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TEMPO    Editorial

“Da minha língua vê-se o mar. Da minha 
língua ouve-se o seu rumor, como da de 
outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do 
deserto. Por isso a voz do mar foi a da nossa 
inquietação.” 

Vergílio Ferreira

                                     

De modo preambular, neste espaço onde refletimos sobre 
aspetos atinentes à língua e cultura portuguesas, recorro 
ao desafio proposto por Tomás Halík que nos remete para 
o momento de um Tempo para juntar Pedras!
O tempo da vida humana não é um tempo de coisas, não 
é apenas chronos – o tempo que flui numa única direção, 
como a água de um rio, o tempo dos relógios e dos 
calendários.
Também é Kairos: o tempo da oportunidade, um tempo 
que está maduro, um tempo para alguma coisa.
“Para tudo há um momento e um tempo para cada 
coisa que se deseja debaixo do céu” lemos no livro do 
Eclesiastes. “Tempo para nascer e tempo para morrer, 
tempo para plantar e tempo para arrancar o que se 
plantou, tempo para matar e tempo para curar, tempo 
para destruir e tempo para edificar, tempo para chorar e 
tempo para rir, tempo para atirar pedras e tempo para as 
juntar.”
Que tipo de tempo é este, em que todos esperam ser 
interpelados?
Para que serve o tempo de hoje?
Que podemos aprender com os sinais dos tempos que 
muitos, nos convidam a ler?
É um tempo para juntar pedras, para as fazer desaparecer.
Já se lançaram pedras suficientes. É tempo de nos 
aproximarmos.
Martin Heidegger afirma “a tecnologia ultrapassou todas 
as distâncias, mas não criou proximidade alguma” e 
tem razão porque, ultrapassar distâncias, não significa, 
necessariamente, encontrar proximidade.
Criar proximidade, eis uma missão espiritual que não 
podemos delegar em qualquer instrumento técnico do 

nosso domínio do mundo.
O tempo para criar proximidade é “o tempo para juntar 
pedras”.
A língua portuguesa é um dos valores culturais e políticos 
mais relevantes do nosso tempo, sendo língua oficial de 
inúmeros países (CPLP) que, no seu conjunto, envolvendo 
cerca de 260 milhões de pessoas, é uma língua global que 
se projeta em todos os continentes.
Ora esta proximidade, o tempo de juntar pedras, 
encontramo-la no espírito da lusofonia enquanto espaço 
de partilha linguística e cultural.
O ensino do português como língua materna, como língua 
de herança e como língua estrangeira exige aproximações 
diferenciadas.
Santos Silva considera, e na nossa perspetiva 
adequadamente, que ser a única língua materna ou uma 
das línguas maternas, ser a língua nacional de um país com 
várias línguas maternas ou ser a língua dos pais, ouvida 
em casa, mas já não utilizada como a língua da formação 
escolar, são realidades distintas que pedem processos 
próprios de ensino e de aprendizagem.
A Escola Portuguesa de Díli — Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa foi criada na titularidade do Estado Português, 
à luz do acordo de cooperação celebrado entre a República 
Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste, 
considerando o interesse recíproco no desenvolvimento 
da cooperação entre os dois Estados nos domínios 
do ensino, da língua e da cultura, com o reforço do 
intercâmbio cultural e da valorização da língua portuguesa, 
como língua oficial de Timor-Leste, prosseguindo, com as 
indispensáveis adaptações decorrentes da sua situação 
própria, as orientações curriculares para a educação pré-
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A ecologia e organização dos espaços é condicionador 
das formas comportamentais e, necessariamente, 
potenciadoras das aprendizagens.

Das nossas atividades complementares de enriquecimento 
cívico, cultural, pedagógico e desportivo, realçamos, o 
Centro de Formação de Professores, com a certificação 
pelo Conselho Científico de Formação Contínua de 
Professores;
A pertença à Rede de Bibliotecas Escolares com a 
realização das iniciativas tais como: o concurso de Leitura 
Expressiva, o concurso de Ortografia e o concurso Nacional 
de Leitura;
O Plano Nacional de Cinema com exibição regular de 
filmes na Escola e no auditório da Fundação Oriente;
A participação ativa no programa “Parlamento dos 
Jovens”;
A realização de cursos de Português para Jovens e Adultos;
O ano preparatório (Iniciação à Língua Portuguesa);
Os Clubes de Natação e de Teatro;
O Desporto Escolar e o grupo de Ginástica;
Na Educação Musical, realce para o Coro Escolar, os grupos 
de Instrumentais e a Banda Musical; 
A Rádio Escola que transmite nos intervalos toda a sua 

escolar e os planos curriculares e programas dos ensinos 
básico e secundário em vigor no sistema educativo 
português.
A difusão da língua e da cultura portuguesas pelo mundo 
e o aprofundamento das relações com os Estados com 
os quais partilhamos a língua, tem constituído uma forte 
aposta.
A Escola Portuguesa de Díli, constitui espaço privilegiado 
de formação das crianças e dos jovens que a frequentam e, 
complementarmente, tem-se afirmado como forte núcleo 
de aprofundamento da língua e da cultura portuguesas.
Dando cumprimento de uma obrigação basilar, aposta 
inclusive, no nosso memorando de colaboração/parceria 
com a Escola Portuguesa de Macau:
(i) o propósito de tornar as Escolas Portuguesas no 
estrangeiro num espaço de referência da língua e da 
cultura portuguesas, exigente nos propósitos, qualificante 
e qualificadora dos recursos humanos;
(ii)  o desiderato primeiro, a promoção e difusão da língua 
e da cultura portuguesas, bem como dos laços linguísticos 
e culturais;
(iii) deve constituir um objetivo estratégico, a contribuição 
para a formação socioeducativa dos recursos humanos, 
proporcionando uma formação de base cultural 
portuguesa.
Enfoquemos neste momento a nossa oferta educativa, 
desde a educação pré-escolar, ao ensino básico e o ensino 
secundário regular e técnico-profissional. Se, em 2015/16, 
tínhamos 881 crianças e alunos, em 2016/17 esse número 
passou a 958 e, em 2017/18,  ultrapassamos a fasquia dos 
1000 alunos, contando atualmente com 1044 crianças e 
alunos que frequentam a EPD desde a EPE até ao 12º  ano.
Inteligimos, deste modo, a necessidade premente de 
melhoria das nossas instalações, questão, aliás, já em fase 
adiantada com o projeto arquitetónico aprovado.

Gráfico 1 Número de alunos.
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programação de texto e de música em Português.
Referência, ainda, a dados objetivos do sucesso escolar, 
comparando os resultados de dois anos letivos, 2015/16 
e 2016/17. No 1º CEB, de 92% para 95%, no 2º CEB, de 
88% para 95%, no 3º CEB de 83% para 88% e, no Ensino 
Secundário, mantendo-se, sem variância significativa, nos 
80%, o acesso ao ensino superior de Portugal, revelando 
que cerca de 56% dos nossos alunos entraram na 1ª 
das opções. Os restantes optaram por outras saídas, 
designadamente, a UNTL.

Quanto às alianças estratégicas estabelecidas, com o 
Ministério da Educação e Cultura de Timor-Leste, tendo 
em vista a capacitação dos recursos humanos no domínio 
da Língua e Cultura Portuguesas, com o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no âmbito 
da formação de diplomatas, com as Forças Armadas 
Timorenses – F-FDTL, na formação inicial em Português 
ministrada a filhos de militares e dos veteranos, no sentido 
do prosseguimento de estudos em estabelecimentos 
militares em Portugal e, ainda, com a Provedoria dos 
Direitos do Homem e da Justiça na organização de cursos 
de Português certificados em parceria com o Instituto 
Camões.
O Protocolo com a Universidade Nacional de Timor 
Lorosae – UNTL permite, deste modo, não só a entrada 

no sistema superior público dos alunos oriundos da EPD, 
como, também, um processo de colaboração entre os 
docentes dos diferentes níveis de ensino.
O Programa televisivo “Na ponta da língua”, de ensino 
inicial de Português, resultado da colaboração com o 
Grupo Média Nacional – GMN.
O Protocolo de colaboração com a TVEducação, no sentido 
de supervisionar os textos e a programação em Português. 
O Protocolo de colaboração com a Fundação Oriente, 
na supervisão dos cursos de Português ministrados na 
Fundação.
A Participação ativa em ações e momentos de 
solidariedade, mormente, com Escolas timorenses, 
Centros Religiosos e Orfanatos, proporciona a oferta de 
livros, material escolar e outros bens, designadamente, 
de primeira necessidade, suprindo deste modo algumas 
lacunas no apoio social existente.
Quais os principais desafios:  o reforço da Língua Portuguesa 
em diferentes setores de Timor-Leste; a melhoria e 
expansão das instalações físicas e arquitetónicas da 
Escola; a afirmação do Centro de Formação de Professores 
como centro de excelência na formação dos docentes 
timorenses.
Finalmente, o assumir de um desejo que se pretende 
consubstanciar:
“É a 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, que se renova o desafio de assumir 
a responsabilidade de exigir e construir para a Escola 
Portuguesa de Díli, um ensino de qualidade.”

Acácio de Brito

Gráfico 2 Sucesso Escolar.
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mas eu gosto” (G.), “Eu gosto de 
estudar na Escola Portuguesa, a minha 
mãe gosta que eu fale português” 
(E.), “O pai e a mãe põem-me aqui 
para aprender português, eu falo 
português em casa” (K.) e “Eu falo em 
português com a minha irmã e com o 
meu pai” (C.). 
Partindo do pressuposto que o 
ser humano é, por natureza, um 
comunicador, comunicar constitui 
uma experiência central no 
desenvolvimento da criança (Sim-
Sim, Silva & Nunes, 2008). Assim, a 
importância que os pais e as crianças 
dão à aprendizagem do português é 
fundamental e é um fator facilitador 
do ensino desta língua. É esta 
cooperação entre pais e educadores 
que motiva as nossas crianças para a 
aquisição e aprendizagem da Língua 
Portuguesa. 

