entrei nesta escola 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.”
Este é um dos desafios diários dos professores do 1º 
Ciclo do Ensino Básico na EPD: ensinar a falar e escrever 
em Português, uma vez que nossos alunos apresentam 
níveis de proficiência linguística em Português, à entrada 
para a escola, muito 
elementares e que, na 
maioria das vezes, não 
permitem estabelecer 
um diálogo.
A consolidação do uso 
da língua portuguesa 
em Timor-Leste 
continua a ser um 
processo em curso e 
o treino sistemático 
das competências 
comunicativas dos 
alunos, em língua 

portuguesa, requer o seu tempo. 
A educação é um processo de crescimento, uma 
combinação de situações que temos de articular, e cruzar.
15 Anos… é muito tempo?
Parafraseando Dalai Lama,”O impossível torna-se possível 
com a força de vontade.”
Atualmente, não há professor(a) ou aluno do 1º Ciclo do 
Ensino Básico que se recorde ou tenha testemunhado o 

que era a escola há 15 
anos atrás.
Porém, há outros 
alunos, professores e 
funcionários da EPD de 
hoje que se recordam 
de apenas existir o 
pequeno edifício da 1ª 
fase, formado somente 
por meia dúzia de salas 
de aula com telhados de 
colmo.
Na certeza de que o que 
conta não é o ponto 
de partida e sim a 
caminhada, caminhamos, 
semeamos, crescemos...
Um exemplo da vitalidade 
da Escola Portuguesa de 
Díli aconteceu em 2010, 

com a abertura em Baucau, Maliana, Same e Oé-Cusse 
de escolas, criadas como sendo Pólos da EPD, depois 
Escolas de Referência e, atualmente, CAFE (Centros 
de Aprendizagem e Formação Escolar) com o objetivo 
primeiro de desenvolver a Língua Portuguesa em Timor-
leste. Escolas essas que “ganharam asas e voaram” até 

aos 13 Municípios de 
Timor-Leste.
Os professores são 
uma referência e têm 
uma responsabilidade 
colossal. Assustadora 
diria!
Conscientes de 
que não estão num 
colete de forças, são 
autónomos inovam e 
criam. Porque  “Ensinar 
não é transferir 
conhecimento, mas 
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criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 
sua construção”. Paulo Freire.
Assim, a interdisciplinaridade acontece. 
Queremos que os alunos saiam do 1º Ciclo do Ensino 
Básico a saber ler, escrever, contar, enumerar, questionar, 
refletir e a respeitar o próximo. 
Ao longo destes anos, acompanhando tempos de mudança 
social e pedagógica, os 
nossos alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico 
têm correspondido 
às tarefas árduas e 
complexas do sistema 
educativo. 
Vão caminhando e 
testemunhando com 
os parceiros e colegas 
que os frutos se colhem 
mais tarde, pois há 
que dar tempo ao seu 
desenvolvimento.
15 anos... É muito 
tempo?
Somos agora todos de 

um tempo em que muros se alongaram e, pedra sobre 
pedra, se criaram outros espaços, com portas e janelas de 
novas oportunidades.
A escola cresceu num tempo de reflexão e de ambição, na 
certeza de que cada dia é um começo, na certeza de que 
é preciso continuar...
E que, quando ouvimos: “Obrigado professora, o meu 

filho foi feliz”!
Isso é...
O melhor que um 
professor pode ouvir!
O melhor que um 
professor pode 
sentir: que os seus 
alunos melhoram 
as competências e 
conhecimentos num 
ambiente saudável e 
de felicidade e...
Isso acontece na 
Escola Portuguesa de 

Díli, Timor-Leste!

Maria José Machado

TEMPO    Serviço de Psicologia e Orientação
Escola Portuguesa de Dili, 15 anos de 
dedicação aos seus alunos e à comunidade

Iniciei o meu trabalho no Serviço de Psicologia e Orientação 
(SPO) há dois anos. Tem sido, sem dúvida alguma, uma 
experiência que me vai marcar para toda a vida.
Quando cheguei a Timor-Leste não sabia o que me 
esperava, cheguei sem perspetivas, trazia comigo uma 
vontade enorme de conhecer o país e o seu povo. Iniciar 
o meu trabalho na Escola Portuguesa de Díli foi a melhor 
forma de o poder fazer.
Ao longo deste tempo em que tenho trabalhado no SPO, 
tive oportunidade de conhecer diversas situações, umas 
mais sérias do que outras, de conhecer crianças e jovens 
com sonhos, com sede de conhecimento, com sorrisos 
maravilhosos que marcam a simplicidade, a inocência, 
marcam tudo aquilo que ao longo do tempo vamos 
perdendo porque a vida assim nos obriga.
A nossa escola enfrenta uma dura realidade, mas fá-lo de 
forma séria e dedicada sempre com o objetivo de ajudar 
os nossos alunos a progredir e a seguir o seu caminho, 

seja ele qual for. Tenho ao longo do tempo aprendido a 
lidar com as adversidades e a contornar os obstáculos 
que Timor-Leste nos cria, devido à falta de recursos, 
de infraestruturas, de espaços especializados para a 
continuidade deste apoio.
A nossa escola tem sido um exemplo de como é possível 
realizar um trabalho em equipa eficaz e de como tem sido 
possível proporcionar aos nossos alunos meios para que 
superem as suas dificuldades.
O SPO vai continuar o seu trabalho junto dos alunos desta 
escola, das suas famílias e de toda a comunidade escolar.

Tânia Arraiolos
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TEMPO    Línguas

Entrei pela primeira vez na Escola Portuguesa de Díli em 
setembro de 2010. Numa reunião com a tutela, ainda 
em Lisboa, tinham-nos avisado de que deveríamos ter 
em atenção que, em Timor, não há comboios: forma 
metonímica de dizer que nos íamos confrontar com um 
contexto humano cujo universo de referência pouco tem 
que ver com aquele a que estávamos habituados. De 
facto, embora nos seus estatutos esta seja uma escola 
portuguesa, a verdade é que estávamos – e continuamos 
a estar - perante um universo estudantil distinto do que 
conhecíamos.
Nascida do acordo de cooperação assinado em 2002 
entre Portugal e Timor-Leste, a Escola Portuguesa de Díli 
definiu-se em 2005 como uma instituição vocacionada 
para responder às necessidades de formação dos filhos 
da comunidade portuguesa a trabalhar neste país e dos 
estudantes timorenses que nela pretendessem ingressar. 
Cedo se verificou que seriam estes últimos a constituir 
a maioria do público-alvo, apesar de todo o currículo 
ser português. Além disso, para muitos destes alunos 
o primeiro contacto com a língua portuguesa ocorreu 
quando começaram a frequentar esta escola. O primeiro 
desafio a vencer foi, portanto, o domínio da língua 
transversal ao currículo, que se afigurou como uma via 
tortuosa de acesso ao conhecimento. Outro prendeu-se, 
naturalmente, com o universo de referências convocado 
por alguns conteúdos programáticos, estruturados para 
um contexto muitas vezes entendido como longínquo e 
de difícil compreensão para a maioria dos alunos. 
Por isso, a Escola Portuguesa de Díli, ainda no berço, 
teve de aprender a respirar com outro ritmo, nesse 
vai e vem entre o universo cultural dos alunos e o dos 
professores, quase todos “estrangeiros”, munidos de 
palavras “estranhas”, muitas vezes incompreensíveis e 

“Há uma erudição do conhecimento, que é propriamente o que se chama erudição, 
e há uma erudição do entendimento, que é o que se chama cultura.” 

Bernardo Soares1

Não há comboios em Timor
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normalmente recebidas com a estupefação e o silêncio 
com que se venera um mistério insondável. E se, nos 
primeiros anos, a grande preocupação era, sobretudo, 
aprender a usar as palavras dos “mestres”, ainda que 
não as compreendessem (não raro, os alunos limitavam-
se a transcrever os questionários ou excertos dos textos 
julgando – assim – demonstrar conhecimento), hoje em 
dia pode-se afirmar que muitos já conseguem atingir um 
nível de entendimento diferente dessa língua que antes 
era, apenas, um amontoado de sons indecifráveis. 
Isso vem-nos demonstrar que, para lá das paredes, dos 
protocolos e dos estatutos, a Escola Portuguesa de Díli 
- como qualquer outra – é como um organismo vivo: 
também cresce. Alimenta-se de sonhos e aprende com as 
deceções, ancorando-se na vontade de todos para vencer 
os obstáculos que se vão erguendo pelo caminho. 
Quinze anos passados, sete dos quais por mim vividos, 
apetece-me pedir emprestado um verso a Machado 
de Assis, para dizer que a Escola Portuguesa de Díli se 
encontra “naquela idade inquieta e duvidosa, / Que não 
é dia claro e é já o alvorecer”2. E o alvorecer começa a 
sentir-se quando vemos alunos timorenses a discursar, 
lado a lado com os seus colegas portugueses, nas sessões 
públicas do “Parlamento dos Jovens”, quando vemos 
alunos timorenses a participar em concursos de nível 
internacional, a visitar o CERN3, a estudar em universidades 
portuguesas ou a participar em projetos de intercâmbio 
universitário, como o ERASMUS, entre outros. O alvorecer 
começa a sentir-se quando é possível perspetivar um 
futuro em que qualquer jovem timorense se poderá abrir 
ao outro e com ele dialogar em pé de igualdade no que 
toca ao conhecimento, seja ele erudito ou cultural.
Quinze anos passados, é certo que ainda há hesitações 
e fragilidades, ainda há inquietações e ansiedades, mas 

o caminho vai-se tornando, aos poucos, mais seguro. 
Não há dúvida de que a aposta feita, na difusão da língua 
portuguesa, está a funcionar, para os alunos da Escola 
Portuguesa de Díli, como uma porta de acesso não apenas 
ao universo cultural em que essa língua se constitui 
como código comunicativo, mas também como via de 
comunicação com o mundo. 
E porque, num mundo globalizado, a promoção da 
língua portuguesa não tem de implicar, exclusivamente, 
a divulgação da cultura portuguesa, esperamos que 
o “alvorecer” nos continue   a  trazer o intercâmbio de 
culturas, através do qual essa “erudição do entendimento” 
permita construir novos caminhos. Esperamos, 
sobretudo, que a apropriação da língua portuguesa, que 
a Escola facilita, venha a contribuir igualmente, para os 
alunos timorenses que a procuram, para a sua afirmação 
no mundo em todos os campos do saber. E que lhes 
seja possível afirmar, como o poeta timorense Crisódio 
Marcos, “Não quero procurar somente no passado / A 
razão da minha identidade”4.
Quinze anos volvidos desde a fundação da Escola 
Portuguesa de Díli, continua a não haver comboios 
em Timor-Leste, mas há uma estrada – que é a língua 
portuguesa (entre outras) – ainda sinuosa e esburacada, 
aqui e ali, mas já transitável em muitos trajetos. E essa 
estrada passa por Balide, em Díli, onde está situado o 
edifício, mas também passa por dentro de cada um dos 
que já contribuíram para que este projeto se concretizasse, 
por dentro dos que nele continuam e por dentro dos que 
virão.

Helena Barrinha1 in: Livro do Desassossego.
2 do poema: “Menina e Moça”.
3 Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, na Suíça.
4 do poema: “Herança Timorense”
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TEMPO    Matemática

Olimpíadas da Matemática da CPLP

Ao efetuarmos uma retrospetiva das atividades 
promovidas e concretizadas pelo grupo de Matemática, 
na Escola portuguesa de Díli, temos a oportunidade de nos 
congratularmos, quer pelo compromisso, entusiasmo e 
dedicação dos nossos alunos, quer pelos seus resultados.
Remontamos ao ano 2011, onde assinalamos a 
participação da EPD nas I Olimpíadas de Matemática da 
CPLP. Para o efeito, houve a necessidade de criar  uma 
prova de seleção com diferentes eliminatórias, designada 
por Timoríadas, de modo a apurar os quatro alunos 
finalistas que representariam Timor-Leste neste concurso. 
Nesse ano participaram apenas alunos do Externato de São 
José e da EPD, ao nível do 3.º ciclo e do ensino secundário, 
escolas onde se leciona apenas em língua portuguesa. 
Foram apurados 4 alunos, sendo dois da nossa escola, 
que representaram Timor-Leste 
nesta competição internacional, 
que decorreu em Portugal, na 
Universidade de Coimbra, tendo 
Timor-Leste arrecadado uma 
medalha.
Em 2012, as eliminatórias locais 
integraram apenas o ensino 
secundário e estenderam-se a todo 
o território de Timor-Leste, tendo 
a EPD acolhido a prova final que 
apurou três alunos desta escola 
e um de Oecussi. A competição 
internacional, realizou-se em São 
Salvador da Baía, no Brasil, tendo 
Timor-Leste obtido novamente uma 
medalha.
Para além de proporcionar 

experiências muito enriquecedoras e relevantes para os 
alunos apurados, a dinâmica gerada permitiu estabelecer 
forte espírito de equipa, envolvendo um vasto número de 
estudantes que ajudaram a concretizar todas as atividades 
com grande sucesso. Os alunos da EPD não participantes 
nas eliminatórias colaboraram ativamente na organização 
de cada evento, formando equipas para receção aos 
alunos de outras escolas e para apoio à realização das 
provas.
Destaque-se que as viagens aos países organizadores de 
ambas as edições das Olimpíadas da Matemática foram 
custeadas pelo Ministério da Educação timorense e o 
alojamento, alimentação e deslocações ficaram a cargo 
dos países anfitriões.