Carla Silva, Carolina Guerra e 
Diana Rebelo 

TEMPO    Educação Pré-Escolar

Um dos principais desafios desta 
escola, pelo contexto onde se insere, 
prende-se com a aquisição da Língua 
Portuguesa falada e escrita. 
Segundo Sim-Sim (2008, p.7), “A 
educação pré-escolar é o primeiro 
degrau de um longo caminho 
educativo com um peso decisivo no 
sucesso escolar e social dos jovens, 
e o jardim-de-infância configura-
se como um espaço de tempo 
privilegiado para aprendizagens 
estruturantes e decisivas no 
desenvolvimento da criança. Nesse 
processo, são inquestionáveis o papel 
e a importância da linguagem como 
capacidade e veículo de comunicação 
e de acesso ao conhecimento sobre 
o mundo e sobre a vida pessoal e 
social”. 
Para os educadores, o maior desafio 
na aquisição e no desenvolvimento da 
Língua Portuguesa vai para além da 
aprendizagem de palavras novas. O 
desafio passa pelo desenvolvimento 
da capacidade de produzir todos 
os sons da Língua Portuguesa, 
de compreender e usar as regras 
gramaticais. 
A linguagem familiar e as experiências 
que as crianças trazem de casa e do 
ambiente familiar para o jardim-
de-infância são valorizadas pelos 
educadores que fazem a ponte e 
as desafiam para novos ambientes 
linguisticamente estimulantes e de 
interação verbal de forma individual, 
em pequenos e grandes grupos, onde 
as crianças ouvem falar e falam. 
Deste modo e de forma gradual, as 
barreiras vão sendo ultrapassadas 
e o Português vai emergindo, 
naturalmente, nos diferentes 
momentos da rotina. 

Os pais, apesar de considerarem 
ser uma língua difícil de aprender, 
reconhecem a importância da 
aprendizagem da Língua Portuguesa, 
uma vez que é uma das línguas 
oficiais de Timor-Leste e que este 
país faz parte da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
Os pais consideram o Português uma 
língua viva e de futuro, promotora de 
uma maior compreensão do mundo 
e de outras línguas, uma língua que 
traz vantagens profissionais e, neste 
sentido, têm a preocupação de que 
os seus educandos a aprendam o 
mais cedo possível, dando-lhes a 
oportunidade que eles próprios não 
tiveram. 
O que pensam as crianças:“Gosto 
de falar português para falar com 
o papá que está em Portugal” (M.), 
“O meu pai diz que é bom aprender 
português, a Escola Portuguesa é que 
é boa” (V.), “É difícil falar português 

Desafios da aprendizagem 
A Língua Portuguesa na Educação Pré-Escolar
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TEMPO    1º Ciclo do Ensino Básico

Timor-Leste é o primeiro país a tornar-se independente 
no séc. XXI. Apesar de geograficamente ter uma dimensão 
reduzida, apresenta uma realidade sociolinguística 
bastante complexa. De acordo com a Constituição do 
país, o tétum é a “língua nacional”, de origem malaio-
polinésia com profunda influência da língua portuguesa, 
com a qual partilha o estatuto de “língua oficial”. 
Existem mais quinze “línguas nacionais” em Timor-
Leste: ataurense, baiqueno, becais, búnaque, cauaimina, 
fataluco, galóli, habo, idalaca, lovaia, macalero, macassai, 
mambai, quémaque e tocodede. À língua indonésia e 
ao inglês é reconhecido o estatuto de «línguas de trabalho 
em uso na administração pública a par  com as línguas 
oficiais, enquanto tal se mostrar necessário», segundo o 
artigo 159.º da Constituição da República Democrática de 
Timor-Leste. 
É neste mosaico linguístico que proponho iniciarmos 
uma pequena reflexão sobre todos os outros desafios 
com que se depara a (re)introdução e o desenvolvimento 
da língua portuguesa neste território.  A escolha desta 
língua, eleita por vontade própria do povo timorense 
como língua oficial, aconteceu por motivações 
económicas, políticas, históricas e culturais. Apesar 

dos esforços do Governo de Timor-Leste e dos muitos 
apoios internacionais de emergência recebidos nestes 
últimos anos, nomeadamente de Portugal, o panorama 
educativo de Timor está, ainda, num estado de fragilidade 
organizacional, científica e pedagógica. Exemplos 
disso são as lacunas de acesso à escola entre as áreas 
rurais e urbanas; as questões de qualidade de ensino 
que representam um grande desafio; os resultados de 
aprendizagem dos alunos  que permanecem uma séria 
preocupação (as taxas de retenção e abandono escolar 
são altas, especialmente entre os alunos dos primeiros 
anos) e a qualificação dos professores (um problema que 
apesar dos muitos esforços desenvolvidos no âmbito de 
uma maior qualificação/formação dos mesmos, ainda não 
foi completamente ultrapassado).
Acresce que a educação, apesar de ser um investimento 
seguro para a sociedade, não tem resultados imediatos 
ao nível do crescimento da riqueza ou da resolução dos 
problemas humanos, como a fome, o desemprego, 

Olhares 
cruzados…   
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a insalubridade, o sofrimento ou a doença. Timor-
Leste assumiu a educação como prioridade para o 
desenvolvimento económico e social do País. A educação 
é fundamental para a qualidade de vida das populações, 
saúde pública, igualdade entre géneros, inclusão social 
e promoção de cidadania, como se pode verificar 
nos seguintes documentos:[Programa do IV Governo 
Constitucional; Plano Estratégico de Desenvolvimento de 
Timor-Leste (2011- 2030); Política Nacional de Educação 
(2006-2010); Plano Estratégico Nacional de Educação 
(2011-2015), entre outros. Mais um exemplo deste 
esforço de mudança, é o empenho na concretização dos 
programas de cooperação bilateral, entre Timor-Leste e 
Portugal (a partir de 2000), tanto no setor da educação, 
como da reintrodução do ensino, difusão e consolidação 
da língua portuguesa. Este esforço foi feito, inicialmente, 
no quadro de Programas Indicativos de Cooperação (PIC) e 
agora, desde 2015, no quadro dos Programas Estratégicos 
de Cooperação (PEC), com intervenção do Ministério da 

Educação e Ciência, sob supervisão do Instituto Camões 
(ICL). 
Atualmente, a cooperação com Timor-Leste, no domínio 
da educação, constitui-se como uma área de grande 
relevância. Verifica-se esta relevância na cooperação 
bilateral desenvolvida pelo Ministério da Educação e 
Ciência (MEC) através de vários projetos e programas, 
designadamente: reintrodução, ensino, difusão e 
consolidação da Língua Portuguesa (PCLP); Programa 
Ler+, em Timor-Leste; Escola Portuguesa de Díli-CELP- Ruy 
Cinatti e o Projeto “Centros de Aprendizagem e Formação 
Escolar” (CAFE). Estes são exemplos da implementação 
de modelos de formação inicial, em que a par de uma 
componente linguística de Português, existe uma forte 
componente científica/pedagógica. Estas componentes, 
sólidas e aprofundadas,  têm em conta o público a 
quem se destinam e assentam numa cultura de rigor e 
ética. Procura-se preparar o povo timorense para se 
disponibilizar e ser capaz de levar um compromisso 
de trabalho, de forma séria, comprometida, rigorosa e 
continuada. Este é o caminho a seguir.
 E tudo isto leva tempo. Timor-Leste precisa de tempo.

Alexandra Macedo
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TEMPO    Línguas

ressurge, deste modo,  como uma língua crucial para o 
desenvolvimento da identidade, da democracia e da 
singularidade timorense face à sua situação histórico-
geográfica. Esta foi a opção do povo timorense.
Como qualquer língua oficial, o português assume o 
estatuto de língua de escolarização ou instrução, ou seja, 
de acesso aos conhecimentos das outras disciplinas. 
Como está a ser assumido este estatuto na educação em 
Timor-Leste? Temos aqui, certamente, alguns desafios, 
acrescidos pelo facto de ser uma língua de herança, que 
surge como forma de afirmação da identidade nacional 
timorense e do desenvolvimento da democracia, valores-
chave na construção desta jovem Nação.
Debrucemo-nos, então, sobre a Escola Portuguesa de 
Díli, onde o português é a língua de instrução e, por 
conseguinte, a língua de acesso ao conhecimento das 
outras disciplinas. Maioritariamente, os alunos são 
timorenses. E qual é a língua materna dos alunos? Qual 
é a língua em que os alunos socializam e comunicam? O 
tétum. Esta é a realidade. 
O português é uma língua oficial e é aprendida 

Em português, a palavra desafiar tem múltiplos 
significados. Ora se refere a uma provocação ou despique, 
ora a alguma coisa ou alguém  que nos faz perder a 
paciência, ora, ainda, a  algo que nos inspira e que nos 
empenha para que haja um desenvolvimento e uma 
transformação. Poderemos dizer que os desafios da Língua 
Portuguesa em Timor-Leste se prendem, essencialmente, 
com este último significado.
Como diz Geoffrey Hull e Lance Eccles, na obra “Gramática 
da Língua Tétum” (Editora Lidel) «o tétum e o português, 
as duas línguas principais de Timor-Leste, emergiram 
quase milagrosamente ilesas dos vinte e quatro anos de 
uma ocupação brutal estrangeira que visava a destruição 
da identidade desta pequena nação na orla do Pacífico». 
Este ressurgimento do português só é compreensível, 
porque a língua portuguesa faz parte da história e da 
cultura timorense.
Em 2000, tal como o tétum, o português passou a 
ter o estatuto de língua oficial de Timor-Leste.  Esta 
realidade não pode ser dissociada do considerável 
número de línguas usadas nas áreas rurais. O  português 

A Língua Portuguesa em Timor-Leste
Empenho, desenvolvimento e transformação
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formalmente na escola. Onde é que o aluno a pratica? 
No seio da comunidade educativa. Não serve para ir ao 
mercado, nem para comunicar com os seus familiares ou 
com os habitantes de outros distritos. A vida quotidiana 
desenrola-se em língua materna.  
Como se deve olhar para o ensino do currículo português 
e da língua portuguesa na Escola Portuguesa de Díli? Deve 
assumir-se que assim é. O português é uma língua oficial 
que é aprendida na escola como uma segunda língua, 
entendendo-se por aprendizagem um processo ativo de 
construção do conhecimento. 
Os professores das várias disciplinas têm  consciência 
de que a língua materna dos alunos não apresenta os 
conceitos das suas áreas do saber, sendo estes ensinados 
e aprendidos em cada disciplina. O ensino do português 
procura desenvolver-se com base em  métodos ativos  
e na utilização de meios audiovisuais, para que os 
alunos  possam aprender a língua num contexto o mais 
aproximado possível do seu uso real, uma vez que, de um 

modo geral,  os mesmos não comunicam em português, 
fora do contexto escolar. 
Não podemos esquecer a motivação dos alunos que 
optam por estudar na Escola Portuguesa de Díli. Sendo 
o ensino de qualidade, os alunos sonham poder concluir 
os seus estudos em Portugal, ser bons profissionais e 
contribuir, deste modo, para um futuro melhor e para o 
desenvolvimento do seu País.
Cimentar a língua portuguesa em Timor-Leste, como parte 
integrante da cultura singular deste país, desenvolvendo 
nos jovens uma competência plurilinguística e intercultural 
assente nos valores da cidadania ativa, que devem estar 
presentes em todos os momentos do processo de ensino 
e de aprendizagem, é, pois, o nosso desafio. São estes os 
valores que inspiram a nossa Escola e que fazem com que 
toda a comunidade educativa se empenhe neste desafio 
apaixonante.    
                                                                 Maria Emília Baptista
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TEMPO    Ciências Sociais e Humanas