SuperTmatik - Cálculo Mental
O superTmatik é um concurso internacional de cálculo 

mental desenvolvido online e com 
muito sucesso em Timor-Leste. A 
EPD tem participado neste concurso 
desde 2010, verificando-se um 
crescente empenho dos alunos.
Para se participar nesta atividade, 
que engloba todo o ensino básico, 
realiza-se anualmente na EPD um 
concurso interno. Numa primeira 
fase, apuram-se dois alunos 
por turma, para em seguida se 
encontrarem os dois representantes 
da Escola, em cada ano de 
escolaridade.
Inicialmente participavam 
apenas alunos do 3.º ciclo, tendo 
posteriormente sido alargada a 
entrada a alunos do 1.º e 2.º ciclos. 
Também os alunos do ensino 

Histórico de Atividades do Grupo de Matemática

Sócrates, citado por Platão, “a matemática é algo fundamental 
para tratar o confuso da mente.”
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secundário gostam de colaborar nas etapas de seleção 
dos finalistas.
Em 2012, a EPD ampliou esta atividade a várias escolas de 
Díli, envolvendo cerca de 600 alunos dos 7.º e 8.º anos de 
escolaridade, permitindo, assim, que as diferentes escolas 
pudessem também participar, a nível individual, no 
concurso online, dispondo dos meios logísticos existentes 
na EPD.  Uma equipa constituída por alunos voluntários e 
alguns professores de Matemática organizou as atividades 
que permitiram a seleção dos alunos por escola e a 
realização do concurso online. Sublinhemos que sem o 
envolvimento dos alunos na organização, receção e apoio 
às atividades, seria muito difícil concretizar uma tarefa 
desta envergadura.

Canguru Matemático
O concurso Canguru 
Matemático Sem Fronteiras 
é um concurso internacional 
que se realiza anualmente 
em 55 países e que conta 
com a participação de mais 
de 6 milhões de estudantes 
em todo o mundo.
Teve o seu início nos anos 80, 
em Sydney. Um professor 
de matemática inventou 
um novo tipo de Concurso 
Nacional: um questionário 
de escolha múltipla com 
questões de dificuldade 
crescente e para diferentes 
níveis de escolaridade. Este 
concurso foi um enorme 
sucesso na Austrália. A 
primeira participação da EPD foi em 2014. Na edição 
de 2017 participaram 97231 estudantes de Portugal e 
Escolas Portuguesas pelo mundo e 139 da EPD, do 3.º 
ao 11.º ano. As posições alcançadas pelos alunos da EPD 
enchem-nos a todos de orgulho - 9 alunos ficaram nos 
100 primeiros lugares na respetiva categoria. Na edição 
de 2017 participaram 97231 alunos de Portugal e Escolas 
Portuguesas pelo mundo e 139 alunos da EPD, do 3.º ao 
11.º ano. Um dos objetivos do concurso é mostrar que 

a Matemática não é só interessante e útil, mas também 
divertida.
(Ligação para consulta: http://www.mat.uc.pt/canguru/)

Gincana Informat
Desde 2013 que se realiza na EPD a Gincana Informat que 
é uma atividade conjunta das disciplinas de Matemática, 
Informática e Física e Química. Tem como objetivos 
estimular o interesse, a curiosidade e o desejo de aprender, 
proporcionando aos alunos um momento diferente de 
aquisição. Desenrola-se fora da sala de aula e, de uma 
forma aparentemente desorganizada mas sadiamente 
competitiva e alegre, os alunos têm de completar várias 
estações, sob a supervisão dos alunos do secundário, 
resolvendo problemas/desafios de forma eficaz aplicando 

e consolidando os conhecimentos 
adquiridos nas diferentes disciplinas. 
Este contributo dos alunos mais velhos 
tem sido essencial para a dinâmica da 
atividade. A Gincana Informat começou 
por ter como público alvo os alunos 
do 3.º Ciclo. Contudo, dado o grande 
interesse demonstrado, foi alargado aos 
alunos do 2.º Ciclo. O crescente número 
de participações e os bons resultados 
das equipas comprovam que os objetivos 
têm sido, em cada ano, amplamente 
alcançados e superados. 
Na Gincana, os alunos organizam-
se em grupos/equipas, e a dinâmica 
implementada permite aos alunos 
desenvolverem o trabalho cooperativo, o 
relacionamento interpessoal e a partilha 
de tarefas, valores essenciais na formação 
de futuros cidadãos de uma sociedade 

que se quer mais humana e cooperante.
O objetivo das atividades lúdicas do grupo disciplinar 
de Matemática é, entre outros, desenvolver o raciocínio 
lógico, o cálculo mental, o gosto pela matemática e o 
trabalho colaborativo, mostrando a transversalidade do 
seu conhecimento e a utilidade da sua aplicação prática 
no quotidiano.

Cláudia Domingos,  Cleophas Fernandes e  Lina Vicente
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TEMPO    Ciências Sociais e Humanas

A linguagem é a casa do ser. Nesta habitação mora o homem. Os pensadores e os poetas 
são os guardiães desta habitação.

Martin Heidegger – Carta sobre o Humanismo

Do mesmo modo que a ciência especula sobre múltiplos 
aspectos do universo e, tal como Platão, que recorreu ao 
mito para apresentar como relevante o seu pensamento, 
por vezes recorremos à tradição poética quando não 
temos ainda uma explicação cabal para a complexidade 
do mundo em que nos situamos.
Recuperemos Fernando Pessoa, através de Alberto 
Caeiro: “O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do 
mundo. Se eu adoecesse pensaria nisso.”
É na e pela linguagem que o poeta nos interpela, 
configurando e transfigurando 
aspectos da existência humana, 
despertando-nos para mundos outros, 
abrindo horizontes e desvelando, por 
vezes, uma nova maneira do nosso eu 
mais íntimo sentir e viver a vida.
A vida de cada ser humano está 
preenchida por linguagem e por 
intermédio dela interpretamos 
o mundo, explicamos fenómenos, damos sentido/
significado à nossa existência.
A linguagem é, no entanto, um fenómeno complexo, isto 
é, não existe uma única linguagem, existem vários tipos 

de linguagem, que usamos em situações diversas.
O cosmos vivencial humano é um universo de linguagem.
Comummente falamos uns com os outros, usamos 
linguagem, fazemos contas, usamos uma linguagem 
numérica, construímos raciocínios, usamos linguagem, e, 
mesmo quando estamos sozinhos e o nosso pensamento 
como que conversa consigo próprio, usamos linguagem.

Todos somos capazes de comunicar entre nós, pois todos, 
caso falemos a mesma língua, podemos conversar uns 
com os outros sem qualquer tipo de constrangimento.
A importância das linguagens formais é inegável, pois é 
através delas que tentamos explicar a vida com o mínimo 
de objectividade e clareza. Mas nem tudo na nossa vida se 
resume a questões objectivamente explicáveis.

O amor, a amizade, a justiça, a bondade, o sentir nas 
nossas próprias entranhas a dor do outro, bem como 
outros aspectos que fazem parte do nosso quotidiano 
são tão importantes como qualquer outro assunto, 
e não podemos falar de nenhum deles recorrendo a 
equações matemáticas, a conexões neuronais ou a regras 
de geometria. Nestes casos usamos a nossa linguagem 
natural e procuramos encontrar acordos e consensos 
através da nossa experiência de vida, a qual nos deve dar 
algum bom-senso e capacidade de discernimento.

Para conversar normalmente na Escola todos utilizamos a 
nossa língua comum, neste caso, onde acontece a nossa 
pátria, a língua portuguesa, ainda Fernando Pessoa, com 
conceitos, primeira representação mental do pensamento.

Um físico para estudar fenómenos 
físicos utilizará nessa nossa língua 
comum os conceitos e a linguagem 
da Física, um psicólogo para estudar 
os fenómenos psíquicos utilizará os 

conceitos e a linguagem da Psicologia, um biólogo irá 
utilizar os conceitos e a linguagem da Biologia e um 
filósofo utiliza os conceitos e a linguagem da Filosofia, por 
si, fabricadora de conceitos, admitindo na discussão as 
diferentes perspetivas de todas as áreas do saber.
Na Geografia encontramos um saber para o Homem 
situado em fatores de identidade e de diferenciação das 
populações. 
A língua é um modo de comunicação entre indivíduos, 
que facilita a compreensão mútua dentro do grupo que 
a domina, contribuindo também para definir fronteiras 
entre populações.
No caso da língua portuguesa, esta está geograficamente 
distribuída por quatro continentes e é a língua ou uma das 

“O cosmos vivencial humano é um universo de 
linguagem.”

“Para conversar normalmente na Escola todos utilizamos 
a nossa língua comum, neste caso, onde acontece a 
nossa pátria, a língua portuguesa, ainda Fernando 
Pessoa, com conceitos, primeira representação mental 
do pensamento.”

Uma língua comum
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línguas oficiais de nove países, acrescentando-se ainda o 
facto de esta ser falada em toda a Europa por influência 
dos emigrantes portugueses ou dos seus descendentes. 
Nos restantes continentes a difusão da nossa língua 
remonta também à Era dos Descobrimentos, dando ao 
idioma uma plasticidade particular, refletindo-se num 
enriquecimento impressionante em termos linguísticos.
A atual multiplicidade de países que utilizam a mesma 
linguagem torna essa língua comum politicamente mais 
relevante e com grande importância económica. 
Relembremos a Declaração Constitutiva da CPLP (1996) 
que indicava a “cooperação na esfera económica e 
empresarial como fundamentais para a progressiva 
afirmação internacional do conjunto de países de Língua 
Portuguesa, num espaço geograficamente descontínuo, 
mas identificado pelo idioma comum.”
Neste sentido, a linguagem consegue tornar o mundo 
político inter-escalar, podendo converter um problema 
local/regional numa questão internacional (por exemplo 
a Guerra do Vietname, o movimento anti-apartheid, na 
África do Sul ou o massacre de Santa Cruz, em Timor-
Leste). Mas pode também servir de manobra de cobertura 
e de divisão, além de influenciar, poderosamente, as 
negociações diplomáticas e económicas.
A linguagem utilizada e o seu significado devem ser 
dominadas, pois são fundamentais para se alcançar os 
objetivos pretendidos.  

No mundo contemporâneo, o confronto de linguagens é 
inevitável e necessário, sendo um meio privilegiado de 
difusão e de criação cultural entre os povos. 
Assim, a linguagem pode ser vislumbrada como um fator 
de enriquecimento para uma sociedade e/ou Estados. A 
variedade de conhecimentos e práticas permitirá uma 
maior abertura e universalidade.   
A linguagem comum serve de ponto de chegada, abrigo 
na caminhada e de partida para o Mundo Global.

Íris Navarro e Luís Firmo

“No mundo contemporâneo, o confronto de linguagens 
é inevitável e necessário, sendo um meio privilegiado de 
difusão e de criação cultural entre os povos. ”
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TEMPO    Ciências Sociais e Humanas

Passados mais de 800 anos do testamento de D. Afonso 
II, redigido no século XIII, que é considerado o primeiro 
registo oficial em português, contam-se atualmente mais 
de 250 milhões de falantes da língua portuguesa com a 
beleza da diversidade que os “quatro cantos do mundo” e 
as suas gentes lhe confere.
No primeiro contacto social, normalmente procuramos 
identificar a língua de comunicação e, logo de imediato, o 
país de origem da língua do nosso interlocutor. 
Podemos ainda conjeturar, por sinais visuais e 
comportamentais diversos, a localização geográfica da 
matriz cultural do nosso colocutor.
Exercício especulativo, atualmente, assaz falível em face 
da pujante globalização, a que associamos massificação, 
uniformização, mimetização, num assombroso risco de 
anulação de identidade, ou de simplificação de realidade, 
consoante a faceta de análise e o tempo a dedicar à 
reflexão.
Mais do que incisões diferenciadoras, as línguas 
configuram espaços de comunidades com traços 
identitários, espaços de cultura autógrafa, identificáveis 
de modo quase sensorial.
Inscrevem-se, nesses espaços, a dimensão social e, 
evidentemente, a dimensão histórica que configura um 
território, uma identidade, uma nação e desejavelmente, 
um Estado. 
A língua reflete aspetos culturais de um povo, constitui 
património imaterial da Nação, indissociável da sua 

História. Como tal, a língua consolida a unidade 
nacional, sendo um recurso estratégico, como bem o 
compreenderam os romanos na sua astuciosa aliança 
com o latim que condicionou um vasto território, uma 
cultura, uma história, uma civilização que designamos, 
do Ocidente, a civilização ocidental que, em resultado do 
processo dos descobrimentos marítimos, se disseminou à 
escala global. 
Voltando à questão da língua, neste nosso contexto, em 
Timor-Leste, compreendemos facilmente como existe 
um traço identitário, uma história, uma cultura que nos 
aproxima e que remontará à latinidade.
Quatro continentes, geografias dispersas, sociedades 
díspares, tradições diversas, percursos históricos distintos, 
e, no entanto, a língua parece congregar uma comunidade 
de falantes de língua portuguesa, cuja identidade é 
distintiva e sui generis, proporcionando a miscigenação 
e a identificação de povos e de culturas, corporizada na 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
Recordando a emblemática frase de José Saramago – “Não 
há uma língua portuguesa, há línguas em português” – será 
imperativo compreender melhor o papel de cada um de 
nós, nesta Escola Portuguesa de Díli, que é seguramente 
um centro de ensino e de língua portuguesa, repleta de 
sotaques, de variantes linguísticas, de culturas que se 
encontram, de histórias que ampliam horizontes, num 
percurso temporal de 15 anos que certamente contribuirá 
para a consolidação desta comunidade global, designada 
por CPLP.

Dina Mendes

Língua e identidade
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Uma Escola para o futuro

No processo de construção Escola Portuguesa de Díli, 
centrado na aplicação das orientações curriculares 
para a educação pré-escolar e dos planos curriculares 
e programas dos ensinos básico e secundário, em vigor 
no sistema educativo português, assistiu-se a uma 
implementação gradual dos diferentes ciclos de ensino, 
desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário. 
A designação, aquando da sua instituição no ano letivo de 
2006-07, de Departamento Curricular de Ciências Sociais 
e Humanas e das Expressões, transporta-nos ao tempo de 
uma Escola em crescimento: físico, da comunidade escolar 
abrangida e da qualidade do ensino nela ministrado. 
Nesse tempo, a Escola tinha alcançado mais um patamar: 
o da introdução do segundo e terceiro ciclos.
Desde sempre, o atual Departamento Curricular de 
Ciências Sociais e Humanas, foi regulando a sua ação na 
operacionalização dos objetivos inscritos, quer no Acordo 
de Cooperação entre os governos de Portugal e Timor-
Leste, de 4 de dezembro de 2002,  quer nos Objetivos 
do Decreto-Lei 48/2009, que definiam, entre outras, 
como de prioridades, o contributo, para a qualificação da 
população de Timor-Leste, em particular das suas crianças 
e jovens e a promoção e difusão da língua e da cultura 
portuguesa.
Neste sentido, têm sido desenvolvidas atividades de 
âmbito curricular e extracurricular que, paralelamente, 
aos conteúdos programáticos, aos quais acresceram 
as adaptações curriculares, designadamente nas 
áreas disciplinares de História e Geografia, de forma a 
incluir o conhecimento sobre Timor-Leste, têm tido o 
desenvolvimento dos saberes sem, no entanto, descurar 
o uso e proficiência da língua portuguesa, assim como a 

autonomia e capacidade de intervenção cívica dos alunos. 
Em resultado desta ação e na procura e reforço de 
parcerias internas e externas, têm sido dinamizados 
projetos, de que são exemplos:
“Os Descobrimentos: Rotas dos produtos e plantas dos 
séculos XV e XVI”;
“E em caso de ocorrência de uma catástrofe? Como 
devemos agir?”;
“Parlamento dos Jovens”:

Nélia Santos, 8ºA 1ºPrémio FotoGeografia

Juliana Ximenes, 9ºC 2ºPrémio FotoGeografia

Fogício Aleixo, 12ºA 3ºPrémio FotoGeografia

“Restauração da Independência de Timor-Leste”;
 “Uma flor por abril”;
“Fazer geografia em Díli”.
Em suma, podemos afirmar que todo o trabalho 
desenvolvido, por ação do Departamento de Ciências 
Sociais e Humanas, num processo de articulação didática 
e pedagógica, tem tido como finalidade o enriquecimento 
dos alunos que ao longo do tempo têm frequentado 
esta Escola, visado o desenvolvimento harmonioso das 
dimensões socioculturais que constituem o individuo, 
cidadão do presente, de olhos postos no futuro.

Anabela Fernandes
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TEMPO    Entrevista

O embaixador de Portugal em Díli, Manuel Gonçalves de 
Jesus, está prestes a terminar o seu mandato em Timor-
Leste, durante o qual, entre outras funções, foi presidente 
do Conselho de Patronos da Escola Portuguesa Ruy 
Cinatti em Díli. Por ocasião do 15º aniversário da escola 
conversou com a revista Tempo.

A EPD tem-se vindo a consolidar com um ponto 
importante de ação do Estado português em Díli. É um 
polo que pode ser dinamizador de uma relação mais 
forte entre os portugueses e Timor?

Antes de haver até uma comunidade portuguesa, a escola 
nasce com uma contribuição da cooperação portuguesa 
e do Ministério da Educação e teve sempre um grande 
núcleo de alunos timorenses. Hoje, entre 920 alunos 
mais de 800 são timorenses. Começou numa altura em 
que o ensino em Timor estava numa situação muito má, a 
reerguer-se como as outras áreas da sociedade e foi feito 

um grande investimento em professores de qualidade, 
na organização que até hoje tem servido como exemplo 
e como referência no ensino. Além do importante papel 
de ensino, que vemos todos os dias, desenvolve também 
trabalho na formação em português, de formação de 
professores e até participação em programas de rádio e 
televisão no ensino do português.

Há uma ambição antiga de expandir a escola e alguns 
debates sobre a possibilidade de fazer novos polos em 
Díli ou noutras cidades timorenses. É viável ou útil fazer 
isso?

Isso tem sido falado. Acabamos por ficar sempre reféns dos 
custos. A escola representa um investimento do Estado 
que ronda os 5 milhões de dólares por ano. Qualquer 
aumento tem que ter isso em consideração. Aqui temos 
também a questão de saber como aumentamos uma 
escola limitada no espaço. A ideia dos polos pode ser 
uma hipótese que acompanhe até o desenvolvimento 
de outros projetos da cooperação, como as escolas de 
referência (CAFE). Tem-se falado que a EPD poderia ter 
um papel maior nesse projeto. Neste momento existe um 
projeto que prevê que a escola possa crescer um pouco 
em altura, com mais 20 salas, o que iria sobretudo permitir 
que os alunos pudessem ficar mais tempo na escola.

Quando o espaço é pequeno e os alunos são muitos é 
preciso gerir o espaço, o que impede que os alunos possam 
estar muito tempo na escola. Os alunos que frequentam a 
escola têm como primeira língua o tétum, que é a língua 
que usam fora da sala. Se os alunos não puderem estar 
mais tempo dentro da escola, ocupados na atividade 
escolar, têm menos tempo de convívio com a língua 
portuguesa. Especialmente no pré-escolar e no primeiro 
ciclo, os alunos saem mais cedo da escola e vão para casa, 
para os amigos, onde ouvem tétum ou indonésio. Estar 
mais tempo na escola permite ter mais contacto com a 
língua portuguesa e corrigir as limitações que a escola 
ainda tem, por exemplo, nos exames nacionais em que a 
escola é comparada com outras escolas portuguesas. 

Mas é negativo fazer uma avaliação da escola puramente 
com base nesse ranking de notas, não dando importância 

ENTREVISTA COM O EMBAIXADOR DE 
PORTUGAL EM DÍLI

Manuel Gonçalves de Jesus
Embaixador de Portugal em Díli 
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ou tendo em conta todo o papel que a escola cumpre 
aqui?

Não sendo pedagogo e especialista, tenderia a dizer que 
sim, que é preciso ponderar o meio em que os alunos estão 
inseridos e as limitações impostas pelo próprio domínio 
da língua quando têm que ser sujeitos a exames nacionais. 
Faria todo o sentido haver aí uma ponderação. O que não 
quer dizer que os aspetos científicos não tenham que ser 
uniformes. Há essa preocupação de pensar os problemas, 
mas não sei se na prática está a ser tido em conta. Acho 
que não.

A escola é ao mesmo tempo um espaço de elite, com 
filhos e filhas dos líderes, mas também tem alunos 
de outros estratos sociais, até, que recebem apoio e 
assistência. Deve ser mantido esse equilíbrio, procurar 
que a escola seja o reflexo da sociedade timorense, ou 
deve-se apostar mais nas elites?

É sempre difícil falar nisso, até pelas reações que provoca. 
O princípio que temos é contribuir para melhorar o ensino 
e a educação da comunidade portuguesa expatriada, mas 
também da comunidade em que a escola está inserida. 
Há pessoas que defendem e parece-me que é certo, que 
a seleção deve ser feita numa base em que se coloque 
em pé de igualdade quantos tentam entrar. E há quase 
tantos pedidos de alunos para entrar quantos os que há 
na escola. Os filhos das elites estão em vantagem, até 
porque têm preparação prévia que os favorece, sobretudo 
e também, no uso do português e isso reflete-se em 
certa medida quando são avaliados para entrar. O que se 
procura é que a escola reflita um pouco a sociedade e que 
tenha crianças provenientes das origens mais humildes 
até aos filhos do Presidente da República. É necessário ter 
aqui um equilíbrio para que a escola reflita essa vontade 
de colaborar com o ensino e ao mesmo tempo seja vista 
como uma escola que não está fechada a nenhuma 
criança, por diferente que seja feita a sua origem social. 
Há uma grande pressão para que as crianças entrem na 
escola, isso é inegável. Mas tenta-se encontrar forma de 
que este equilíbrio se reflita na escola. Uma escola mais 
diversificada é uma escola mais rica. 

Encontram-se já, em várias facetas da vida e da 
sociedade timorense, antigos alunos da EPD. É inegável 
a pegada que, depois de 15 anos, a escola deixou a nível 
da formação e na própria sociedade timorense?
 
É. Eles fazem o percurso normal do pré-escolar até ao 12º 
e depois seguem para as universidades. No último ano 
tivemos alunos a entrar em universidades de Portugal, de 
Singapura, dos Estados Unidos ou da Austrália. Há até um 
regime favorável em Portugal para alunos provenientes 
de países da CPLP. Eles formam-se e depois vêm ocupar 
lugares importantes na sociedade timorense. A médio 
prazo, é uma forma de manter também uma presença 
portuguesa. A escola, dentro dos seus objetivos, pode não 
parecer de forma explícita, tem também aqui um papel de 
promoção da presença portuguesa, da cultura, da língua, 
e é também um instrumento de política externa. O Estado 
afirma-se também por ter uma instituição de ensino de 
reconhecida qualidade e de formar pessoas que vão ter 
um papel importante aqui em Timor, na vida económica, 
social e política.

Uma das razões porque a escola precisa de crescer é que 
temos 900 alunos a frequentar a escola. Para que o papel 
da escola, o trabalho que desenvolve, dê melhores frutos, 
é necessário que saia da escola, e entre nas universidades 
e no mercado de trabalho, um número significativo de 
alunos. Apesar disso, só temos cerca de 30 que entram 
nas universidades ou no mercado de trabalho. Tendo um 
pré-escolar mais alargado – e para isso precisamos de 
espaço – estamos a alargar a base da pirâmide, passando 
mais alunos e permitindo chegar ao 12º com um número 
maior, aumentando a produtividade da escola. Temos 
que desincentivar também alunos que no 11º saem da 
escola, alunos médios, e que vão para o ensino timorense 
para conseguirem obter notas ainda muito mais elevadas 
tendo vantagem depois nos concursos para a universidade 
timorense. Isso deveria ser desincentivado.

Entrevistado por António Sampaio
Fotografia de Nuno Veiga
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A construção da Escola Portuguesa de Díli foi solicitada 
ao Governo de Portugal, pelo Presidente da República 
Democrática de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, 
durante a cerimónia da Independência de Timor-Leste, 
em Maio de 2002.
A esta solicitação, o Governo português respondeu de 
forma positiva, tendo, então, nascido um dos primeiros 
projectos apoiados por Portugal em Timor-Leste - numa 
relação, desde o início, assente nos fortes laços de 
amizade e cooperação que unem os nossos dois países e 
os nossos povos.
A minha ligação pessoal a Timor-Leste tem início um 
pouco antes, logo após o Referendo de Agosto de 1999.
Com efeito, em Outubro de 1999, o Ministro da Educação 
de Portugal, Eduardo Marçal Grilo, propôs-me integrar 
a Missão do Banco Mundial que em Timor-Leste iria 
participar na preparação do programa de ajuda na área 
da Educação.
Este projecto, que me entusiasmou desde o início, foi 
uma oportunidade de conhecer Timor-Leste e estabelecer 
contactos com futuros dirigentes e membros da Igreja 
Católica, nomeadamente, os Bispos de Díli, D. Carlos 

Ximenes Belo, e de Baucau, D. Basílio do Nascimento, 
os Padres Jesuítas Portugueses, João Felgueiras e José 
Martins e o Padre Salesiano João de Deus.
Em Fevereiro de 2000 fui nomeado pelo Ministro da 
Educação, Guilherme d’ Oliveira Martins, para participar 
numa segunda missão e colaborar na preparação da 
abertura do ano lectivo de 2000/01, nas escolas de Timor-
Leste.
Neste âmbito, em colaboração com o Conselho Nacional 
da Resistência Timorense (CNRT), visitei os distritos do 
país, com vista à selecção dos alojamentos a recuperar 
para a instalação dos professores portugueses, a partir de 
Setembro de 2000.
Em Julho de 2002, por indicação do Ministro da Educação, 
David Justino, voltei a Timor-Leste. Era tempo de preparar 
o início das actividades lectivas e as salas da Escola S. José 
pensadas para o efeito, não reuniam condições mínimas 
de funcionamento.
Com o apoio do Senhor Embaixador de Portugal e da 
Diocese de Díli, foi, então, estabelecido um protocolo 
de cedência de toda a Escola S. José, para a construção 
faseada da Escola Portuguesa de Díli.
A relação entretanto estabelecida com as autoridades 
timorenses muito contribuiu para agilizar o processo, 
sendo de realçar a disponibilidade dos Ministros da 
Educação e das Obras Públicas.
Foi ainda importante o apoio do Grupo de Estudos de 
Reconstrução de Timor-Leste (GERTIL), que acompanhou 
a primeira fase da obra.
Em meados de Outubro, regressei a Timor-Leste e 
acompanhei o final da obra.
A Escola foi inaugurada a 6 de Dezembro de 2002 com 
duas turmas do pré-escolar, duas do primeiro ano e duas 
do segundo ano, num total de 144 crianças, 2 educadoras 
de infância e 4 professores do primeiro ciclo.
A primeira Festa de Natal, com a colaboração dos pais, 
alunos e professores celebrou o início de um projecto com 
um grande significado para todos nós.
A 1 de Janeiro de 2003, tomei posse do lugar de Adido 
para a Cooperação. Entre outras actividades assegurei a 
Presidência da Comissão Instaladora da Escola Portuguesa 
de Díli, até ao final da minha comissão em 06/02/2006.
No ano lectivo seguinte, de 2003/2004, continuámos no 
turno da manhã, com o mesmo número de turmas do 
pré-escolar, do primeiro ano e do segundo ano, passando 
agora também a funcionar duas turmas do terceiro ano, 
duas do quarto e uma do quinto ano. No turno da tarde, 
organizaram-se apoios aos alunos com dificuldades.