A língua portuguesa tem as suas raízes no latim que, a 
par da expansão do Império Romano, se difundiu desde 
a região de Lácio, na atual Itália, até à Península Ibérica. 
Foi no noroeste da Península, atual Galiza, que o latim 
popular falado, deu origem ao galego.
Foi a partir dessa região que se difundiu geograficamente, 
a par da criação do Reino de Portugal em 1139 e do 
decorrente processo de Reconquista dos territórios 
ocupados pelos muçulmanos, garantindo a progressiva 
difusão para Sul do galaico-português.
Resultante de vários processos de transformação, a 
língua portuguesa, desde há cerca de oitocentos anos, 
foi-se expandindo pelo mundo, através de processos de 
aculturação resultantes da ação dos navegadores, dos 
missionários e dos processos migratórios, auferindo uma 
projeção crescente até à atualidade. 
 Atualmente, milhões de indivíduos utilizam o português 
como língua materna ou como língua oficial em 
países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, e Timor-
Leste, corporizando a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa.  A língua portuguesa disseminou-se, ainda, 
por ação dos fluxos migratórios de origem lusófona, pelos 
quatro cantos do mundo e persiste noutras áreas do 
planeta de que são exemplo Macau, Goa, Damão e Diu, 
ainda que falada apenas por grupos restritos. Num tempo 
de globalização constitui-se, já, como a quinta língua mais 
falada na internet.
Somos, presentemente, cerca de 250 milhões de falantes 
e, em todo o mundo, no preciso momento em que este 
artigo é alvo da vossa prezada leitura, muitos novos alunos 
iniciam as suas aprendizagens da e em língua portuguesa.
De acordo com Guilherme D`Oliveira Martins, no final do 
século XXI, existirão cerca de 400 milhões de falantes de 
língua portuguesa. Esta previsão, baseada nas estimativas 
da ONU, que preveem um acentuado crescimento 
demográfico nos Países de Língua Oficial Portuguesa, 
traduzir-se-á num número crescente de aprendentes da 
Língua Portuguesa, enquanto língua de herança ou como 
segunda língua.
Esta dimensão demográfica poderá constituir-se como 

um importante 
fator de difusão e 
consolidação da 
língua portuguesa 
no mundo e este 
processo poderá 
ser impulsionado 
através da difusão 
cultural, resultante 
da necessidade 
de estreitamento das relações económicas, políticas e 
diplomáticas.
Evidência da crescente valorização desta língua que nos 
une, é a sua instituição, enquanto língua de trabalho ou 
de documentação em vários organismos multilaterais 
ou regionais, tais como a União Europeia, Mercosul - 
Mercado Comum da América do Sul, ACP - Países de 
África, Caraíbas e Pacífico, OEI - Organização dos Estados 
Ibero-americanos ou a UA - União Africana.
Após a recente resolução da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre a cooperação entre a ONU e a CPLP, na XI 
Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
os estados membros aprovaram, por aclamação, a 
proposta para que o português passe a ser uma língua 
oficial nas Nações Unidas, destacando-se a importância da 
língua portuguesa enquanto instrumento de comunicação 
global e a sua crescente afirmação a nível mundial.
Diante de tal cenário, a defesa da consolidação da língua 
portuguesa no mundo, enquanto elo de comunicação, 
de identidade, de expressão artística, de (con)vivência 
política, económica e diplomática, augura, igualmente, 
a defesa da identidade dos povos que a falam e da sua 
história individual ou coletiva, dando cumprimento à sua 
vocação suprema de dignificação do entendimento entre 
todos os seus falantes.

Anabela Fernandes

Referências
http://www.instituto-camoes.pt.
https://www.publico.pt/2014/07/27/culturaipsilon/noticia/como-ve-o-futuro-
da-lingua-portuguesa-hoje-falada-por-244-milhoes-de-pessoas-1664310.
https://economianostra.wordpress.com/2014/02/18/o-portugues-no-mundo/.

Língua Portuguesa, que futuro?
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TEMPO    In memoriam

Em memória de 
Conceição Godinho…

O desaparecimento prematuro da diretora Conceição 
Godinho entristece-nos!
Não posso, não devo e nem quero deixar de publicamente 
manifestar à família, aos seus mais chegados e amigos as 
sentidas condolências.
A Escola Portuguesa de Díli – CELP – Ruy Cinatti, hoje ficou 
mais pobre.
Um dos seus alicerces, na construção de um projeto 
ao serviço da Língua e Cultura portuguesa partiu, 
acreditamos, para um mundo melhor.
Que o seu exemplo e dedicação seja frutificado pela nossa 
ação quotidiana.
Obrigado!
A Deus rogamos que Junto de Si lhe dê o descanso eterno.

Acácio de Brito

Saudosa homenagem
Conceição Godinho, nos últimos três anos do teu mandato, 
como Directora da Escola Portuguesa de Díli, pude assistir 
e participar na tua/nossa batalha, na procura de espaços 
ricos de sonhos e ideais que reflectiam o acreditar no 
projecto pátrio de contribuir, pela e com a língua de 
Camões, para o desenvolvimento de Timor-Leste.
Recordo, com apreço, as nossas salutares controvérsias 
em que sempre ficou manifesto um imenso respeito 
intelectual, presente nessa luz interior da Verdade, de 
que é iluminado e goza aquele que se denomina «homem 
interior», como alude Santo Agostinho (O Mestre).
A sempre inexorável presença da morte, de não ser mais 
o-aí, que se abate sobre todos, exige ainda, referindo 
Heidegger (Ser e Tempo), uma devida homenagem, dos 
que ficaram para trás, no modo de uma preocupação 
reverencial.
Bem-hajas Conceição.
Atque in perpetuum, Ave Atque vale (para todo o sempre, 
saudação e adeus).

Luís Firmo 
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TEMPO    Ciências Sociais e Humanas

A aprendizagem desenvolve-se através da relação 
dialógica entre professor e aluno, pressupondo um código 
comum entre ambos para que a mesma seja significativa. 
É através da língua que se partilha informação, se 
esclarecem dúvidas, se motiva, se corrige e se elogia. 
Assim, a língua, assume um papel primordial no processo 
ensino-aprendizagem.
No caso da Filosofia, a situação ganha outra dimensão, uma 
vez que esta disciplina utiliza uma linguagem específica e 
trabalha com conceitos também eles específicos, pelo que 
a língua se torna fundamental para a sua descodificação. 
Efetivamente, a Filosofia tem uma forte relação com 
a língua, pois é através dela que o homem comunica, 
problematiza, argumenta, constrói visões do mundo e 
produz conhecimento. 
Quando fui desafiada a escrever este artigo, senti 
necessidade de questionar os alunos acerca dos desafios 
da língua portuguesa. Desde o início do ano letivo que 
tentei perceber a sua perspetiva acerca do estudo numa 
língua não materna, no sentido de melhor os poder ajudar 
a superar possíveis dificuldades. Todos identificaram 
a língua portuguesa como muito difícil. A principal 
dificuldade identificada em Filosofia relacionava-se 
com a terminologia linguística específica da disciplina, 
pois consideram ter uma linguagem muito complexa. 
Um aluno acrescentou que estuda Filosofia em inglês 
e só depois traduz os conceitos para português, tal é a 
dificuldade que sente em estudar em português. Esta 
observação despertou-me a seguinte questão: em que 
língua pensam os meus alunos? Pensam em português, 

tétum, bahasa indonésio ou inglês? Todos sabemos que 
se perdem muitas informações nas traduções e que isso 
pode comprometer a apreensão dos conceitos. Sendo a 
Filosofia, essencialmente, uma análise conceptual, ou 
seja, pensar sobre o pensamento, esta questão torna-se 
crucial.
Assim, ensinar Filosofia numa língua que não é a materna 
dos alunos é um enorme desafio para o professor, 
mas sobretudo para o aluno e poderá condicionar 
a sua aprendizagem. São poucos os alunos que têm 
oportunidade de praticar a língua portuguesa fora dos 
portões da escola. Contudo, tal não deverá constituir 
per si um obstáculo ao saber, uma vez que a excelência 
resulta essencialmente da vontade e do esforço de auto-
superação, e este desafio pode ser o terreno ideal para 
o desabrochar de homens e mulheres mais resilientes, 
com uma visão mais completa e pluralista do mundo, 
tornando-os mais capazes de compreender, transformar 
e intervir numa sociedade melhor. A escola serve como 
berço dessa metamorfose. 
Daí que seja imperativo ir mais além e encontrar pontes 
que facilitem o processo ensino-aprendizagem,  podendo 
contribuir para uma formação integral do aluno. À escola 
cabe a tarefa de fomentar uma educação que chegue a 
todos, assente num ambiente humanista e pluralista que 
desafie os seus alunos a transformarem as adversidades 
em desafios a ultrapassar. Construir esta “escola” é da 
responsabilidade de todos os elementos da comunidade 
escolar.

Sofia Fernandes

Em que língua pensas? 
Desafios da língua na aprendizagem da Filosofia
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TEMPO    Matemática

E se amanhã o dia 
acordasse sem Matemática?
Já pensou? O despertador não ia tocar! E como saberia 
as horas? Como definir se é cedo ou tarde para sair? Iria 
faltar o conceito de tempo exato das horas, dos minutos, 
dos segundos, unidades padrão de medida de tempo....
Não se poderia lamentar que está atrasado, porque sem 
a Matemática esta afirmação não tem significado ou 
sentido. E logo amanhã, que ia fazer uma apresentação! 
Tudo preparado, texto, gráficos... espera! mas sem a 
Matemática não há gráficos. Ou melhor, sem Educação 
Matemática não há interpretação de gráficos. Sabe 
que tem uma boa ideia, aliás uma ótima ideia, e duas 
possibilidades de gráfico. Como escolher?... Sem saber 
interpretar os dados é difícil entender, tanto para quem 
apresenta como para quem vai assistir à apresentação. 
Afinal, a  Matemática não serve apenas para cálculos e 
medições, como tantas vezes parece, mas também para 
pensar e compreender  o mundo. 
É por isso que ensinar Matemática é acompanhar o aluno 
na formação de pensamento crítico, para que seja um 

cidadão que interpreta, questiona e reflete por si mesmo, 
que não aceita “sim, porque sim”. Uma das competências 
matemáticas que pretendemos desenvolver nos alunos 
inclui a capacidade de realizar atividades intelectuais 
que envolvam raciocínio matemático e que os faça 
perceber como a validade de uma afirmação se relaciona 
com a validade da argumentação, e não com uma mera 
autoridade exterior. 
Em todo os meios de comunicação encontramos 
informações baseadas em dados matemáticos, 
expressos através de gráficos, números e projeções. É 
comum tomarmos essas informações como precisas 
e inquestionáveis. Isso vem muito da forma como a 
sociedade encara a matemática, como uma ciência 
infalível. Quantas vezes já ouvimos a frase “os números 
não mentem”?
E, no entanto, se tivermos um pensamento matemático 
bem construído, conseguiremos distinguir entre um 
gráfico bem elaborado e um gráfico tendencioso. 