José Revez
Diretor da Escola entre 2002/2005 
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Para a Festa de Natal, além das actuações dos alunos e a 
participação dos pais, que ofereceram cabazes de Natal e 
outros presentes à escola, para serem sorteados, a Escola 
Portuguesa de Díli fez ofertas de materiais escolares aos 
alunos.
Além das actividades escolares regulares, a Escola 
foi também desenvolvendo outras actividades 
complementares, incentivando o gosto pela 
aprendizagem e pela convivência dentro do espaço 
escolar, com a colaboração sempre valiosa dos pais e de 
toda a comunidade educativa - uma forma dinâmica de 
motivação, em Língua Portuguesa.
Assim, depois de alguns anos de interregno por proibição 
da Indonésia, a Escola reintroduziu os festejos do Carnaval 
em Díli. Pedimos autorização ao MAI para o desfile das 
crianças e, para nosso espanto, os pais também se 
mascararam e acompanharam os filhos.
No ano seguinte, convidámos a Escola Paulo VI para 
desfilar connosco.
Entre as diversas actividades introduzidas pela Escola, e 
além dos festejos de Carnaval, já citados, destacam-se:
- Hora do Conto: dinamizando a leitura e a expressão em 
língua portuguesa;
- Apoio aos Pais dos Alunos: todos os sábados, entre as 
15h-18h, aulas de língua portuguesa e informática;
- Visitas de artistas e escritores portugueses, 
nomeadamente, Carlos Alberto Moniz, Alice Vieira e 
André Letria, que participaram em sessões com os alunos;
- “Física Divertida”- semana de actividades científicas, 
desenvolvidas por um professor e três finalistas do 
Instituto Superior Técnico de Lisboa;
- Comemoração do Dia da Criança;
- Visitas de figuras históricas de Timor-Leste: Convites 
a Kay Rala Xanana Gusmão e a Taur Matan Ruak para 
visitar a Escola e falar sobre a sua experiência de luta pela 
independência de Timor-Leste.
Não posso deixar de recordar as minhas primeiras estadas 
em Timor-Leste, onde, olhando a destruição, senti que iria 
“nascer um país em nome dos meninos que o farão forte, 
valente e soberano, como nos poemas em que os heróis 
têm nome de estrelas e de aves rebeldes” (José Jorge 
Letria). E eu não poderia deixar de participar no sonho 
destas crianças.
E assim, o meu primeiro agradecimento é dirigido ao 
Professor David Justino, que me proporcionou a nomeação 
como Adido para a Cooperação na Embaixada de Portugal 
em Timor-Leste.
Os três anos e três meses, passados no país, correram 

vertiginosamente, distribuídos pela Escola Portuguesa 
de Dili e pela Embaixada de Portugal onde assumi 
responsabilidades na área da Educação e, a partir de 
2004, também na área Cultural (Instituto Camões).
O meu segundo agradecimento é para a Professora Ana 
Maria Ferreira, Vice-Presidente da Comissão Instaladora, 
pela lealdade e pelo incansável trabalho que desenvolveu.
O meu terceiro agradecimento é para alguém que já 
não está entre nós, o Eng. Carlos Macedo, Conselheiro 
da Embaixada de Portugal em Díli, um grande amigo da 
Escola e responsável pelo curso de informática para os 
pais dos alunos aos sábados, à tarde.
O meu quarto agradecimento é para a Comunidade 
Educativa da Escola Portuguesa de Díli. Desde logo a todos 
os professores, educadores de infância, funcionários 
administrativos e auxiliares de acção educativa, pelo 
empenhamento e os contributos fundamentais na 
construção de uma escola que orgulhe Portugal.
Uma palavra muito sentida também para os pais dos 
nossos alunos, um apoio sempre presente, tanto nas 
actividades escolares, como na sua presença permanente, 
no apoio às actividades extra-curriculares.
E, claro, um reconhecimento especial aos nossos alunos, 
que com a sua alegria, curiosidade e vontade de aprender 
foram um estímulo permanente para toda a comunidade 
escolar.
Recordo no início do funcionamento da Escola, 
unicamente com 6 turmas, todas as manhãs íamos ver os 
alunos e alunas, fardados e em fila a entrar calmamente 
nas salas, uma novidade para os professores portugueses.
A Escola depende de participação de todos – professores, 
funcionários, pais e alunos – e existe para todos eles.
Mas a Escola existe também como resultado duma relação 
profunda de amizade e afectos, que une portugueses e 
timorenses. É de destacar que na nossa Escola, ensinando-
se exclusivamente em Língua Portuguesa, a larga maioria 
dos alunos são timorenses.
Aos dois Governos, de Portugal e de Timor-Leste, deixo, por 
isso, uma palavra de admiração, respeito e agradecimento 
por ter sido possível realizar este projecto, expressão dos 
laços históricos que continuam a unir-nos.
Do ponto de vista pessoal, ao longo desta experiência 
conheci todo o território, subi o Ramelau, encontrei novas 
formas de estar e de fazer, ganhei amizades, senti-me um 
deles e aprendi muito com o povo timorense.
Obrigado, Timor-Leste.

José Revez
(Escrevo de acordo com a antiga ortografia)
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Quando em 2000 resolvi regressar a  Timor-Leste, após 
28 anos de ausência física, fi-lo com desejos de contribuir 
para o desenvolvimento e a modernização do país. Durante 
anos andei errante pelo mundo, por Angola, Portugal e 
Austrália. Enquanto isto, Timor-Leste teve o seu ritmo e 
contexto  históricos, as suas convulsões, a sua resistência 
face ao infractor. Mas lá fora... nunca dormi em paz, estive 
sempre presente como resistente da diáspora. 
Assim que voltei,  rapidamente me vi envolvida nas 
questões soberanas da educação e escola. E depressa 
me apercebi que, a par do esforço da reintrodução da 
Língua Portuguesa enquanto factor de desenvolvimento e 
dignidade de Timor-Leste, era também urgente pensar na 
cultura e identidade timorenses.
Em Dezembro de 2002 emerge a Escola Portuguesa de Dili 
e,  para meu  grande espanto e surpresa, fui convidada 
pela então Adida da Educação Portuguesa, Dra. Maria José 
Carrilho e com a total aprovaçao do Sr. Engenheiro José 
Manuel Revez, “arquitecto” do Projecto da construção de 
uma Escola Portuguesa em Timor-Leste, para fazer parte 
da Direcção da Escola Portuguesa.
A partir daqui direi mesmo que  iniciei, ao lado do então 

Presidente da Comissão Instaladora da EPD, Sr. Eng. José 
Manuel Revez, dos professores, pais e alunos e de muitos 
amigos, uma caminhada sem precedentes. Passámos 
momentos lindos...inesquecíveis... Desde o montar 
estantes na Biblioteca, as salas de aula, seleccionar livros 
e material escolar para cada turma e, receber os primeiros 
alunos e seus pais.
“Toda a caminhada começa com um simples passo” e a 
Escola Portuguesa de Dili começou com um simples mas 
determinado passo. Passar por problemas e lutas faz 
parte da caminhada, mas cada um de nós é que deve 
decidir se vai ou não vencer e eu venci, porque sempre 
tive ao meu lado pessoas que possuíam o dom de tornar 
qualquer caminhada mais significativa... pela companhia, 
pelo apoio, pelo carinho, dedicação e, sobretudo, pelo  
amor à terra. 
Ao tentar situar-me no tempo e no espaço, lembrei-me 
de uma cena que muito me emocionou... Em Fevereiro 
de 2006, o Presidente de Portugal, Dr. Jorge Sampaio, 
aproveitando a sua visita a Timor-Leste, escolheu a Escola 
Portuguesa de Díli como “palco” para um dos momentos 
altos da sua visita, condecorar o Eng. José Manuel Revez, 
Adido da Educação Portuguesa em Timor-Leste e 1º 
Director da Escola Portuguesa de Díli, como Comendador 
da Ordem do Infante D. Henrique. 
Para este momento alto, a Escola fez o melhor que pôde. 
Os alunos estavam excitadíssimos. A visita estava marcada 
para as 15H00. Rigorosamente vestidos com as suas 
lindas fardas, cada criança tomou o seu lugar. Aproximei-
me então de um grupo de alunos da Pré Escolar, 5 anos 
e perguntei: “Meninos ... sabem quem vem hoje à nossa 
escola visitar-nos?”. Um aluno, levantou a mãozinha e 
respondeu: “É o Xanana de Portugal, directora”.
Outro momento que me marcou foi no dia em que o Eng. 

Ana Maria Ferreira
Diretora da Escola entre 2005/2010 
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Revez regressou a Portugal, 5 de Março de 2006. Depois 
da despedida e já de regresso à Escola, o meu colega, o 
Dr. João Roseiro, olhou para mim e disse: ”rapariga, agora 
estamos sós”. Tremi com as suas palavras, pois, a partir 
daí, tinha sobre os meus ombros a responsabilidade de 
gerir uma instituição portuguesa de grande importância 
para nós timorenses: a Escola Portuguesa de Díli, uma casa 
onde os seus alunos teriam de cumprir um chamamento 
de um dos Fundadores da Nação Timorense, o Presidente 
Nicolau dos Reis Lobato: “Imi buka matenek atu servi ita 
nia Rai, atu hari Rai Timor Loro Sa`e, ita nia Pátria”.
Confrontada ainda com o dilema de ser uma luso-
timorense a dirigir uma Escola Portuguesa no espaço de 
Dili, questionei-me sobre se seria incompatível trabalhar 
no sentido da construção do EU timorense, a par dos 
currículos oferecidos por Portugal.
Enquanto factores de identidade e mesmo de eficácia, 
achei oportuno valorizar a lingua tétum e os traços 
culturais dos alunos da Escola Portuguesa de Díli.
Para nós timorenses, o mais importante é que saibamos 
conservar a nossa cultura e saibamos também cultivá-
la e enriquecê-la. É também importante que estejamos 
abertos às outras culturas, desde que saibamos aproveitar 
os aspectos positivos que nos possam levar a sermos 
mais homens e mais mulheres, mais NÓS neste mundo 
globalizado.
Ao assistir a uma aula de História, do 7º ano, verifiquei 
que os alunos adquiriam facilmente os conteúdos 
relativos à hominização, mas desconheciam se em Timor-
Leste existia algum tipo homo e manifestavam interesse 
em saber mais sobre Timor-Leste antes de Portugal e 
após Portugal. O currículo aprovado pelo Ministério da 
Educação da RDTL, elaborado pelo professor de História 
e Vice-Director da EPD, Dr. João de Carvalho Roseiro, é 

a prova de que este tipo de contextualização é possivel. 
Julgo necessário realçar que o currículo foi elaborado 
de acordo com os conteúdos leccionados em Portugal, 
sofrendo as alterações necessárias ao contexto timorense.
Tenho consciência que, como Escola Portuguesa, não se 
pode adaptar totalmente estes currículos, mas pode-se 
fazer um importante trabalho de integração.
Como luso-timorense, atrevo-me a pedir à nova 
direcção que façam da EPD/CLPRC, uma Escola de 
acolhimento e de integração, que valorize e contribua 
para o desenvolvimento da criança. É também de crucial 
importância chamar a atenção das gerações mais novas 
para a nossa identidade e História, que devem ser motivo 
de orgulho de todos os Timorenses. 
O meu sincero agradecimento a todos quantos me 
apoiaram durante os anos que estive na EPD, primeiro 
como Vice-Presidente da Comissão Instaladora e depois 
como Directora da EPD, hoje EPD/CLPRC.
Dado ao grande número de nomes, não me é possível 
mencionar todos, mas seria injusto da minha parte não 
mencionar o nome de alguns:
Eng. José Manuel Revez, pela confiança, paciência, pelos 
ensinamentos e incondicional apoio,
Dr. João de Carvalho Roseiro, companheiro dos bons e 
menos bons momentos,
Dr. José Homem de Mello (LIDEL), pela disponibilidade e 
amizade,
Luísa Timóteo, pela montagem da Secretaria da Escola,
Professores, que como costumo dizer, “os professores da 
EPD são os melhores professores do mundo”,
Pais, Alunos e Funcionários, pela dedicação, carinho e 
respeito.
A todos, o meu Obrigado Barak.

Ana Maria Ferreira
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João Roseiro
Diretor da Escola entre 2010/2011

Parabéns à Escola Portuguesa de Díli (EPD) pelo seu 15º 
aniversário porque, juntamente com a língua portuguesa, 
continua a ajudar no processo de consolidação das raízes 
de uma identidade nacional que tudo tem a ver com uma 
relação peculiar e única com Portugal, que a História 
comum se encarregou de tecer.
A minha passagem profissional por Timor-Leste foi longa 
e com alguns sobressaltos (2005-2011; 2012; 2013-2014) 
recheada de aventuras alegres e de tristezas. Da minha 
ação, que julgo ter sido muito abrangente, resulta uma 
extraordinária lição de vida e de saber. Mas foi na EPD, 
enquanto vice-presidente e diretor, que percebi que a 
minha condição humana, os valores e a minha experiência 
profissional só faziam sentido se estivessem ao serviço de 
um bem maior, a saber, ensinar, educar, incluir e integrar 
crianças e jovens. Com efeito, nem sempre foi fácil 
trabalhar neste país tão marcado pela História recente e 
onde muitos fantasmas o assombravam. Mas fui resiliente 
e  dediquei-lhe todo o meu tempo e, nos momentos mais 
duros, tive de fazer da escola um espaço de paz e segurança. 
Enquanto responsável, foi preciso proceder à coordenação 
da estrutura funcional pedagógico-administrativa; 

acompanhar as obras de ampliação; elaborar o Projeto 
Educativo e o Regulamento Interno. Foi-nos pedido, em 
suma, que, no estrangeiro, se modelasse a direção escolar 
segundo diplomas portugueses. No entanto, durante 
muito tempo, como não estava inserida em território 
português e sem personalidade jurídica, com tão poucos 
professores e tantos alunos com percurso académico 
frágil, era muito difícil a aplicação de medidas de apoio 
em áreas fundamentais, quais ferramentas essenciais no 
combate às dificuldades (p.e. plano da Matemática, plano 
tecnológico, apoios a Português, programa de alunos e 
de contabilidade geral, SPO, Educação Especial…). Mas 
mesmo com tantos constrangimentos, ninguém ficava 
indiferente à EPD, porque era/é um palco académico 
sério. 
Desde o momento em que foi criada há 15 anos – qual 
gesto soberano envolto em grande valor simbólico -, a 
EPD foi amadurecendo, tornando-se numa instituição 
singular, única: foi erguida em prol da Democracia, qual 
instrumento de Inclusão e Identidade, para Todos, mas 
essencialmente para ajudar o processo de formação e 
educação dos jovens timorenses. 
O fascínio da EPD era proporcional à riqueza linguística 
que nela habitava: alunos, professores e assistentes 
operacionais, muitos com línguas e culturas diferentes. 
Desta diversidade, confesso que no início resultaram 
algumas dificuldades - mas não obstáculos -, o que nos 
obrigava a desenvolver esforços contínuos, nem sempre 
conseguidos, junto da comunidade escolar e em sede 
própria, ora na Embaixada de Portugal ora em Lisboa, no 
sentido de refletir e de serem atendidas e compreendidas 
as especificidades geográfica, política, sociolinguística 
e pedagógica da EPD. Mais do que a língua, o que mais 
nos atormentava era a instabilidade e a fragilidade que 
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caraterizava o itinerário formativo de muitos alunos, 
a saber, a ausência de educação pré-escolar, 1.º e 2.º 
ciclos em português e a recorrente instabilidade político-
militar, traduzida em encerramentos pontuais e atrasos 
na colocação de docentes. Estes factos obrigaram-nos a 
reflexões e tomadas de decisão quase diárias. Enquanto 
diretor da EPD, e tendo em conta o seu contexto tão 
específico, vivi com apreensão a aplicação dos exames 
nacionais na EPD mas, em particular, a fixação do 
calendário destes: provas à hora de Portugal, no fuso 
horário correspondente; foi-me doloroso ver os alunos 
expostos a tão violento exercício, qual prova de resistência 
física porque, nalguns casos, as provas terminavam de 
madrugada. 
Mas no fim, apesar de tudo, foi-nos reconfortante ver 
os primeiros resultados dos alunos e da escola e ter o 
privilégio de ver firmada a minha assinatura nos primeiros 
diplomas/ certificações dos primeiros finalistas que agora 
prosseguem os seus estudos superiores em Portugal.
Em 2010, qual feito nacional, fomos desafiados a abraçar, 
e abrimos sob a tutela da EPD, mais quatro escolas, ditas 
de Referência, sitas em Baucau, Maliana, Same e Oecusse, 
e, paralelamente, arquitetar a partir da escola sede, e a 
lançar, via novas escolas, a primeira rede nacional de 
bibliotecas no âmbito do Ler+, facto que deu ânimo 
às localidades, aumentando a crença de que a língua 
portuguesa estava de volta. 
Ao mesmo tempo, todos os dias, numa clara estratégia 
de afirmação, a EPD via consolidada a sua colaboração 
institucional, reforçada, ativa e firme, com o Ministério 
da Educação de Timor-Leste e a Universidade Nacional de 
Timor Lorosa´e).
Nesta passagem, nunca ousei ignorar o facto de que a 
língua portuguesa tinha um rosto político sério e de que 

este país tinha criado expectativas à volta dos docentes 
e dos resultados obtidos pelos alunos das escolas sob a 
tutela da EPD: uma realidade que nos expunha a todos e 
nos obrigava a avisadas cautelas.
Acreditando que envidei todos os esforços e energia 
no sentido do bem maior (e incluo neste esforço o 
empenhamento de todos os colegas que se entregaram 
de corpo e alma à missão), dirijo uma palavra de apreço 
aos responsáveis pela EPD que me antecederam e dos 
quais fui braço direito, José Revez, e Ana Maria Ferreira, 
e àqueles que me sucederam, Conceição Maria Godinho 
e Acácio Brito. 

Para todos, cito Ruy Cinatti, qual gesto de agradecimento: 
“Timor cresce como um grito ecoando em todos nós”.

João de Carvalho Roseiro
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“Tudo me é novo e estranho” escreveu Ruy Cinatti, em 
1946, quando chegou a Timor-Leste, pela primeira vez. O 
novo e o estranho também em mim coabitaram ainda que 
tenham sido efémeros! Uma ligação à terra, às pessoas, às 
semelhanças e às diferenças, impôs-se de forma abrupta 
para não mais me deixar...vivi e senti profundamente Timor!

“Os caminhos fazem-se caminhando” dizia amiúde o 
Engenheiro José Manuel Revez, o homem que um dia 
sonhou uma Escola Portuguesa em Timor-Leste. O homem 
sonhou e a obra nasceu. E caminhando, caminhando, 
a obra completa agora 15 anos de sonhos, de muitos 
sonhos, de muitas alegrias e de muitos sucessos! 

Quando, para um mesmo objetivo, os desafios se 
agigantam, se tornam por vezes quase intransponíveis, 
a palavra “sucesso” tem outro significado. A escola, pela 
mão dos sucessivos timoneiros que a foram dirigindo, 
foi crescendo em quantidade e em qualidade. Heróis 
os alunos, pelo esforço abnegado para ultrapassarem 
carências várias, a barreira da língua, os exames noturnos; 
heróis todos os alunos finalistas e que se encontram 
agora, maioritariamente, a prosseguir os seus estudos 
em Portugal; heróis os professores, pelo empenho, pela 
dedicação, pelo afeto e pela ligação que estabelecem 
com os seus alunos, levando-os na senda da descoberta 
do mundo, despertando-lhes a curiosidade pelo saber, 
cimentando e consolidando aprendizagens e valores; 
heróis os funcionários, que são o garante de uma escola  
limpa, segura e organizada, mas também um elo de 
ligação, de vigilância, de atenção e de afetos. Heróis os 
pais e os Encarregados de Educação, por valorizarem e 
acreditarem na Escola Portuguesa, nos seus métodos, na 

Pede-me o Sr. Diretor Acácio de Brito, um 
texto sobre aspetos que considero relevantes 
da minha experiência como diretora da 
EPRC-CELP, nos anos letivos de 2010/11 a 
2014/2015. 

Conceição Godinho
Diretora da Escola entre 2011/2015
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sua estrutura organizativa, na sua qualidade; duplamente 
heróis porque, diante de um quadro de dificuldades e de 
adversidades, a escola assume-se como uma prioridade, 
um desígnio a cumprir em nome de um futuro melhor. 
Foi isto o que testemunhei nos quatro anos em que fui 
Diretora da Escola: a grandeza de um povo que assume 
e reconhece que na aprendizagem de uma das suas 
duas línguas oficiais está muito do seu futuro social e 
económico. Em nome desta grandeza, tudo fizemos para 
a honrar: dotámos  a escola de melhores infra-estruturas, 
desde a reabilitação do refeitório à criação do parque 
infantil ou à construção dos passeios circundantes. Em 
termos pedagógico-didáticos, criámos as oficinas de 
Língua portuguesa, promovemos a oferta da disciplina 
de Português Língua Não Materna que permitiu dar uma 
resposta mais eficiente à situação linguística da maior 
parte dos alunos, desenvolvemos a disciplina de Música 
desde o ensino pré-escolar até ao 2º ciclo, entre tantas 
outras iniciativas. É impossível não falar também dos 
vários projetos em que nos envolvemos - projeto Ler+, 
parlamento de jovens, banda da escola, oficina de violinos, 
clube de natação, clube de cinema, sala de estudo, 
exposição “Física no dia a dia”... Finalmente, os  inúmeros 
eventos que promovemos e que permitiram abrir a 
escola à comunidade, com o intuito nobre de promover 
e difundir a cultura portuguesa. Esta escola dinâmica, 
inclusiva e humanista, só foi possível graças à colaboração 
assertiva de todos os elementos da comunidade escolar. 

Escrevi, por ocasião do 11º aniversário da Escola, o 
seguinte texto, publicado na primeira edição da Newsletter 
da DSEEPE- L/ATITUDE, que julgo pertinente partilhar:

“Ser Diretor de uma escola portuguesa,  num país 
geograficamente tão distante de Portugal mas 
historicamente tão próximo, com um contexto sócio 
linguístico tão complexo e diversificado, exige de nós, 
direção e corpo docente,  uma atenção permanente 

e vigilante; exige um empenho acrescido para 
ultrapassarmos obstáculos próprios de quem ministra 
o currículo português a alunos que têm histórias e 
vivências muito próprias, mas constitui simultaneamente, 
um desafio aliciante, espelhado no sorriso dos nossos 
alunos, no gosto que têm pela escola e no afeto que nos 
devolvem. A procura desta escola por parte de centenas 
de famílias é um testemunho da qualidade do trabalho 
que aqui se desenvolve. Um trabalho humanista, mas com 
o rigor e exigência próprios de quem pretende alcançar 
a excelência, num contexto diferente do de Portugal, 
mas onde o espírito de missão de quem aqui trabalha 
já deu provas de que o direito ao sucesso educativo e à 
formação integral de todos os alunos, valorizando o saber, 
é possível.”

Ter tido a possibilidade de poder contribuir para a 
evolução e a consolidação do preconizado nos acordos 
de Educação, assinados entre Portugal e Timor-Leste, foi 
para mim uma grande honra! Em meu nome e em nome 
de todos aqueles que comigo lideraram e colaboraram na 
prossecução dos objetivos deste projeto, o meu enorme 
agradecimento! 

Quero ainda deixar a todos os alunos, uma última palavra 
de agradecimento por todas as alegrias, por todos os 
sucessos, por todos os sorrisos que me proporcionaram; 
por me fazerem acreditar que, por mais difíceis que sejam 
os caminhos a trilhar, com sentido de responsabilidade, 
com perseverança e resiliência, é possível alcançarmos os 
objetivos a que nos propusemos! Bem hajam também por 
isso!

Parabéns a todos os docentes, alunos, funcionários e 
Direção! Parabéns à EPRC-CELP pelo seu 15º aniversário!

Que todos continuem trilhando os caminhos do sucesso!

Conceição Godinho
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Alif Manelito Giovani Viegas Carrascalão é um jovem de 
20 anos que entrou na Escola Portuguesa de Díli  em 2002, 
ano de abertura.
Terminou o 12º ano na área Científico Humanísticas. 
Atualmente, é aluno da UNTL onde frequenta o 2º 
semestre, do 1º ano, na Faculdade de Direito.
Pedi que falasse do que se lembra da escola e, com um 
brilhozinho nos olhos, recorda a primeira educadora, 
Natércia Rocha, a primeira professora, Manuela Babo e a 
primeira diretora, Ana Ferreira.
Dos tempos idos, fala com saudade!
‟A EPD é a minha segunda casa. Tenho saudades da escola. 
Esta escola vale mais que mil palavras. Quando vejo a 
escola sinto-me confortável e sinto-me sem palavras”.
‟Agora a escola é muito diferente. Dantes ajudávamo-nos, 
havia mais colaboração entre todos. Agora não! Só há 
interesse pelas redes sociais. Não há aquele sentimento 
de família, não há aquela colaboração entre colegas. É só 
o interesse pelas disciplinas”. Antes, ‟brincávamos aos 
berlindes, pião, corrida de sacos, saltávamos, jogávamos 
à tapa”.
Sorri e relembra um episódio engraçado. Juntamente com 
os colegas, disseram à professora e à diretora que a casa 
de banho estava encharcada. Foram a correr para ver o 
que se passava! Ops… era 1 de abril, dia das mentiras e 
conseguiram pregar uma partida. Correu tudo bem. Não 
foram castigados, sorri!
Veio para a EPD, um sonho do pai que faleceu, quando 
frequentava o 6º ano e relembra: ‟Em casa só falávamos 
português. Se o meu pai me apanhava a falar tétum 
punha-me fora. (Dizia) Aqui não falas tétum. Queres falar 

‟Aprender Português é como aprender um 
jogo.”

TEMPO    Entrevista

Alif Carrascalão
Aluno da Escola entre 2002/2016



27

vais lá para fora”.
‟Muitas saudades dos meus momentos. Quero seguir o 
sonho do meu pai. Quero ser um homem responsável, 
quero ser mais…”
Conversador. A conversa flui!
Lembra que não havia o campo de jogos nem tantos 
alunos. Numa turma de 30 alunos, mista, refere que 
aprendeu ‟a falar português, a melhorar, a respeitar os 
outros, a colaborar com os outros. Aprendeu os valores”.
Numa perspetiva comparativa com os colegas que 
frequentam outras escolas,  ‟os colegas têm mais 
dificuldades no português. Enfrentam mais problemas 
de oportunidades. Na EPD é mais complexo, mais difícil a 
nível das disciplinas, mas os colegas que deixaram a EPD a 
meio do percurso escolar foi por não se esforçarem nem 
estudarem. Aqui há mais oportunidades”.
Um conselho aos mais novos:  ‟Estudem. Estudar é a chave 
para passar e acabar os estudos. Há horas para brincar. Há 
que planear os tempos. Não há que ter vergonha por errar 
e não conseguir. Errar é não querer aprender. Também 
tive dificuldades, também errei, mas consegui”.
Conselho aos pais: ‟Obriguem os filhos a falar português 
e a praticar português. Falem com eles. Não é difícil 
aprender português, é como aprender um jogo”.
Dos funcionários também tem uma opinião. ‟Os 
mais velhos aprenderam. Agora a escola tem muitos 
funcionários mais novos que não se preocupam em falar 
português. Então os mais velhos acham que é perda de 
tempo ensinar os mais novos e falam logo tétum.”
Em forma de remate, pois fiquei sem palavras perante o 
carinho com que se expressava, ouço  Alif: ‟Aconteceu 
uma coisa bela. A escola está novamente branca. Um 
passo muito bom. Dantes era branca. Será sempre EPD. 
Não gosto de EPRC!”.

Hoje de manhã, encontrei o Alif na escola. Foi visitar “a 
sua casa”, antes de ir trabalhar, numa altura em que está 
de férias do seu curso de Direito!
Obrigada Alif!