− Não posso acreditar! − protestou Alice.
− Ai não? − perguntou a Rainha, num tom 
condescendente.
− Tenta lá outra vez: fecha os olhos e respira fundo.

Alice desatou a rir.

− Não vale a pena tentar − disse. − Ninguém pode 
acreditar em coisas impossíveis.
− Cá a mim parece-me que não tens muita prática −  
opinou a Rainha. 
− Quando eu era da tua idade, treinava quatro horas e 
meia por dia, e às vezes chegava a imaginar seis coisas 
impossiveis antes do pequeno-almoço.

Lewis Carrol - Alice do Outro Lado do Espelho



17

Exemplo − Número de acidentes na IP5 (Itinerário Principal 
5 - Portugal) - (Situação hipotética) − Suponha que o n.º 
de acidentes no IP5 foi, no período de setembro de 1997 a 
janeiro de 1998, o seguinte: 8, 9, 12, 13 e 12. Dois jornais 
apresentaram as seguintes representações gráficas para 
transmitirem a informação anterior:

 

A um primeiro olhar, que gráfico dá a sensação de que 
as mortes tiveram um pico maior? Contudo, observando 
melhor, repare que os dados são exatamente os mesmos. 
A diferença é que a representação gráfica da esquerda 
procura enfatizar o facto de o número de acidentes 
ter aumentado substancialmente, enquanto que a do 
lado direito procura desvalorizar esse aumento. Uma 
representação correta pode ser a seguinte:

(In: http://alea-estp.ine.pt ActivAlea03_Um Gráfico vale 
mais que 1000 palavras?)
Skovsmose professor de educação matemática propõe “o 
uso de problemas matemáticos inseridos em situações 
sociais como uma maneira de dar poder aos alunos 
por meio de ferramentas matemáticas que os tornarão 
capazes de ter uma visão crítica do mundo.” (2001, p.128)
Mas será que a Matemática é só números, gráficos e 
tabelas? Já pensou como seria o nosso dia-a-dia se 
elaborássemos a realidade a duas dimensões? Como 

	

	

construiríamos mesas, cadeiras, carros, casas? Todos 
estes objetos do quotidiano pertencem às três dimensões 
ou não teriam volume. Ou seja, têm mais uma dimensão 
que o retângulo, o quadrado e o triângulo. Infelizmente, 
é assim que alguns alunos aprendem e decoram áreas, 
perímetros e volumes sem chegarem a  perceber que 
vivemos num mundo a três dimensões. Como se a 
matemática fosse apenas fórmulas, existentes no papel, 
distanciadas do mundo que os rodeia. 
Por isso, nós, professores de Matemática, tentamos dar 
uma visão da realidade e  de como, de facto, é possível 
compreendê-la com conhecimento matemático. O 
agricultor que delimita um terreno circular no seu 
terreno, espetando uma estaca no chão e, a esta, atando 
uma corda, para depois de esticada marcar o terreno à 
volta dela, saberá que está a usar um modelo matemático 
(um lugar geométrico em que todos os pontos são 
equidistantes de um ponto fixo)?
Ubiratan D’Ambrosio, matemático e professor, afirma 
que:
O acesso a um maior número de instrumentos e de técnicas 
intelectuais dá, quando devidamente contextualizado, 
muito maior capacidade de enfrentar situações e 
problemas novos, de modelar adequadamente uma 
situação real para, com esses instrumentos, chegar a uma 
possível solução ou curso de ação. Isto é aprendizagem por 
excelência, isto é, capacidade de explicar, de apreender e 
compreender, de enfrentar, criticamente, situações novas. 
Aprender não é o mero domínio de técnicas, habilidades 
e nem a memorização de algumas explicações e teoria. 
(D’Ambrósio, 2004)

Se vir uma fotografia da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, 
lembra-se de algum gráfico estudado na aula? Nós, 
professores de Matemática, desejamos que a resposta seja 
afirmativa. Ambicionamos transportar os nossos alunos 
para realidades além de Timor-Leste, sem esquecer que é 
nesse país que vivem. Torna-se clara a importância de fazer 
da Matemática uma disciplina que preserve a diversidade. 
E eis que nova questão se levanta: mas a Matemática não 
aparece igual em todo o mundo? E a resposta é: não! De 
facto, esta ciência não surgiu, e não foi divulgada em todo 
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o mundo de igual forma. D’Ambrósio salienta:
Na verdade, medidas são uma ampliação dos instrumentos 
comunicativos. Não só a linguagem serve como 
comunicação, mas também a quantificação de atributos 
de objetos serve para comunicação. Assim nasceram os 
sistemas de numeração e o sistema métrico.
Desde as primeiras séries, a evolução da matemática ao 
longo da história da humanidade, como, por exemplo, os 
aspectos destacados acima – sistemas de numeração e de 
medida – deve ocupar uma parte das aulas de matemática. 
A matemática é parte integrante, de facto essencial, na 
evolução da humanidade. Isso deve ser destacado, dando 
especial atenção ao facto de diferentes culturas terem 
feito diferentes opções para organizarem os seus sistemas 
de numeração e de medidas. (D’Ambrósio, 2002) 
O filme “O homem que viu o infinito” mostra-nos um 
exemplo do que pode ser a vida de um matemático não 
europeu. Ramanujan (1887-1920) nasceu numa aldeia 
pobre da Índia. Nas horas livres, escrevia fórmulas 
e milhares de números. Quando quis comunicar as 
demonstrações de 120 teoremas, enviou cartas para 
grandes matemáticos em Cambridge (Inglaterra). Teve 
que enfrentar a desconfiança e o preconceito. Segundo 
os registos, os cinco anos em que conseguiu frequentar a 
Universidade em Cambridge foram os cinco anos de maior 
progresso na história da Teoria dos Números.
Mas sigamos no nosso dia “sem Matemática”. E se nos 
questionarmos: E o pensamento?  Poderei pensar sem 
questionar? Sem saber o porquê?
Quando, ao indicar um caminho, afirmamos “siga pela 
estrada paralela a esta...” estamos a utilizar geometria 
euclidiana, geometria sobre planos ou objetos a 
três dimensões baseada nos postulados de Euclides, 
matemático da biblioteca de Alexandria, cerca de 300 
a.C.. Para Platão, o entendimento era ascender ao reino 
dos objetos matemáticos e considerava a geometria como 
a atividade essencial para a filosofia. 
Contudo, hoje, em pleno século XXI, precisamos de dar 

o alerta aos nossos alunos, atenção! Há também as 
geometrias não euclidianas. Já pensou? E se o caminho 
mais curto entre dois pontos não for em linha reta? 
E os computadores sem Matemática, funcionariam? 
Haverá na sua história alguma ligação à Matemática? 
De novo voltamos à Grécia, a Aristóteles e à Lógica 
Proposicional que teve como objetivo modelizar o 
raciocínio humano introduzindo sequências lógicas. 
George Boole (1815-1864) sistematizou a Lógica 
Proposicional como uma álgebra onde se adaptou o 
sistema binário, correspondendo o 0 ao falso e o 1 ao 
verdadeiro.
A Lógica Proposicional pode ser usada para a 
implementação de circuitos eletrónicos que estão na 
base da construção das principais componentes dos 
computadores. 
E na arte? Sentir-se-ia a falta da Matemática? Número de 
ouro, simetria, proporção ou abstrações geométricas são 
alguns exemplos da importância da Matemática na Arte,  
desde a Renascença até aos nossos dias. Será possível 
não encontrarmos a aplicação de relações matemáticas 
nas gravuras de Escher, nas composições de Mondrian 
ou nas obras de Vasarely? Considerá-las como texto 
e objeto de estudo e não como uma mera ilustração, 
que completa e dá brilho ao conteúdo matemático, 
possibilitará estabelecer relações ou conexões entre 
noções e conceitos de geometria e arte, possibilitando a 
construção do conhecimento.
Todos estes assuntos fazem parte do quotidiano dum aluno 
da Escola Portuguesa de Díli – CELP - Ruy Cinatti (EPD); de 
todos estes assuntos ele já ouviu falar ou, quem sabe, já se 
questionou quanto a eles, já pesquisou, já descobriu. De 
todos estes saberes é “feito” o conhecimento matemático 
dum estudante, ainda criança ou já jovem adolescente, 
que com este saber vive e apreende o seu dia-a-dia. 
É com este raciocínio que ele participa, empenhado, 
nos concursos que, ano após ano, nós professores, lhes 
propomos. E é sempre com o mesmo entusiasmo e com a 

TEMPO    Matemática
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mesma alegria que participa. 
Para o provar, temos os resultados que nos orgulham e 
que nos fazem sempre trabalhar para conseguir melhor, 
sempre melhor! A propósito de Concursos Internacionais 
da Matemática, no SuperTmatik, Cálculo Mental, sabe dos 
resultados dos alunos finalistas da EPD? No 1.º ano, entre 
11550 participantes, o Julinho Soares ficou na 9.ª posição; 
a Antoneta Monteiro em 26.ª e a Nelicha Araújo em 32.ª. 
No 3.º ano foram 25480 os participantes e o Simplício de 
Deus ficou na posição 40 e o Andrew Kim na 83ª. No 4.º 
ano, a Venice Soares, ficou na 25ª posição entre 28000 
participantes. No 5.º ano foram 44870 os participantes e a 
Graça Soares ficou na 86.ª posição. No 8.ºano, entre 31500 
participantes a Maria Imaculada Carvalho conseguiu a 
52.ª posição e a Afriana Conceição a 67.ª posição. No 
9.ºano, a Freteliana de Deus conseguiu a posição 34.ª e 
foram 27860 os participantes. Todos os participantes da 
EPD estão de Parabéns!
Para terminar, aceita o repto de resolver desafios? 
Conseguirá fazer rapidamente algumas multiplicações de 
cabeça?
Suponhamos que lhe perguntavam qual o resultado da 
multiplicação 815 x 11.
Poderia pensar tratar-se duma operação muito complicada 
para realizar de cabeça, no entanto existe um método 
matemático que permite obter facilmente o resultado da 
multiplicação de um dado número por 11.
Vejamos:
- 815 tem três algarismos, sendo que o resultado da 
multiplicação é um número de quatro algarismos, o 
primeiro algarismo será 8 e 5 o último algarismo;
- Quanto aos restantes algarismos da solução, basta 
somar dois a dois os algarismos do 815 da direita para a 
esquerda.