Entrevistado por Maria José Machado
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Gertrudes Carvalho
Cozinheira da Escola entre 2010/2017

TEMPO    Entrevista

O Pessoal não docente numa escola ‟assegura a ligação 
entre os diversos elementos (alunos, professores, pessoal 
administrativo e visitantes, entre outros). Garante 
assim o funcionamento da instituição, tendo ainda a 
responsabilidade em termos de organização, higiene 
e limpeza. Tem a seu cargo a guarda dos espaços e a 
vigilância e o acompanhamento dos alunos”.
Gertrudes Soares de Carvalho é cozinheira e começou 
a trabalhar na Escola Portuguesa de Díli, em janeiro de 
2003.
Tem 43 anos e é mãe de 6 filhos. Todos estudantes. Dois 
deles ainda frequentam esta Escola.
Vinha todos os dias trazer a filha Gilmar à Escola até que 
lhe perguntaram se queria ajudar. Aceitou.
Na Escola fazia de tudo e ajudava em todas as áreas onde 
era precisa: na limpeza, na biblioteca, na secretaria, nas 
fotocópias, na mudança de lâmpadas…
Nessa altura, a Escola ainda não tinha cantina. Só começou 
em 2008.
Ao fim de 3 meses assinou contrato.
Nunca tinha trabalhado fora de casa. Era doméstica e fazia 
bolinhos para ‟vender para fora.”
‟Entrar para a Escola Portuguesa de Díli foi a grande 
oportunidade da minha vida. Ser cozinheira é agora a 
minha vida. A minha vida mudou, e a da minha família, 
aumentei as minhas capacidades”.
Nesta altura, chora. Chora de felicidade, diz: ‟Trabalho na 
EPD há 15 anos, mas não sinto. Tudo aconteceu para bem 
dos meus filhos”.
Em 2010 foi convidada para ser cozinheira: ‟Ai professor 
João, tenho medo do gás!”-respondeu. A sua preocupação 
era o gás.
Reconhece, agora, que foi fácil. Teve a ajuda dos colegas 
e da direção.
Difícil foi: ‟…fazer sopa como em Portugal. Nunca tinha 

Escola Portuguesa de Díli, uma oportunidade 
que só acontece uma vez
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feito. Misturava tudo e depois passava com a varinha. A 
sopa em Timor é diferente. É difícil arranjar os legumes 
em Timor. Depende da época e, às vezes, um montinho 
de cenoura ou abóbora chegava a custar 6 dólares. Assim, 
a ementa é alterada de acordo com o que há no mercado. 
Ainda hoje isso acontece”.
‟É um desafio e é difícil coordenar e lutar contra o tempo. 
Por exemplo, às vezes faltam 35 minutos para a cantina 
abrir e temos de ter imaginação. Somos 5 pessoas na 
cozinha e, às vezes, atrasa um pouco. Aumentam os 
alunos e professores, mas nós temos de servir dentro 
do horário. Não digo que sou boa funcionária, ou boa 
cozinheira, mas tento melhorar as minhas capacidades 
para agradar a todos”.
Declara que não há muita diferença entre o ‟antes e 
agora”.
O que mais gosta de cozinhar é feijoada à transmontana 
e caldo verde.
O que menos gosta de fazer é feijão-frade com atum. É 
fácil, mas não gosta.
O primeiro prato que fez foi grão-de-bico com bacalhau. 
‟Os alunos gostaram”.
O que os alunos mais gostam é de mi goreng. 
Peço-lhe para falar da Escola. Hesita e pensa alto: ‟Como 
se diz em português…? Entre nós, os funcionários, na 
limpeza, tudo corre bem, mas… A Escola diz que temos 
de falar português. Nós concordamos, mas… entre nós 
falamos tétum”. Concorda que deve falar português, 
mas “falo tétum porque é mais fácil e é a minha língua 
materna”.
Quer melhorar o português. Peço-lhe sugestões. ‟Mais 
cursos, só têm 1 hora”. 
Questiono como querem melhorar se não praticam.
Fica a promessa: ‟A partir de setembro, depois das férias, 
todos vamos falar português. Não importa se falamos 

bem ou mal.”
Considera a Escola como a sua segunda família e ‟… peço 
aos alunos para estudarem pois a escola é portuguesa, 
mas estamos em Timor e é uma oportunidade que só 
acontece uma vez. Os alunos têm de estudar para que, no 
fim do período, não tenham as notas coloridas (negativas) 
e possam ter um futuro brilhante porque ele depende do 
vosso andar.”
Aos pais, pede que sejam pontuais a ir buscar os filhos. 
Por vezes ficam até às 8 horas da noite, quando a Escola 
acaba às 18h15, e todos temos um horário. Pede também 
aos pais que não se esqueçam de dar dinheiro aos filhos 
para a senha. ‟Depois, andam os diretores de turma, os 
professores e a direção preocupados com os alunos, a 
arranjar comida.”
Lanço um desafio: Se fosse diretora da escola o que fazia?
Prontamente responde: ‟1º todos têm de falar Português; 
2º exigir que se cumpram os horários e sejam pontuais 
e 3º cumprir as regras e as tarefas. Se todos fizéssemos 
isso não tinham que andar sempre atrás de nós para 
cumprirmos.”
Espera que no próximo dia mundial da alimentação 
possa experimentar fazer” Ikan maran” e explica: ‟Se em 
Portugal tem o Bacalhau à Brás, Timor tem peixe seco 
salgado. Gostava de experimentar fazer Ikan maran à 
Brás. Vou sugerir”.
Numa escola, todos os funcionários são importantes e 
contribuem para o desenvolvimento harmonioso e para o 
bom funcionamento da escola.
O testemunho da Dona Gertrudes, escolhida pela 
antiguidade na Escola, reflete o caminho percorrido em 
que uns vêm, outros vão, outros ainda vão ficando, mas 
todos, sem exceção, são simplesmente: Importantes.

Entrevistada por Maria José Machado
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Homo philosophicus
No caminho

TEMPO    Reflexão

Com Edmund Husserl, todo o conhecimento é reduzido 
a uma consciência e à relação desta com o objeto; é 
determinante o carácter ativo da consciência numa 
representação que se apresenta como dominadora, 
proclamando-se a rigorosa interdependência entre o 
cognoscente e as suas “estruturas irredutíveis psíquicas”1 
impregnadas de intencionalidade. 
Há que reter, segundo Emmanuel Levinas, alguns 
aspectos que nos legou a fenomenologia husserliana, a 
saber, a necessidade de se indagar por um sentido do 
que é pensado, isto é, a procura do sentido originário no 
psiquismo irredutível onde ocorre.
Enquadra-se neste legado a análise de Martin Heidegger 

do Da-sein, ser-o-aí, isto é, o homem, ser-lançado-no-
mundo e o sentimento de angústia que surge perante 
a antecipação da sua própria morte, bem como o nada 
a que conduz a angústia, “vivência ou modalidade do 
psiquismo que conduz mais longe que a negação”.2

A existência humana, segundo a referência de Heidegger 
está condenada a ser um Sein-zum-Tode, em que o “ser-
para-a-morte” é o ser mesmo do viver e a morte assume 
a categoria de ser a mais própria, última e decisiva 
possibilidade de vida, revelando-se como seu sentido e 
ao mesmo tempo como sua negação.
A angústia, para Heidegger, é assumir a situação de puro 
nada que se apresenta ao Da-sein perante a sua condição 

“E eu não posso já seguir outro caminho que não seja o meu. Porque sou homem (…) e cada 
homem deve descobrir o seu próprio caminho”.

Jean-Paul Sartre
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de ser para um fim, de permanentemente caminhar 
para um não ser já aí com o mundo. Heidegger fala na 
existência inautêntica, no Da-sein perdido no turbilhão da 
gente (Das Man), na tagarelice, como uma tentativa do 
homem se escapar à angústia, isto é, fazer-se ausentar de 
si mesmo e da sua condição de ser um ser-para-a-morte.
Levinas diz-nos que “a angústia é o aguilhão [espinho] no 
coração do mal”3, é mais que um puro estado de ânimo, e 
que por ela, de algum modo, se assiste ao viver a própria 
morte, a mais inegável e irrecusável verdade, alargando o 
seu sentido à “doença, mal de carne viva, (…) podridão”4, 
acrescentando encontrar-se na angústia a garantia de 
uma realidade que se altera, mas que tal não é apenas 
a dor dum espírito perante a sua trágica finitude como 
corpo. A noção de angústia é alargada a toda a situação 
de sofrimento humano, enquadrando-se tal conceito 
na raiz de todas as misérias sociais, humilhações, 
perseguições. Tal dimensão do termo angústia associada 
ao mal ultrapassa largamente a noção existencialista que 
aponta apenas para a morte como 
puro nada.
Partindo do sofrimento do eu, 
Levinas transporta-nos para a esfera 
do sofrimento do outro e para a 
responsabilidade que assiste ao eu 
de acolher o chamamento do outro. 
A miséria do rosto do outro traz um 
rasto da transcendência que põe 
em causa o “repouso em mim mesmo”5 e, ao invés de 
me lamentar do mal que me assola, me responsabiliza 
pelo horror do mal que arruína o outro, colocando-
me a imposição de solidariamente, prestar um “serviço 
indiferente à remuneração”.6

Para Robert Gibbs7, o objetivo da ética na Filosofia expressa-
se segundo aspetos anteriormente perspetivados: a 
ansiedade antes da morte, a inutilidade do sofrimento 
do outro e a situação da pobreza do outro como crítica à 
sociedade.
Gibbs defende que a Filosofia deve refletir sobre se ter 
recusado a ouvir o sofrimento, mas também deve procurar 
uma reconfiguração do seu trabalho; se se disser que a 
Filosofia é o lugar do discurso então poder-se-á defender 
que tal discurso tanto poderá servir de consolo pessoal 
como deve assumir-se de crítica social.
Aquilo de que se fala é de cada um de nós, do homem 
que vive numa determinada situação, com os outros, e 
que procura um sentido para a sua existência; trata-se do 
homem que se quer explicar a si mesmo, centrado sobre si 

“Mínimo sou, 
Mas quando ao Nada empresto 
A minha elementar realidade, 
O Nada é só o resto”.

Reinaldo Ferreira

mesmo, os seus problemas, as suas inquietações, as suas 
angústias e as suas paixões. Eis o grande mistério. Nós, a 
nossa existência, num aqui e num agora, num espaço e 
num tempo.
Mesmo que identifiquemos o nosso limite com a morte 
e nada mais nos reste do que esta condição, há uma 
liberdade que nos estrutura como homens e que indica 
que podemos moldar o nosso destino, afirmando a nossa 
grandeza e mostrando claramente que nada é superior ao 
homem, nem à complexidade da nossa existência.
Estamos com os outros, sofremos, amamos, desejamos, 
vivemos, construimos o nosso caminho e, acima de tudo, 
existimos como seres livres.
Ora Heidegger fala-nos de estarmos numa floresta 
em que não há qualquer estrada, não há caminhos e o 
nosso caminho terá de ser trilhado por cada um de nós, 
constituindo-nos como homens livres, autodeterminando-
nos em cada escolha e construindo o nosso ser. 
Albert Camus apresenta-nos o herói mitológico Sísifo, o 

herói absurdo, condenado pelos 
deuses a arrastar sem descanso 
um rochedo até ao cume 
de uma montanha, para em 
seguida, a pedra rolar de novo, 
devido ao seu peso. Assim como 
tal condenação obriga Sísifo a 
um esforço infernal, também a 
vida do homem não é mais do 

que um esforço permanente. Contudo, há uma grande 
diferença entre sermos protagonistas ativos ou passivos 
deste permanente esforço. O herói “é consciente (...). 
O seu destino pertence-lhe. (...) Encontramos sempre o 
nosso fardo.  Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que 
nega os deuses e levanta os rochedos. (...) A própria luta 
para atingir os píncaros basta para encher um coração de 
homem”. 8

No caminho da vida. É tempo…
Luís Firmo

1 LEVINAS, Emmanuel – “Trascendencia y Mal”. In: NEMO, Philipe – Job y el 
Exceso del Mal. Madrid: Caparrós, 1995, p.152.
2 Idem.
3 Ibidem, p.155.
4 Idem.
5 Ibidem, p.163.
6 Idem.
7  GIBBS, Robert – “Unjustifiable Suffering”. In: GIBBS, Robert e WOLFSON, Elliot 
R. (edited by) – Suffering Religion. London; New York: Routledge, 2002.
8 CAMUS, Albert – O Mito de Sísifo, Ensaio sobre o absurdo. Lisboa: Livros do 
Brasil, 2002, pp. 121-127.
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TEMPO    Reflexão

A experiência de quem chega
Vim para Timor-Leste com a certeza de querer agarrar o 
desafio. Trazia apenas na memória as imagens passadas 
na RTP do massacre no cemitério de Santa Cruz, de 
algumas manifestações por Timor, da música “Timor” 
cantada por Luís Represas, com os Trovante e um pouco 
da história deste povo, lida à pressa, contada num livro de 
um escritor português emprestado por um amigo. 
A chegada, depois de infindáveis horas de viagem, foi 
surpreendente e tão marcante que ainda hoje está viva 
na minha memória. A primeira sensação foi como se de 
repente tivesse entrado numa máquina do tempo e tivesse 
viajado do meu mundo para um outro, completamente 
diferente de tudo aquilo que até agora tinha conhecido. 
O calor, a humidade, as caras com olhos observadores e 
sorrisos largos, as cores, os táxis, os cheiros, as casas, as 
crianças na rua. 
Isto é Díli, cheguei e é aqui que vou viver os próximos 
meses, pensei! Com muitas emoções à flor da pele 
redobrei a vontade de ficar!
A chegada à Escola Portuguesa de Díli, Ruy Cinatti, foi 
como se tivesse voltado a casa e estivesse a viver um 
início de ano letivo numa qualquer escola, do nosso 
país. Durante as primeiras reuniões, apercebi-me de que 
também as dinâmicas se assemelham a outras que já vivi 
e, portanto, senti-me confiante.
As aulas começam. A escola ganha a vida que faltava e 
chegam aqueles que são a razão de eu estar aqui: os alunos! 
Afinal, entrei no outro mundo que estava a começar a 
conhecer! Estão todos vestidos de igual, organizam-se 
em forma, têm olhos grandes e observadores, sorrisos 
prontos, são respeitadores, carinhosos e curiosos e falam 

português com o sotaque de Timor. São os nossos alunos!
Com o passar do tempo, apercebo-me de que os desafios 
são maiores do que me pareciam no início, principalmente 
ao nível da língua portuguesa. Nem todos, falam e 
entendem corretamente “o nosso português”, o idioma 
que a par do tétum é uma das duas línguas oficiais do país. 
E então, há que pôr em prática todas as pedagogias que as 
teorias nos ensinam de forma a conseguir o sucesso que 
se impõe!
Os meses vão passando e eu vou tomando consciência 
das vidas de cada um. A escola, para alguns, é mais lar do 
que a própria casa. Há uma preocupação muito grande, 
por parte da escola, em ajudar a colmatar lacunas que 
a família ou a sociedade não consegue. Por outro lado, 
a exigência é requisito permanente e pauta o nosso 
quotidiano profissional, pois estes alunos realizam as 
avaliações como qualquer aluno em Portugal e alguns vão 
para universidades fora de Timor-Leste, nomeadamente, 
Portugal e Austrália, entre outros países. É também 
notório o orgulho que a maioria destas crianças e jovens 
têm em pertencer à família Escola Portuguesa de Díli e 
esta é, com toda a certeza, uma referência na área da 
educação em Timor-Leste.
Estou grata por poder ajudar a fazer a diferença, por muito 
pequenina que seja, na vida de cada criança e contribuir, 
também, para a construção deste país que se constrói 
todos os dias aos pouquinhos.
Tem sido uma experiência muito enriquecedora! A 
distância e as saudades são, por ventura, as minhas 
maiores limitações, que vou conseguindo compensar 
com a descoberta das belezas desta terra e com as novas 
amizades que a vida nos proporciona!

Otília Paula Silva
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TEMPO    Associação de Estudantes

TEMPO    Educação

A escola é uma instituição onde as crianças e os jovens 
adquirem conhecimentos e competências necessários 
para a vida futura. 
A escola tem um importante papel no desenvolvimento 
de um país e no bem-estar das pessoas, pois é a escola 
que se responsabiliza pela formação dos cidadãos. 
A escola não só transmite os conhecimentos aos seus 
alunos, mas também transmite os conceitos básicos da 
vida em sociedade e prepara os seus alunos para a vida 
futura, articulando variados aspetos, como a liderança 
e a cooperação. Um bom exemplo de que os alunos 
aprendem outros saberes na escola, para além das 
matérias disciplinares, é a Associação de Estudantes. 
Ao pertencermos à Associação de Estudantes, aprendemos 

A Importância da escola 

A importância da Educação

“A educação é um processo contínuo de desenvolvimento 
das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser 
humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou 
no seu próprio grupo.” Apesar do papel importante da 
educação, alguns seres humanos preferem não estudar 
porque 1. É mais fácil não estudar ou 2. Há coisas mais 
divertidas para fazer. Por isso é importante perceber que 
a educação é necessária.
Em primeiro lugar a educação combate a pobreza. Por 
exemplo, é muito difícil que uma pessoa analfabeta consiga 
um bom emprego, pelo contrário, uma pessoa analfabeta 
terá que trabalhar duro, esforçando o seu corpo para 
conseguir uma quantidade reduzida de dinheiro. Mas por 
no outro lado, uma pessoa que saiba falar, escrever e que 
tenha um título académico poderá facilmente trabalhar 
recebendo um bom salário. Assim, quanto mais pessoas 
trabalharem mais crescerá a economia!
A educação também ajuda a diminuir a violência. Se a 
maioria dos cidadãos tiverem um emprego, haverá menos 
seres humanos por exemplo roubando ou sequestrando 
alguém por dinheiro.
A educação também nos ensina a importância, e como 
cuidar, do meio ambiente. Por exemplo, a escola ensina o 

que é reciclar, a importância de não gastar água, e porque 
não devemos deitar lixo nas praias.
Por outro lado, a educação é para o ser humano como 
um avião que o leva a cada parte do mundo. São poucas 
as pessoas que têm o privilégio de viajar, de conhecer 
diferentes culturas, diferentes animais, diferentes pontos 
de vista. Assim, a educação amplia os horizontes do ser 
humano. É a educação que nos ensina que os aparentes 
limites de uma região não são iguais em todo o mundo...
Outra razão pela qual a educação é importante é que a 
educação faz com que o ser humano seja independente. 
Sem o ensino básico, tarefas simples  tornam-se 
complicadas. Uma pessoa analfabeta não conseguirá 
executar coisas que parecem ser simples, por exemplo, 
preencher um formulário ou operar sozinho um ATM.
Outra grande vantagem da educação é aprender a conviver. 
Na escola ou em qualquer outra instituição, o ser humano 
aprenderá a viver com pessoas diferentes de si mesmo; 
pessoas que pensam e reagem de forma diferente. Assim 
apreenderá a aceitar as diferenças – tolerância.
Por outras palavras, a educação é essencial para o ser 
humano. A educação dá-nos mais possibilidades de 
ajudar o mundo e a nós mesmos. A educação nunca chega 
a um fim: sempre há mais para apreender, experimentar, 
e viver!

Sabrina Baúza, 11ºA

muito sobre a cooperação, sobre como liderar e tomar 
decisões em conjunto, sobre como organizar eventos e 
até sobre como lidar com outros indivíduos que não têm 
a mesma ideologia que a nossa. Aprendemos a respeitar 
as ideias dos outros e a tentar moldar as nossas próprias 
ideias, tornando o resultado final o melhor para todos. 
Concluindo, a escola alarga o nosso campo de visão 
e ensina-nos a sermos indivíduos de espírito e mente 
abertos. 

Mireille Sam, Presidente da Associação

Restaurante, Padaria e Pastelaria Tavirense
Av. Presidente Nicolau Lobato

Perto da Embaixada de Portugal
78020218
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A educação deve ser obrigatória

A criança e o adolescente tem direito à educação, visando 
o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-lhe, assim, igualdade de condições para o 
acesso e permanência da escola.
O que nos distingue dos animais é a razão, a capacidade 
de racionalizar. Nós pensamos, logo existimos.
O ser humano tem a capacidade de usar 10% do seu 
cérebro. O cérebro é algo para nós ainda incógnito, não 
sabemos muito bem sobre ele, mas sabemos que é um  
órgão muito poderoso e que usamos só 10% dele.
A educação é importante, porque assim estamos 
conscientes do que temos direito e o que não temos o 
dever de fazer. A educação prepara-nos para um dia 
exercermos um papel útil na sociedade. Como seres 
humanos, convivemos e vivemos em sociedade. Logo,  

A Importância de estudar

Podemos olhar para o ato de estudar ou de ir à escola 
de várias maneiras. É fácil ver que toda a gente tem os 
seus bons e maus dias na escola. E nem sempre tem a ver 
com o que aprendemos, pelo contrário, na maior parte 
dos casos quase nunca é. Isso é uma vantagem da escola: 
poder aprender a conviver e a lidar com os outros.
Sinto que sou uma das únicas pessoas que fica frustrada 
quando não sabe o que se passa na aula ou quando não 
percebe algo. Isto não acontece muito nesta escola, pois 
temos alunos muito dedicados. Mas isto é uma vantagem 
da escola: mesmo que não estejamos lá para aprender e 
só para brincar, acabamos sempre por aprender algo ao 
nos encontrarmos numa situação com alguém difícil. Por 
isso, para quê não gostar do sítio que, para além de ser 
chato às vezes, mas que nos dá uma lição de vida quase 
todos os dias?
Agora, porque não ir só aos intervalos e faltar às aulas?
Ora simples. Eu, uma pessoa que desde pequena foi 
considerada original, não consigo imaginar o que seria de 
mim se não me tivesse posto no sítio onde encontrei as 
minhas paixões. E não sou a única.
Para além de haver muitas falhas no nosso sistema de 
educação, também há muita gente que continua a lutar 
por ela. Malala Yousafzai, por exemplo, quase morreu.
Podemos não aprender tudo, mas esse não é o objetivo de 
estudar. É nós conseguirmos descobrir os nossos próprios 
limites, saber o quão dedicados nós somos, saber do que 

todos trabalhamos e temos uma função na sociedade.
Logo, temos direitos e deveres.
Há dois tipos de educação que recebemos: uma em casa 
pelos nossos pais, outra instrução mais focada numa 
ciência ou algo mais exato, que é na escola.
Em casa aprendemos com os nossos mais velhos, 
aprendemos como agir como pessoas, aprendemos ética 
e boa maneiras, de como devemos lidar com os outros 
que estão à nossa volta.
Na escola pomos em prática tudo aquilo que aprendemos 
em casa: o que aprendemos com os mais velhos. 
Na escola aprendemos ética.
Andamos na escola para aprendermos o que queremos 
ser, qual a profissão nós gostaríamos de exercer na 
sociedade.
Quando andamos na escola, temos mais hipóteses de 
ser independentes dos outros, porque aprendemos a ser 
autónomos, pois quando não somos instruídos tornamo-
nos dependentes dos outros.

Maité Pinto, 11ºB

gostamos, saber de quem gostamos.
Só me posso apoiar na minha palavra e no meu ponto de 
vista para convencer alguém a estudar, e de certeza que 
não é suficiente, mas ao menos essa pessoa ouviu outra 
opinião e de certeza que aprendeu algo novo.

Joana Viegas, 11ºA

TEMPO    Educação
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TEMPO    Artes

Foi um ano de desafios. Para celebrar o 15.º aniversário 
da Escola Portuguesa de Díli, desafiei os meus alunos a 
procurarem toda a criatividade que têm dentro de si e, 
juntos, construímos vários trabalhos que estiveram em 
exposição na Escola.

Os alunos do 6.º ano pintaram rostos de poetas e 
escritores portugueses, tendo o cuidado de abranger 
todas as épocas da História de Portugal. Essas pinturas 
tiveram como suporte chapéus-de-chuva coloridos com o 
fim de colocar numa das fachadas frontal da escola. Estes 
trabalhos também foram aproveitados para o décor das 
comemorações do Dia de Portugal  na Escola Portuguesa. 

Desafio

Este foi um desafio enorme para os alunos desta faixa 
etária, porque os obrigou a uma enorme pesquisa na 
internet e, depois desta fase, entraram na etapa mais 
difícil de todas: passar as fotos dos escritores para o 
estudo do alto contraste (com cores preto e branco) e, por 
vezes, recorrendo ao cinzento para facilitar as sombras 
dos rostos.  O material utilizado foram tintas plásticas e 
verniz.
Quanto às turmas do 9.º ano, o desafio ainda foi maior! 
Uma reprodução de retratos dos professores da escola 
– 67 no total - numa forma de os homenagear. Assim, a 
partir de uma foto colorida de cada professor, aplicando 
a técnica da utilização do guache e tendo sempre a 
preocupação de retratar o professor o mais fiel possível. 
Este difícil trabalho culminou com uma enorme exposição 
no corredor da entrada da Escola.
Destas duas atividades, os alunos dos dois diferentes 
anos mostraram desde o início um grande entusiasmo e 
empenho na elaboração dos seus trabalhos, ultrapassando 
as expetativas do professor responsável por este enorme 
desafio dado aos alunos.

Rui Menezes
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Ex-pressões e ex-posições

1. Expressarmo-nos é preciso, comunicar é preciso, 
descodificar também é preciso.
Expressar o que produz um cérebro, em diferentes 
linguagens ou numa linguagem só. Expressar corretamente 
na linguagem escolhida, comunicar com exatidão e 
esperar que chegue ao outro lado, de preferência, sem 
perturbações de leitura, isto é, com o mínimo de ruído, 
sem intermitências e com clareza. Tão só o que se deseja 
à partida e a maior parte das vezes à chegada. Se bem 
que nesta época neobarroca, assim nomeada por Gilles 
Lipovetski, fiquemos sem saber se será mesmo isso 
que se deseja à partida, uma vez que a pluralidade de 
leituras é cada vez mais o que encontramos à chegada. 
Raras vezes quando emito a palavra “bebida” ela aparece 
descodificada como “água cristalina”. 
E nem sequer é necessário estar na 
orla de qualquer deserto. 
A sociedade ocidental tomou 
conta do globo, restam 
poucos nichos 
i n có l u m e s 
se é que 

poderemos declarar assim esses, pouco intocados, 
espaços. 
Uma nave vai saindo do sistema solar com intenção de 
comunicar.
Os cinco sentidos, hoje, parecem não ser suficientes.
A alienação pelos mundos virtuais numa aditividade sem 
precedentes é um facto com tendência aparentemente 
crescente.
Recomendar ler parece anacrónico e no entanto é 
necessário ler e ler bem.
É necessário educar para a leitura.
É a função da escola e é a função de cada pai e de cada 
mãe.
                2. Ex-pressão 

como ex-
posição.

                                                    A palavra. O 
verbo. A m a t é r i a . 

A descrição da matéria. 
A matéria plástica. A 

p l a s t i c i d a d e da palavra. A 
falta de palavra. A ausência. O 

silêncio. O nihil. O branco. O zero absoluto. O 
negro. O negro para lá das cinzas. O Matebian das 

coisas. A cinza. O carbono. A estrutura triangular. A 
estrutura tetraédrica do diamante. Diamantes por 

lapidar. O preto da grafite no papel branco.
“O primeiro passo” de Silvino Neves. O primeiro de 

dezembro. O primeiro de dezembro sem frio. Ex-pressão 
como ex-posição. Uma posição deixada atrás.
Algo que termina, que se expõe, sem medo, numa dádiva 
integral, com todas as cores como no arco-íris. 
Como colocar alguém a ler? 
“A gente não lê” letra de Carlos Tê, na voz de Rui Veloso 
ou na da cantadeira de Manhouce.
Como traduzir António Lobo Antunes, página 388, 3ª 
edição de “ontem não te vi em babilónia”, edições 
D.Quixote, Lisboa 2006?
Como apresentar Maromak, em “Húmus” de Raúl 
Brandão?
Ex-posição de ex-pressões, ponto final.
        Armindo Silva
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TEMPO    Artes

Nino Neves

Era uma vez um menino timorense que gostava muito de 
desenhar e os seus trabalhos tinham tanta qualidade que 
o professor o incentivou a internacionalizar-se, expondo-
os na longínqua vila portuguesa de Mafra. 
A alegria silenciosa, mas incontida e profunda, que os 
seus olhitos revelaram no momento em que viu o seu 
nome escrito à porta da Casa da Cultura, não deixou 
indiferentes aqueles que o esperavam. Ah! Vinha 
também uma menina que era uma ternura. Dois 
meninos… timorenses!... Lembram-se da emoção 
com que, há anos, vivemos o processo de independência 
de Timor? 
Não sou artista, nem crítico de arte. Descrevo apenas o 
que senti e o que vi sentir nesta história do nosso menino. 

Os quadros escolhidos e a forma como estavam coloca-
dos criavam uma bela exposição que mexia com 

todos. Vi a reação dos aprendizes de pintores 
quando interromperam os seus trabalhos e 

desceram ao rés do chão… ‘muito lindos!... 
gostávamos de saber desenhar assim…’. 