Portanto o resultado da multiplicação 815 x 11 é 8965.

Nota: 
- No caso em que a soma dos dois algarismos é maior que 
9, deve deixar ficar o algarismo das unidades e adicionar 
uma unidade ao resultado da soma dos dois algarismos 
seguintes. 
Por exemplo 539 x 11.
9 + 3 é igual a 12, o que é superior a 9, logo deixa-se ficar 
o algarismo das unidades, 2, e adiciona-se uma unidade à 
soma dos dois algarismos seguintes.
5 + 3 + 1 = 9

Concluindo, 539 x 11 = 5929
Desafio:
- Qual é o resultado de 721 x 11? Experimente aplicar o 
método anterior e verá como é fácil chegar ao resultado. 

Lina Vicente

______________
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TEMPO    Reflexão

A minha visita à Escola Portuguesa de Díli, enquanto 
inspetor da Educação e Ciência, decorreu de um convite 
do diretor, Dr. Acácio de Brito, com a devida autorização 
do Senhor Inspetor-Geral da Educação e Ciência.
No âmbito da atividade do Acompanhamento da Ação 
Educativa (AAE) da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, 
propôs-me, então, o Diretor, que desenvolvesse uma ação 
de formação que contemplasse a metodologia subjacente 
àquela Atividade.
Nesse sentido, no período compreendido entre os 
dias 8 e 12 de janeiro de 2018, foi desenvolvida a 
formação com alguns professores da Escola Portuguesa 
de Díli que resultou na conceção de um Programa de 
Acompanhamento que integrou três ações de melhoria, 
especialmente relacionadas com as medidas de promoção 
do sucesso educativo, a articulação e gestão do currículo 
entre diferentes ciclos e níveis de ensino, e o domínio de 
algumas competências na Língua Portuguesa. 
Pretendia, assim, o diretor, que a formação constituísse 
uma oportunidade para promover, na Escola, uma atuação 
estratégica facilitadora da resolução das suas principais 
fragilidades.
A disponibilidade e empenho demonstrados pelos 
professores diretamente envolvidos na formação, 
garantem, com certeza, o êxito no desenvolvimento de 
uma metodologia de trabalho especialmente sustentada 
numa atuação colaborativa e estratégica, visando 
soluções pedagógicas e didáticas e, consequentemente, 

Na Escola Portuguesa de Díli
Uma visão do inspetor
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a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem e 
dos resultados escolares.  Nesse sentido, julgo que estão 
reunidas as condições para a concretização e consolidação 
deste desiderato.
O período da minha estadia na Escola proporcionou-
me, ainda, conhecer o seu elevado nível organizacional 
e de funcionamento, bem como o sentido de pertença, 
de bem-estar e de satisfação de todos os elementos da 
comunidade educativa. 
Acresce que o diretor tem em mãos um projeto, já 
superiormente aprovado, com o intuito de tornar a escola 
um espaço de ocupação a tempo inteiro, nomeadamente 
ao nível das crianças da educação pré-escolar e dos 
alunos do 1º ciclo. Para esse efeito serão levadas a cabo 
obras para construção de novas salas, entre outros 
espaços, designadamente ao nível do pavilhão multiusos. 
Este projeto, entre outros, demonstra a firme vontade do 
diretor em fazer da Escola Portuguesa de Díli, uma escola 
de referência no mundo lusófono, contribuindo também 

para dignificar a cultura portuguesa em geral, e a língua 
portuguesa, em particular. 
Não podia deixar de referir que, graças à disponibilidade 
do diretor, tive o ensejo de, com muito prazer, conhecer 
não só algumas figuras determinantes na história de Timor 
Leste, como, o Doutor José Ramos-Horta, galardoado com 
o premio Nobel da Paz, bem como alguma da realidade 
sociocultural deste país.  
Finalmente, desejo a todos os elementos da comunidade 
educativa, especialmente aos docentes com quem 
trabalhei mais diretamente, um bom ano 2018, 
materializado em êxitos pessoais e profissionais. 
Reitero, ainda, os meus sinceros agradecimentos ao diretor 
da Escola por me ter proporcionado uma experiência 
verdadeiramente gratificante.
Até um dia.

João Monteiro
(Inspetor/IGEC)
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TEMPO    Eventos

Cidadania ativa e participação social Natal solidário

Lançamento do programa “Na ponta da língua”

Festa de Natal
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Exposição dos anjos realizados pelos alunos Prof. Paulo Mota Pinto

Cidadania ativa e participação social

Encerramento das Comemorações do 15º aniversário da EPD Final do 2º período
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TEMPO    Entrevista

O embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado 
Vieira, apresentou credenciais ao Presidente da República, 
Francisco Guterres Lu-Olo, no passado dia 19 de janeiro. 
Sendo este o seu primeiro posto como embaixador, José 
Pedro Machado Vieira, que é licenciado em Direito, já 
ocupou, entre outras funções, as de cônsul-geral em 
Hamburgo e de cônsul em Santos, no Brasil. Natural de 
Angola, José Pedro Machado Vieira, de 58 anos, foi chefe 
de divisão no Núcleo da Presidência da OSCE (Organização 
para a Segurança e Cooperação na Europa), na Direção-
Geral de Assuntos Multilaterais, esteve destacado na 
Direção de Serviços das Instituições Comunitárias e na 
Delegação Permanente junto da NATO, em Bruxelas. 
O novo Presidente do Conselho de Patronos da Escola 
Portuguesa Ruy Cinnati, em Díli, conversou com a revista 
Tempo.

 A Escola Portuguesa é um dos corações da comunidade 
portuguesa e da presença de Portugal em Timor-Leste. É 
útil a sua projetada expansão?
 
É certamente útil. A Escola Portuguesa de Díli é uma 
referência para Portugal, mas é também uma referência 
para Timor. É uma escola de ensino português que busca 
também a integração na sociedade timorense e, prova 
disso, é que cerca de 90% dos alunos são timorenses. E é 
também por esse facto que a Escola, para nós, tem uma 
importância enorme, quer pela sua qualidade pedagógica 
e científica, pelo seu papel na divulgação da língua 
portuguesa e por ser uma escola respeitada, quer por 
portugueses quer por timorenses. É um polo de interesse 
e um centro de excelência para todos nós.
 

ENTREVISTA COM O EMBAIXADOR DE PORTUGAL EM DÍLI
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Vai ser mais um marco de desenvolvimento da escola e 
não é apenas um aspeto logístico. Pensamos, e aqui falo 
na qualidade de presidente do Conselho de Patronos da 
escola, que há que criar melhores condições, mas que 
poderá também possibilitar que a escola se torne numa 
escola a tempo inteiro. Permitir que os alunos passem 
mais tempo na escola, o que será colocado à consideração 
dos restantes membros do Conselho de Patronos. Penso 
que criará condições para os alunos passarem mais tempo 
na escola, para falarem mais português. 
 
O processo para a construção de mais um andar está a 
decorrer e as obras começarão em breve. É um projeto 
ambicioso porque o investimento de Portugal nesta 
escola é muito significativo, de vários milhões por ano. É 
um reconhecimento da importância da escola no terreno.
 
Ainda falando na escola, pensa que as suas variadas 
vertentes, o impacto local que tem, fica por vezes 
‘escondido’ quando o debate se centra apenas em 
questões como os rankings?
 
São questões diferentes. O interesse pela escola e pelo 
português, em geral, é evidente. Não podemos negar 
isso. Quanto aos rankings — e eu não sou especialista 
na matéria e o senhor diretor já se pronunciou sobre o 
assunto – nós sabemos que há dificuldades em Timor-
Leste e na escola portuguesa de Díli. Isto é um processo, 
esta é uma escola jovem, criada em 2002 e há ainda um 

caminho a percorrer e um desejo de melhoria constante. 
Apesar de tudo, os estudantes da escola portuguesa, que 
se têm candidatado ao Ensino Superior têm entrado nas 
principais universidades e nas suas primeiras escolhas, 
incluindo em cursos de acesso difícil.
 
O ensino do português é um dos grandes componentes 
da cooperação de Portugal em Timor-Leste. Sente que 
isso vai continuar e que há essa vontade da parte da 
liderança timorense?
 
É uma das prioridades da política externa portuguesa. 
Não tenho dúvida que terá que continuar, mesmo por 
uma razão muito simples: o português é uma das línguas 
oficiais de Timor-Leste, é uma vontade dos timorenses 
e estamos perfeitamente conscientes de que é uma 
cooperação que vai ter que continuar.
 
Tem havido alguns solavancos na relação bilateral entre 
Portugal e Timor. Apesar disso sente que ainda há uma 
relação especial, mais privilegiada?
 
Perfeitamente. Isso continua a ser visível apesar de 
recentemente termos estado numa situação em que 
não podemos negociar novos acordos, porque a situação 
política não tem sido propícia para tal. Mas a Embaixada 
de Portugal não é só mais uma embaixada aqui em Díli. 
Aliás, as próprias instalações da embaixada que foram 
construídas num terreno cedido pelo Estado timorense, 
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TEMPO    Entrevista

quer pela sua localização, quer pela imagem que 
transmitem, são prova também do interesse que Portugal 
confere às relações com Timor-Leste. Este foi um dos 
maiores investimentos da rede externa portuguesa nos 
últimos anos.
 
Mas também com grandes desafios, uma embaixada que 
acaba por ser esticada em termos de recursos?
 
É uma embaixada muito trabalhosa. Eu tenho felizmente 
uma equipa sólida de colaboradores, o que também não 
acontece em todas as embaixadas. Desde cooperação, 
parte cultural, defesa. Tenho uma equipa coesa e 
empenhada. As solicitações são muitas, de toda a 
natureza. Na parte da secção consular temos o desafio de 
lidar com os pedidos de nacionalidade que são cerca de 60 
por dia. É um processo em que fazemos o nosso melhor 
e que me parece que corre, tendo em conta os pedidos 
que há em todo o mundo, com a maior das normalidades.
 
É de esperar que depois do hiato recente voltem a 
ocorrer visitas oficiais bilaterais?
 
Certamente que a partir do segundo semestre vamos 
normalizar o ritmo de visitas oficiais e o primeiro 
acontecimento nesse âmbito é a visita do senhor 
Presidente da República timorense a Portugal, já em 12 
e 13 de julho.

 Podemos também esperar a assinatura do novo quadro 
de cooperação?
 