E o nosso menino, num misto de sim-
plicidade, alegria, consciência do seu 

valor, de copo de sumo na 
mão, ia sorrindo, agrade-

cendo, respondendo às 
questões que lhe eram 

colocadas. Um 
momen-

to bo-
n i t o ! 

A arte 

aproxima mesmo… 
e enche-nos! Talvez por isso a fome não se faça sentir tan-
to nestes momentos… lembras-te que deixaste o bife qua-
se todo ao jantar?... 
Força, Silvino! - é assim que se chama o nosso menino. 
Um grande abraço dos mafrenses que estiveram contigo. 

Carlos Valentim
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TEMPO    Música

Uma retrospetiva

Há música na escola...

... desde o ano letivo 2011/2012, ano em que a Escola 
Portuguesa de Díli (EPD) recebeu o primeiro professor de 
música – o professor Carlos Batalha – e que a disciplina de 
Educação Musical foi introduzida no currículo obrigatório 
dos alunos do 2º ciclo.
Paralelamente, foram criados diversos projetos musicais 
extracurriculares: coro, grupos instrumentais, banda, de 
forma a permitir a participação musical de mais alunos, 
ansiosos por novas experiências.
A atividade foi muito rica e intensa, a motivação dos 
alunos perante a disciplina e as atividades muito evidente 
e a dinâmica musical na EPD estava já a estabelecer-se de 
forma muito positiva. Assim, no ano letivo seguinte, foram 
criadas as condições necessárias para a contratação de 
mais uma professora, a professora 
Catarina Andrade, o que permitiu 
o alargamento da oferta musical 
a todos os alunos do Ensino Pré-
Escolar e 1º ciclo.
No ano letivo 2013/2014, todos os 
alunos do Ensino Pré-Escolar até ao 
8º ano do 3º ciclo do Ensino Básico 
tinham a disciplina de música 
contemplada nos seus currículos, o 
que, aliás, se mantém.
O que também se mantém é 
a oferta de projetos musicais 
extracurriculares diversos a que 
os alunos “respondem”, de forma 
voluntária, com toda a motivação 
e empenho: o coro escolar, grupos 
instrumentais Orff, grupo de 
cavaquinhos, atelier de flautas, 
projeto de violinos, bandas Pop/
Rock e, mais recentemente, grupos 
de flautas do 1º ciclo e um clube 
de guitarra dinamizados pelo 
professor Joel Melancia.
William Shakespeare disse “Se 
a música é o alimento do amor, 
toque!” e os alunos da EPD, no 
trabalho realizado nas aulas 
de música e nos projetos atrás 
mencionados, ao longo dos últimos 

anos, têm tocado e cantado bastante, dentro e fora da 
escola.
Dentro da escola em momentos comemorativos, em 
atividades de parceria com outros Departamentos e 
com a Biblioteca Escolar, em momentos de partilha com 
outras turmas, na receção de visitas à escola, etc. Fora 
da escola, foram feitas algumas apresentações, entre 
outros momentos, no Parlamento Nacional, no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, no Palácio do Presidente, na 
Fundação Oriente, na Festa Muzika, etc. 
De toda esta dinâmica musical resultaram já 2 CD´s, 
gravados e editados na escola, que reúnem algum do 
repertório trabalhado. Destaca-se ainda a gravação de 
uma canção para o programa de televisão “Histórias 

para Sonhar”, produção da 
Crocfaek e a participação no 
vídeo de lançamento do Projeto 
“Cantar+”, criado pela Associação 
Portuguesa de Educação Musical 
em parceria com a Fundação 
Calouste Gulbenkian e o Ministério 
da Educação de Portugal. 
Porque também é importante ouvir, 
várias têm sido as oportunidades 
para conhecer outros músicos: o 
maestro Simão Barreto e o seu 
quarteto, os músicos João Rocha 
e Gilberto Gasparetto, os coros 
da UNTL e do Seminário Menor 
de Nossa Senhora de Fátima-
Balide, o grupo Timor Furak são 
alguns exemplos de convidados 
que têm contribuído para o bom 
ambiente musical da escola e para 
o crescimento artístico dos alunos.
Num país onde há falta de escolas 
de música e onde a música ainda 
não está muito estabelecida no 
projeto educativo das escolas, a 
EPD tem feito a diferença. Tem sido 
uma história recheada de muita e 
boa música: parabéns a todos os 
músicos da EPD!

Catarina Andrade

“Sem a música, a vida seria um erro.”
Friedrich Nietzsche
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TEMPO    Desporto Escolar

A base do sistema educativo é o ALUNO e a ESCOLA, 
uma via institucional entre outras, de acesso à educação 
e implicitamente à prática de atividades desportivas. A 
Educação Física, como área do currículo, contribui para 
o desenvolvimento integral do aluno ao incidir sobre o 
seu comportamento motor, utilizando especificamente a 
atividade motora nos processos de Ensino-Aprendizagem. 
O Desporto Escolar (DE) é uma atividade física desportiva 
extracurricular, destinada a todos os jovens que a queiram 
praticar.
Assim, poderemos dizer que o DE deve ser uma 
atividade acessível a TODOS, com potencialidades no 
desenvolvimento integral dos Jovens, em idade escolar, 
funcionando como um aspeto integrante do sistema 
educativo que tenta “responder” às suas necessidades e 
motivações duma forma diferenciada e ajustada a cada 
um. Como refere Bento (1995), 
“... a escola precisa de riso, de 
entusiasmo, de dinamismo, de 
palmas, de alegria; precisa que 
se goste dela. O desporto pode 
contribuir para isso, com dias 
desportivos, com competições 
e torneios internos e externos, 
com pontos altos na vida escolar. 
Trata-se de, pelo desporto, 
integrar mais a vida na escola e a 
escola na vida”. Os objetivos do DE 
passam por:
- Contribuir para o combate ao 
insucesso e abandono escolar e 
promover estilos de vida saudáveis 
que contribuam para a formação 
equilibrada dos alunos.
- Alargar a prática desportiva 
principalmente a alunos do 
sexo feminino, a alunos com 
necessidades educativas especiais 
de carácter prolongado e a alunos 
em risco de abandono e insucesso 
escolar.
- Incentivar a participação dos 
alunos no planeamento e gestão 
das atividades desportivas 
escolares, nomeadamente o seu 

papel como dirigentes, juízes, cronometristas e árbitros.
- Contribuir para a criação de uma cultura desportiva na 
Escola.
- Desenvolver conhecimentos sobre a ética desportiva, 
revelando um espírito de “Fair-Play”, aceitando a vitória e 
a derrota como factos normais decorrentes do jogo.
- Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus 
companheiros nos espaços de aperfeiçoamento próprio, 
bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades 
reveladas por eles.
- Desenvolver e revelar espírito competitivo e hábitos de 
trabalho de grupo.
- Respeitar as normas do espírito desportivo como 
consciencialização para a responsabilidade.
Ao longo dos 15 anos de existência da Escola Portuguesa 
de Díli, muitas atividades, internas e externas, foram 
dinamizadas no sentido de possibilitar aos alunos 
vivências desportivas organizadas e planificadas, 
procurando contribuir para o desenvolvimento integral 

do jovem aluno.
Relativamente ao Desporto Escolar 
em particular, as atividades de 
carácter interno começaram a ser 
dinamizadas por volta do ano letivo 
de 2008/2009, mas a Escola sempre 
participou em atividades externas 
desde o ano da sua criação.
Nos anos letivos mais recentes, 
vários torneios/competições 
das mais diversas modalidades/
matérias têm vindo a ser 
dinamizados na nossa Escola 
através do Grupo Disciplinar de 
Educação Física. 
No ano letivo que agora findou, 
foram organizados vários torneios 
internos, desde o Futsal ao 
Badminton, passando pelo Voleibol 
e pelo Basquetebol. No total, 
estiveram envolvidos cerca de 435 
participantes, o que demonstra, 
por um lado, o interesse dos alunos 
nestas atividades, bem como a 
importância que as mesmas têm 
no contexto escolar.
Paralelamente a este tipo de 
competições internas, existe ainda 
o Clube de Natação da Escola 

Desporto Escolar
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TEMPO    Comemoração

A propósito da comemoração do 15º aniversário da Escola Portuguesa de Díli, surgiu este texto coletivo que resultou 
da recolha de várias ideias-chave junto de alunos, professores, funcionários e encarregados de educação.
Estas ideias-chave foram, posteriormente, organizadas neste pequeno texto que traduz as várias impressões dos 
elementos da comunidade escolar sobre a nossa escola. 

Catarina Andrade e Isabel Salsinha

15º aniversário da Escola Portuguesa de Díli

Primeiro eu tive medo
Depois uma surpresa

Fui descobrindo o mundo
Na Escola Portuguesa

Espaço de alegria
Espaço de saber

Sempre em português
A sonhar e a crescer

Uma casa de partilha
De amizade e união  
Na escola eu encontrei
A família do coração

A poesia de Cinatti
A vontade de ganhar

Tudo é inspiração
Para o sucesso alcançar

O dia a dia sempre cheio
De magia e muita cor

Juntos vamos construindo
O futuro de Timor

Portuguesa de Díli. Neste projeto, pretende-se que os 
alunos adquiram o gosto pelas atividades aquáticas e 
também uma série de aprendizagens que lhes permita 
serem autónomos dentro de água, em qualquer situação. 
Estiveram envolvidos os alunos das três turmas do 7º ano.
No que diz respeito a atividades externas, a Escola tem 
vindo a participar em diversas competições, a convite 
de outras escolas ou de outras entidades, com o 
objetivo principal de criar laços sociais através da prática 
desportiva.

É intenção do Grupo Disciplinar de Educação Física, em 
colaboração com a Direção da Escola Portuguesa de 
Díli, continuar a desenvolver e a dinamizar este tipo de 
atividades, possibilitando aos alunos novas vivências, 
contribuindo para o seu desenvolvimento integral.
Desporto sempre!

Bruno Torres e Gustavo Alves
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TEMPO    Associação de Pais

TEMPO    Diretores de Turma

Coordenar, do latim coordinari, “ordenar em conjunto”, 
mais não é que colocar em ordem um conjunto de coisas ou 
atividades. O que faz então o Coordenador dos Diretores 
de Turma numa escola? Neste caso, o coordenador de 
Diretores de Turma concilia meios e esforços para a ação 
comum de todos os Diretores de Turma.
Compete aos Diretores de Turma estabelecer a articulação 
com o grupo turma, os respetivos Encarregados de 
Educação, os professores que integram o Conselho de 
Turma, os demais órgãos de administração e gestão 
escolares e de orientação pedagógica, coordenar o 
processo de avaliação no âmbito dos Conselhos de Turma, 
entre um sem número de tarefas de articulação, mediação 
e uniformização de procedimentos que asseguram o 
normal funcionamento de cada turma e que se tornaria 
aqui exaustivo enumerar. Daqui se depreende que existe 
também uma importante ligação do Coordenador dos 
Diretores de Turma, e dos próprios Diretores de Turma, à 

legislação, o que configura o exercício de cargos com uma 
elevada carga burocrática. 
Embora se trate de uma estrutura de coordenação 
educativa e de supervisão pedagógica com inegável 
relevância em termos de orientação, acompanhamento 
e supervisão pedagógica, grande parte do trabalho de 
coordenação dos diretores de turma consiste em atos 
de gestão do quotidiano da escola, tendo, por vezes, 
pouca visibilidade a um olhar mais desatento. Na Escola 
Portuguesa de Díli, e ao longo dos quinze anos da sua 
existência a pugnar por uma educação de excelência, 
vários foram já os professores que exerceram com 
elevada dedicação o cargo de Diretor de Turma. Na 
impossibilidade de mencionar cada um de per si, fica aqui 
a minha/nossa homenagem a todos eles bem como a 
todos os Coordenadores dos Diretores de Turma que têm 
regido e venham a reger essa afinada orquestra.

Ana Paula Lopes

O Coordenador dos Diretores de Turma - Maestro da mediação

Atualmente, a escola não tem, apenas, um simples 
papel de ensino e aprendizagem, mas deve preparar os 
seus alunos para integrarem a sociedade, heterogénea e 
composta por grupos com interesses diversificados, em 
constante interação. 
A nível mundial, os vários conflitos armados entre 
países, nas últimas décadas, a par do desenvolvimento 
das tecnologias de informação, têm provocado enormes 
mudanças no modo de vida das sociedades e na relação 
entre os indivíduos.  
Por este motivo, a Escola, enquanto organização, enfrenta 
enormes desafios, no sentido de encontrar estratégias 
e atividades que consigam garantir a igualdade de 
oportunidades a todos os alunos, independentemente 
da sua origem e do seu meio social, nomeadamente 
ser capaz de promover a igualdade de oportunidades, a 
igualdade de direitos e deveres, num ambiente cada vez 
mais diferenciado.
A Escola Portuguesa de Díli funciona, há cerca de 15 
anos, num contexto próprio e tem tido, em Timor-Leste, 

um papel muito importante na preparação de alunos/
cidadãos timorenses. 
É com enorme satisfação que vemos antigos alunos 
da Escola Portuguesa de Díli a estudarem no ensino 
superior em Portugal com um nível semelhante a alunos 
portugueses. Acreditamos que, após a conclusão do 
seu percurso académico, darão o seu contributo, com 
qualidade, para o desenvolvimento de Timor-Leste. 
Neste sentido, os pais e encarregados de educação devem 
manter-se empenhados no apoio aos seus filhos e aos 
responsáveis da Escola, para que, em conjunto, possam 
continuar a melhorar esta instituição na formação de 
bons alunos e de excelentes cidadãos. 
Parabéns à Escola Portuguesa de Díli, aos seus responsáveis, 
a todos os alunos e encarregados de educação que, ao 
longo destes 15 anos, contribuíram para o sucesso da 
nossa Escola e para a formação de cidadãos capazes de 
desempenhar o seu papel na sociedade.

Filipe Silva

Escola Portuguesa de Díli: 15 anos a contribuir para a formação 
de novos cidadãos
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