No ano passado já houve abordagem sobre o assunto. 
Gostaríamos que o tivéssemos podido concluir ainda no 
ano passado, porque o anterior acabou a 31 de dezembro 
de 2017. Não foi possível, mas é naturalmente uma 
prioridade e vai com certeza acontecer. Apesar desta 
situação temos estado em contacto com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação e terá que acontecer 
até final do ano. Os projetos não terminam, porque têm 
vida própria, mas haveria um vazio no enquadramento 
da cooperação. Esse quadro pode permitir possivelmente 
desenvolver novas áreas de cooperação e de melhorar 



29

o anterior programa estratégico de cooperação. Mais 
direcionado para objetivos, com um acompanhamento 
de avaliação melhor, focar mais em áreas estratégicas 
setoriais, de acordo, naturalmente sempre, com as 
prioridades que nos são transmitidas pelo Governo 
timorense.
 
Há uma presença portuguesa diversificada em Timor-
Leste, com uma comunidade que se consolida no país. É 
importante ter várias vertentes aqui presentes, ajudando 
a dar uma dimensão maior à própria comunidade?
 
Sem dúvida. Uma parte significativa da comunidade 
são professores, tanto na escola portuguesa como 

noutros projetos. Não podemos fazer comparações com 
comunidades noutros países, porque Timor-Leste é um 
caso especial e diferente. A comunidade portuguesa em 
Díli não se pode comparar com outras, não é o mesmo tipo 
de emigração. Evidentemente que para todos nós é muito 
útil e muito interessante ter portugueses nos diversos 
setores da sociedade timorense e que, evidentemente, 
representam Portugal aqui em Timor-Leste.
 
Apesar de estar em Timor-Leste há relativamente pouco 
tempo, imagino que já tenha definido o que pretende 
que sejam as suas prioridades.
 
Gostava desde logo de consolidar ainda mais o ensino da 
língua portuguesa. Já temos uma série de programas, mas 
temos naturalmente que fazer uma reflexão conjunta ente 
Portugal e Timor-Leste do que vamos fazer daqui para a 
frente. Há resultados quantitativos e qualitativos nessas 
áreas, mas há ainda muito a fazer. As solicitações em 
termos da aprendizagem do português são constantes. 
Tenho focado muito a minha atenção nesta questão. Outro 
dos mesmos desejos seria também dar um contributo para 
melhorar o ímpeto das nossas relações comerciais que 
são modestas. Espero que haja condições e consigamos 
divulgar as potencialidades do mercado de Timor, numa 
perspetiva até regional, e reforçar essas relações que são 
ainda, por assim dizer, incipientes.

Entrevista conduzida por António Sampaio
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TEMPO    Reflexão

Desde o início (2003), a Escola Portuguesa de Díli tem 
ostentado uma súmula polisígnica da sua presença: 
cooperação luso-timorense a nível dos Estados com 
comparticipação eclesial (terreno diocesano), patamar 
educativo de referência, revigorização da Língua Oficial 
portuguesa, e não só. Por estas e outras valências, ela 
tem sido vista pela sociedade com grandes expetativas, 
com respeito e confiança, e disso é testemunho a renhida 
procura anual pelas famílias timorenses. Após 15 anos 
de existência, dispensando medidas de precisão, é de 
crer que ela permanece, em muitos aspetos, uma escola 
altamente competitiva.
Rebaptizada, mais tarde, de Escola Portuguesa Ruy Cinatti 
(EPRC), e entendemos, em resgate ao simbolismo do 
juramento de sangue, celebrado em meados do século 
transato entre o poeta português, dedicado estudioso da 
cultura e natureza timorenses, e os chefes tradicionais 
locais, o liurai D. Adelino Ximenes, de Loré (Lospalos) 
e o liurai D. Armando Barreto de Ai-Assa (Bobonaro), 
ela destaca-se ainda como um marco singular dos laços 
culturais e históricos entre os dois povos irmãos1.

Assim, a EPRC lembra as nascentes do topo das 
montanhas de Timor, donde fios de água deslizam 
cristalinos, engrossando-se ao longo do percurso, 
regando, fertilizando hortas e várzeas que vão finalmente 
abastecer os celeiros que alimentam as populações. Qual 
obra benfazeja às crianças e jovens timorenses, à sua 
formação e emancipação, cruciais para a sociedade e o 
país!
Foi a partir do ano letivo de 2010/2011 que ela se 
estendeu a toda a escolaridade, tendo celebrado até 
agora sete turnos de graduação, uma anualmente. Hoje, 
conta com cerca de um milhar de alunos, como sempre, 
na sua esmagadora maioria, timorenses; resta, para os 
expatriados residentes, de várias nacionalidades, uma 
pequena percentagem de admissão. Parece justificável: 
a sua abertura representou, sobretudo, uma necessidade 
básica de Timor-Leste que mereceu pronto acolhimento 
da generosidade (diga-se, da responsabilidade de 
cooperação) de Portugal. Donde é motivo para se dizer: ‘a 
Casa é portuguesa, mas a Escola é timorense!’.
Muitas crianças que, em 2003, estrearam a sua escolaridade 

EPRC – ‘Casa portuguesa, Escola timorense’
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na Escola Portuguesa, ou que a ela se juntaram nos 
anos seguintes, são hoje jovens e prosseguem estudos 
universitários em vários países no mundo. São prova do 
sucesso do esforço consistente e persistente. Confirmam o 
que vale uma cultura de assiduidade didático-pedagógica, 
de dedicação e de apoio de todos quantos compartilham 
o empreendimento educativo.
Ressalta à vista de qualquer pai/encarregado de educação 
que a Escola tem uma estrutura orgânica altamente 
funcional e eficiente, um corpo docente dedicado, 
segundo uma deontologia rigorosa, o que está repleto na 
sua vitalidade institucional. Cada aluno/a, por exemplo, 
é tratado/a de forma especial e meticulosa, além da 
sua integração no conjunto da turma e da Escola; cada 
aluno/a é uma pessoa, uma entidade singular de relevo 
e, nessa qualidade, é atendida e acompanhada, por 
forma a dissipar os fatores de distração, de insucesso. 
É isso que mostra o conhecimento minucioso por parte 
do professor e da direção da turma e da Escola, sobre o 
progresso e rendimento pessoais do aluno. As reuniões 
regulares mantidas entre os pais ou encarregados de 
educação e o Diretor  de cada Turma ilustram essa 
atenção individualizada prestada aos alunos, e a 
concomitante necessidade de envolvimento dos pais 
no apoio ao processo educativo dos filhos/educandos. 
O denso conteúdo curricular, que exige uma dedicação 
ininterrupta por parte dos alunos, obriga a uma partilha 
de responsabilidades dos pais, no seu acompanhamento 

em casa, nessa conjunta tarefa – desafio que, porventura, 
não muitos terão enfrentado com grandes sucessos.
Quanto à Língua Portuguesa, é certo que o ambiente e 
a relativa intensidade de interação, nessa língua, dentro 
do recinto escolar tem efeitos diretos na capacidade ou 
potencial linguístico dos alunos, embora esses efeitos 
– tem-se a impressão – ainda estejam aquém das 
expetativas. Por isso, seria bem bom se surgissem ações 
inventivas de programas e atividades, por exemplo, por 
parte dos meios de comunicação social, para, como 
que alvejando uma clientela mais alargada, cobrir os 
ambientes extraescolares.
Olhemos para a relevância da EPRC no contexto do 
panorama nacional:
Em novembro de 2001, portanto, dois anos antes da 
criação da Escola Portuguesa, fez-se um verdadeiro ‘abre-
mato’ no âmbito da Universidade Nacional Timor Lorosa’e 
(UNTL). Isto é, em acréscimo aos já existentes e herdados 
do sistema indonésio, iniciaram-se seis novos cursos, 
com a novidade de serem ministrados exclusivamente 
em língua portuguesa. O professorado era provindo das 
Universidades Portuguesas (FUP) e do Instituto Camões, 
e os novos cursos, acolhidos em quatro faculdades, 
abrangiam as áreas de informática, electrotecnia, ciências 
agrárias, economia e gestão, formação de professores 
e Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas. Hoje, temos 
algumas instituições de proeminência no país cujos 
quadros de chefia terminaram os seus estudos por via 
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atingido o nono ano de escolaridade em algumas delas. 
Outro aspeto positivo desta Escola é que os professores 
das escolas circundantes são referidas aos CAFE, a fim 
de fomentarem as suas competências, melhorarem a 
sua preparação da matéria de ensino, enfim, onde vão 
receber formação adicional de prática pedagógica.
Voltando à EPRC, gostaria de apresentar alguma proposta. 
Neste sentido, seja-me permitido ecoar duas ousadias: a 
primeira tem a ver com o horário escolar. Dado o clima 
quente e quente-húmido de Díli, ao longo de quase 
todo o ano (salvo, julho-setembro), poderia ser boa 
ideia colocarem-se umas turmas exclusivamente para 
a parte da manhã e outras exclusivamente para a parte 
da tarde. Exclui-se, portanto, o horário transversal de 
aulas de manhã até à tarde. Isto requer um exercício 
de adensamento das aulas num tempo mais compacto, 
requer mais disponibilização de espaço e mais professores 
– mais investimento, mais despesa. Não será fácil. Porém, 
a vantagem de que se compensa seria de os alunos 
disporem de mais tempo durante uma parte significativa 
do dia para preparação e revisão das lições. É que num 
horário disperso ao longo do dia, os alunos, mesmo os 
mais crescidos (jovens), ficam desgastados pela extensão 
do tempo que passam na Escola. Já lhes resta quase 
nada para descansar e estudar em casa. A segunda 
proposta consiste em sugerir às autoridades timorenses 
e portuguesas que, com o apoio do prelado da Diocese, 
considerem a sério a abertura de mais dois polos da EPRC, 
um em cada lado da cidade (Becora e Comoro), uma vez 
que a demanda tem sido exponencial e a densidade 
populacional de Díli não vislumbra grandes reduções.
Por último, creio que reflito o sentimento geral dos pais 

desses cursos de “abre-mato”. Digno de nota, os jovens 
que ingressaram em 2001 naqueles cursos tinham um 
nível quase nulo de língua portuguesa. Foi uma experiência 
épica de árduo trabalho e de sucesso quando as vontades 
confluem cúmplices pelo mesmo objetivo. A partir de 
2005, começou-se a enviar professores timorenses a 
continuar os estudos nos países da CPLP, com grande 
concentração em Portugal e no Brasil. Hoje, estão cerca 
de duas centenas em missão de estudos, enquanto um 
número cada vez mais crescente está de volta ao país a 
lecionar nas escolas e universidades. Também não são 
poucos os que voltaram a sair por uma segunda vez para 
efeitos do doutoramento.
Enquanto isso, no sistema educativo nacional, começou 
igualmente, no ano de 2002, o processo da retirada 
gradual do Bahasa Indonesia (língua indonésia) para dar 
lugar à introdução gradual da Língua Portuguesa, a partir 
dos primeiros dois anos de escolaridade, numa perspetiva 
de, no ano letivo de 2012, poder completar-se a cabal 
cobertura dos 12 anos de escolaridade. Pelos vistos, ainda 
restam algumas lacunas a nível das escolas do interior do 
país, não falando das instituições do ensino superior que 
também apresentam problemas próprios em matéria de 
língua de instrução. 
E, no ano de 2010, o Governo timorense deu um passo 
mais decisivo, acordando com o Governo português os 
moldes de uma nova variável de intervenção que resultou 
na criação da rede escolar denominada CAFE – Centro 
de Aprendizagem e Formação Escolar. O corpo docente 
é trazido de Portugal, estando a direção e gestão de 
cada escola a cargo de quadros nacionais. A CAFE opera 
atualmente em todas as capitais municipais, tendo 



33

quando, ante bem tão nobre e em homenagem àqueles 
que o originaram, dirijo uma palavra de especial apreço à 
Cooperação Portuguesa por tão generoso ato de implantar, 
também em Timor, uma ‘sua Casa de Educação’ que, pelo 
proveito da promoção social e humana, é uma Escola mais 
timorense do que portuguesa. Às autoridades timorenses, 
quer no plano político como no plano eclesiástico, somos 
a reconhecer o tino na escolha estratégica e consensual. 
Ao corpo docente, vai a nossa admiração e encanto pelo 
tato humano na arte de educar, por aquilo que cada 
professor/a faz com muito gosto, e que cada pai pode 
sentir, acolhendo com profundo agrado. Assim, em nome 
das crianças e dos jovens educandos, permita-nos a nós, os 
pais, rogar aos responsáveis políticos timorenses para que, 
em colaboração com os parceiros de desenvolvimento, 
neste caso em particular, a Cooperação Portuguesa, não 
se desprendam desta valiosa aposta de boa educação e 
formação aos cidadãos deste querido país.

Viva a EPRC! 
Viva a Cooperação luso-timorense! 
Viva a Educação em Timor-Leste!

Benjamim de Araújo e Corte-Real
______________

Referências

1 - vide Stilwell, Peter (1995) - A Condição Humana em Ruy Cinatti (1ªed.). 
Lisboa: Editorial Presença, pp. 302.
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Como docentes de Filosofia, no Ensino Secundário, 
trabalhamos com um programa que foi o possível num 
dado momento de confluência de interesses, revelando-
se um programa a fazer, pelo que não colocava grandes 
balizas no processo didático da disciplina, o que poderia 
ser sugestivo e motivador, mas causador de alguma 
apreensão relativamente ao modelo a eleger perante as 
várias opções apresentadas.1

Contudo, acertadamente, este programa aponta caminhos 
para diversificar as fontes e instrumentos de avaliação, 
situando os alunos “enquanto primeiros interessados 
em experiências cognitivas bem-sucedidas, enquanto 
intérpretes privilegiados de reais dificuldades”2, o que 
nos vincula e compromete à própria disciplina, assim 
como à oportunidade de podermos contribuir, pelo amor 
ao saber, para a descoberta de um indivíduo novo, numa 
sociedade mais justa.
Deste modo, importa refletir sobre a complexidade da 
avaliação e, relativamente à nossa disciplina, reatualizar 
1  “O texto programático tem a vantagem de possibilitar, sem dúvida, vários 
percursos, mas pergunto-me: serão só percursos filosóficos ou, será que 
muitos outros, exteriores à Filosofia, também encontram neste programa a sua 
justificação?” XIMENEZ, Maria Teresa – Itinerário para o Programa de Filosofia 
do 10º Ano. VI Encontro de Didáctica da Filosofia, APF, Porto, 28 de outubro de 
2004.
(http://www.apfilosofia.org/documentos/pdf/TXimenez_Itinerario10.pdf, 
consultado em 17/02/2018).
2  Programa de Filosofia, homologado em 2001, p.22.
(https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/
Programas/filosofia_10_11.pdf, consultado em 17/02/2018).

procedimentos de operacionalização, convocando os 
alunos a serem parte relevante da avaliação do trabalho 
escolar, dotando-os de metas e objetivos realistas que 
se constituem como ferramentas de trabalho para o 
tratamento reflexivo da informação; a autoavaliação 
permitirá uma atitude crítica, conducente ao reforço do 
autoconceito, à possível mudança face a lacunas sentidas, 
ao redefinir etapas, em articulação com o docente, 
processos só possíveis no confronto com a informação.3

Há que reestabelecer um novo enquadramento sobre a 
avaliação, destacando-se aqui, com propriedade, diversas 
oportunidades de se ultrapassar a incoerência de uma 
avaliação regulada pela imposição do teste escrito como 
modelo único, apoiado na folha de cálculo para o cômputo 
dos testes, negando outros instrumentos de aferição 
das aprendizagens e recusando o carácter formativo e 
predominantemente contínuo da avaliação.
Devem ser analisados diferentes instrumentos de 
avaliação, apontando diferentes soluções para a 
consecução da avaliação do processo de ensino/
aprendizagem. Na nossa área disciplinar, em particular, 
tais propostas não esvaziam a disciplina dos seus 
conteúdos, nem configuram qualquer “facilitismo”, como 
3 Cf. Capacity Building Series: Student Self-Assessment. Special Edition # 4, 
Ontário, 2007.
(http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/
StudentSelfAssessment.pdf, consultado em 18/02/2018).

Ensinança da Filosofia 
e avaliação

A educação seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a 
maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse 
órgão, não a de o fazer obter a visão, pois já a tem, mas, uma 
vez que ele não está na posição correta e não olha para onde 
deve, dar-lhe os meios para isso.

Platão — República, 518d
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defende algum dogmatismo assente em instrumentos 
únicos de avaliação, já que é claro presidir a preocupação 
do rigor na avaliação, respeitando o rigor exigido ao que 
se transmite.4

Este último aspeto está inteiramente relacionado com o 
facto do valor científico do que se ensina ser relevante, 
pelo que não pode existir um esvaziamento total de 
conceitos, nem se apresentar a disciplina vazia do seu 
exercício crítico e reflexivo, descurando a problematização 
das questões, sob pena de se desvirtuar a própria Filosofia.
Deste modo, não se promove um clube de cultura geral 
ou de boas maneiras, mas a preparação de indivíduos 
despertos para os problemas que os rodeiam, do seu 
papel no país e no mundo, olhando para uma tradição 
que tem algo a revelar e que constantemente interpela o 
real, apontando possíveis caminhos, buscando soluções, 
numa abertura ao diálogo e à capacidade crítica5 e, de 
algum modo, à transformação.6

Criam-se possibilidades para que as aulas sejam ação, 
aulas ativas: a partir da leitura e análise de textos, da 
análise de argumentos, da discussão de problemas, com 
apresentações e pequenas dissertações, os alunos são 
convocados à explicitação das suas próprias objeções, 
dando-lhes a oportunidade de se ouvirem, de se avaliarem 
e a si mesmos e aos outros, verificando a clareza e a 

4  “(…) ensina-se e aprende-se, em nome da filosofia, muita coisa que o não 
é. Como se sabe, ensinar filosofia pode significar, e vulgarmente significa, 
simplificar, «reduzir pedagogicamente», como já li, ou seja, adulterar.” BOAVIDA, 
J. – Do Ensino da Filosofia à Filosofia da Educação.
(http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6242.pdf, consultado em 
18/02/2018).
5   “Desejamos formar jovens de pensamento crítico e autónomo, e logicamente 
rigoroso, ou antes de tudo sensíveis e respeitadores dos grandes valores e 
das grandes estruturas racionais da nossa cultura? Qualquer destas opções é 
legítima, mas temos que decidir previamente. Porque em função dessa decisão, 
ou seja, da opção que tomarmos relativamente a cada um destes objectivos, há 
estratégias pedagógicas e didácticas diferentes a adoptar.”
BOAVIDA, J. – «POR UMA DIDÁCTICA PARA A FILOSOFIA – análise de algumas 
razões». In Revista Filosófica de Coimbra, 9 (1996), pp. 91-110.
6 BARATA MOURA, J. – «Filosofia e Ensino da Filosofia, hoje». In Revista Logos, 
7/8 (1987), pp. 93-101.

consistência dos seus argumentos e abrindo caminho à 
descoberta de si e dos outros.
Assim, a tarefa de avaliação das aprendizagens à 
ensinança da Filosofia far-se-á no e pelo diálogo, e a 
organização desse trabalho será orientada por estratégias 
conducentes a que os próprios alunos sejam participantes 
ativos na otimização do processo ensino/aprendizagem, 
numa dinâmica em que a “avaliação, através do processo 
de comunicação que estabelece e, muito particularmente, 
através de um feedback deliberada e devidamente 
preparado e utilizado, entra no ciclo do ensino e da 
aprendizagem.”7

Finalmente, são os alunos incitados a tomar parte na 
análise do seu percurso de aprendizagem, evidenciado 
em novas aquisições cognitivas, na produção de discursos 
argumentativos bem-sucedidos e pensando de forma 
autónoma; tais desafios, convocam a sua responsabilidade 
enquanto aprendizes, obrigando a uma  tomada de 
posição sobre os problemas sentidos, a contrapor metas 
e alternativas, no pleno exercício da sua liberdade, 
potenciando futuros cidadãos conscientes e participativos 
na sociedade, o que representará, julgamos, o aspeto livre 
de toda a Filosofia.

Luís Firmo

7  FERNANDES, D. – Avaliação das aprendizagens: Uma Agenda, Muitos 
Desafios. Lisboa: Texto Editores, 2004, p.16.
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TEMPO    Desafios

O novo edifício para a escola Portuguesa em Dili situa-
se no limite Sul do terreno, actualmente ocupado pelos 
edifícios da primária.
A implantação do novo edifício segue o alinhamento 
das fachadas da ala Nascente do edifício existente. Será 
também esta ala que se pretende ampliar com mais um 
piso de salas de aula.
Esta implantação garante ainda a manutenção de um 
recinto exterior com 2 campos de jogos e espaço de 
recreio.
O novo volume do edifício Multiusos está numa 
plataforma ligeiramente sobrelevada em relação ás duas 
alas existentes. Na rua de Santa Cruz, a nascente, criou-
se uma entrada autónoma para este edifício, que permite 
o seu funcionamento fora do horário da escola, visto 
que atualmente em Dili não existem espaços com esta 
valência e de forma acolher outros eventos para além dos 
relacionados com as actividades escolares.
No Piso 0 localiza-se o novo espaço de refeitório que se 
retirou do edifício principal por forma a permitir ganhar 
espaço para mais salas de aulas. Ainda no Piso 0 localizam-
se as casas de banho de apoio ao refeitório e auditório e 
a cozinha.
No lado poente, e virada para os campos de jogos, temos 
uma zona de balneários – vestiários que podem funcionar 
como apoio a espectáculos e eventos no auditório, ou, em 
alternativa, como balneários para os campos de jogos.
O acesso ao refeitório e auditório faz-se do lado nascente.

Novo edifício multiusos- Refeitório/ Auditório / Sala polivalente
Memória descritiva da expansão da Escola Portuguesa

Pretende-se que este espaço de entrada possa funcionar 
como átrio do auditório e simultaneamente extensão 
do refeitório. Este espaço poderá ainda funcionar como 
espaço polivalente para exposições, outros eventos ou 
mesmo como recreio coberto. Sendo um espaço aberto a 
Norte permite assegurar uma boa ventilação transversal. 
O clima de Dili e a poupança que isso representa em 
termos de instalações mecânicas e consumo justifica esta 
opção. 
O auditório situa-se no Piso 1 desta nova ala. Está ligado 
ao Piso 0 por duas escadas, uma de serviço e outra 
pública. Este auditório pretende ser também um espaço 
com possibilidade de múltiplas utilizações. Nesse sentido, 
é proposta a utilização de um sistema de bancadas 
retrácteis. Este sistema permite que este funcione como 
um auditório convencional e, com as bancadas recolhidas, 
como um espaço polivalente para ginásio da escola e 
também para festas e eventos.
O volume principal do auditório é envolvido por uma série 
de espaços de apoio:
Do lado Poente do Auditório, por cima dos balneários do 
piso 0 que também dão apoio ao auditório situa-se uma 
área de régie ligada ao interior da sala.
Do lado Sul, encostado ao palco, uma área de arrumos e 
apoio. 
O auditório é um espaço retangular com 19m X 11m, com 
cerca de 5m de pé direito. Este espaço tem ligação ao átrio 
de entrada, a zona dos balneários e galeria dos campos de 
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faz-se por uma escada no interior e uma rampa exteriores 
situadas no alçado nascente.
As salas de aula organizam-se ao longo das fachadas 
nascente e poente, libertando um espaço central bastante 
generoso. Aqui ficam os espaços de apoio: casas de 
banho e arrumos e um pequeno escritório para receber 
os encarregados de educação. A dimensão deste espaço 
central, permite que este possa funcionar como espaço 
de recreio e estadia.
A creche passará a funcionar no piso 0, permitindo que as 
crianças possam aceder com maior facilidade à zona de 
recreio no exterior. No Piso 1 desta ala nascente ficam as 
zonas destinadas á administração da escola.
A fachada deste piso, deve reproduzir, com alguns acertos, 
a da ala Poente da escola.
No espaço entre as duas alas de aulas introduz-se um 
novo elemento que pretende marcar uma entrada com 
maior dignidade para escola. Esta entrada pretende 
ainda funcionar como espaço de espera para as crianças 
aguardarem a chegada dos pais.
A construção desta obra será feita de forma faseada, a 
primeira Fase, o auditório – sala polivalente, balneários e 
Instalações Sanitárias, a segunda fase a ampliação no piso 
superior do bloco nascente. 
Deste modo permite a continuação do funcionamento 
normal da escola em todas as suas vertentes.

Gonçalo Lencastre

jogos e a zona de apoio ao palco.
A sala terá um pavimento em linóleo ou betonilha, e um 
revestimento das paredes em réguas de madeira com 
lã mineral no tardoz, para garantir alguma absorção 
acústica. O tecto será constituído por faixas de painéis de 
gesso cartonado acústicos ou, em alternativa, painéis de 
celenit. Intercalado com este sistema de painéis teremos 
a iluminação e os difusores de Avac.
Exteriormente, o volume tem um corpo central mais 
alto, que corresponde ao auditório e duas alas laterais 
mais baixas: o átrio e a zona dos balneários. As paredes 
exteriores serão rebocadas e pintadas, com algumas zonas 
com grelhagem em elementos cerâmicos ou de madeira. 
Os caixilhos e portas serão em madeira.
A cobertura do volume tem 2 águas e é revestida a chapa 
metálica isolada e ventilada. 

Escola
No edifício da escola introduzem-se também algumas 
alterações que pretendem aumentar o número de salas 
de aula e melhorar o funcionamento da escola.
Na ala Poente o refeitório e a cozinha são substituídos por 
mais salas de aula.
Na ala nascente da escola é proposto mais um piso, 
como já acontece na ala Poente. Esta solução permite 
garantir mais 15 Salas de aula. Neste caso, pretende-se 
que a alteração se faça com o mínimo transtorno para o 
funcionamento da escola. Assim, o acesso ao piso superior 



38

TEMPO    Projetos

Projetos

A Escola Portuguesa de Díli, contribui não só para o 
desenvolvimento do ensino do português, como também, 
para a qualificação da população de Timor-Leste, em 
particular das suas crianças e jovens, sem deixar de 
promover a educação e a formação ao longo da vida. 
Importa reforçar nesta edição da TEMPO que o grande 
DESAFIO da nossa escola prende-se com a necessidade de, 
no dia a dia transmitir aos nossos alunos a importância do 
uso do português e a valorização desta língua, enquanto 
também ela, língua oficial de Timor-Leste.
Para além dos objetivos previstos na Constituição da 
República Portuguesa e na Lei de Bases do Sistema 
Educativo, constituem objetivos da nossa escola, entre 
outros, a promoção e difusão da língua e da cultura 
portuguesas, a promoção dos laços linguísticos e culturais 
entre a República Portuguesa e a República Democrática 
de Timor-Leste, a cooperação entre os dois países nas 
áreas da educação e da cultura, a promoção de uma 
formação de base cultural portuguesa, podendo ainda a 
nossa escola, participar na dinamização e implementação 
de projetos que visem o desenvolvimento de ações de 
valorização sociocultural, cooperando com as entidades 
locais. 
No âmbito das possíveis parcerias da Escola Portuguesa 
de Díli, com a comunidade, surgiu este ano letivo um novo 
DESAFIO, a possibilidade de semear um pouco da nossa 
língua, junto não só da comunidade educativa, como 
também de toda a sociedade local, num outro contexto, 
fora da sala de aula, fora do espaço escolar... O programa 
televisivo “Na ponta da língua”, da responsabilidade 
dos professores Ana Amália Chamorro e Vitor Correia, 
pretende, de forma simples, clara e num formato 
empático, abordar temas e conteúdos do dia a dia, para 
o uso funcional do português. Uma parceria estabelecida 
entre a nossa escola e o canal televisivo GMN.
     Confirma-se com este projeto e neste contexto, que o 
trabalho de um professor e que os projetos educativos, 
não se limitam à escola, por vezes para chegar aos nossos 
alunos e às suas famílias, as aprendizagens poderão 
acontecer fora do espaço escolar, num outro ambiente e 
com recurso a outros meios e metodologias diversificadas, 
mas sem nunca perder de vista os verdadeiros DESAFIOS 
da Língua Portuguesa…

Ana Chamorro
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TEMPO    Cinema

O cinema no ensino da Língua Portuguesa

Entre as diferenças da educação tradicional e as exigências 
de uma nova educação do olhar na modernidade está a 
necessidade de análise de outros mecanismos externos 
à instituição escolar, como os recursos mediáticos que, 
no entanto, funcionam como dispositivos pedagógicos na 
modernidade devido às alterações nas nossas relações 
com o espaço, o tempo e a transmissão de informações.1

Partindo deste princípio, os audiovisuais e o cinema em 
particular, constituem uma ferramenta promotora de 
aprendizagem, uma vez que apresentam um potencial, 
não apenas lúdico, mas também didático. Este carácter 
pedagógico permite que o cinema ganhe a forma de 
“estratégia”, a ser aplicada com o objetivo de promover 
e desenvolver o ensino da Língua Portuguesa, seja como 
entretenimento, objeto de estudo em si ou suporte para 
consolidar um conteúdo em contexto de sala de aula. 
No filme previamente selecionado, atendendo à faixa 
etária e competências a trabalhar, a combinação dos 
elementos sonoros, visuais e linguísticos tornam-se mais 
apelativos, cativando, motivando e estimulando os alunos 
para uma crescente utilização da língua. A educação pode 
abordar o cinema como objeto de conhecimento, meio 
de comunicação e meio de expressão de pensamentos e 
sentimentos. Ao mesmo tempo, o cinema consegue ainda 
contextualizar o uso da linguagem e os aspetos culturais 
de um determinado país ou região.
Atendendo aos constantes desafios inerentes ao ensino 
da Língua Portuguesa e tendo em particular atenção o 
país de Timor-Leste, onde a língua oficial é o Português, 
mas apenas uma minoria o fala fluentemente, a utilização 
desta ferramenta em contexto de sala de aula, por todos os 
1  ALMEIDA, M. J. – Imagens e sons: a nova cultura oral. São Paulo: Cortez, 
2001. 

motivos atrás referenciados, ganha uma outra dimensão.
Um dos programas previstos que poderá ser um aliado 
na educação com ou para o cinema, é o Plano Nacional 
de Cinema (PNC)2. Este programa “está previsto como 
um programa de literacia para o cinema e de divulgação 
de obras cinematográficas nacionais junto do público 
escolar, garantindo instrumentos essenciais e leitura e 
interpretação de obras cinematográficas junto dos alunos 
das escolas abrangidas pelo programa”.3

Por acreditarmos que o cinema pode ter esta capacidade 
interventiva, comunicativa, de pesquisa e de estímulo 
para o desenvolvimento da aprendizagem da língua, a 
implementação de iniciativas que possam ir de encontro 
a este projeto constituem uma mais valia para a formação 
dos nossos alunos.

Ana Teixeira e Nuno Barreira

2  O Plano Nacional de Cinema (PNC) é uma iniciativa conjunta da Presidência 
do Conselho de Ministros, através do Gabinete do Secretário de Estado da 
Cultura, e do Ministério da Educação e Ciência, pelo Gabinete do Secretário 
de Estado do Ensino Básico e Secundário, conforme Despacho n.º 15377/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 229, de 26 de novembro de 
2013, e operacionalizado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), pela 
Cinemateca Portuguesa  – Museu do Cinema e pela Direção-Geral da Educação 
(DGE). In: http://www.dge.mec.pt/plano-nacional-de-cinema.
3  Idem.
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A palavra constitui uma unidade de sons que proferimos 
desde muito cedo.
Tal como nos apresenta Eugénio de Andrade, a Palavra 
leva-nos de um extremo ao outro: sofrimento, destruição, 
tranquilidade e salvação. Vulgarmente pronunciamos 
“tem o dom da palavra”, já que é com e através da Palavra 
que chegamos ao outro, fazemo-nos ouvir e alcançamos 
os mais distintos e distantes objetivos. 
Essa “Palavra” que todos ambicionamos dominar, passou 
a ser difundida, desde os finais do século XIX, pela Rádio. 
Este meio intemporal que faz parte do nosso quotidiano, 
ao longo dos tempos, enraizou-se também no espaço 
educativo. A Escola passou a dar espaço à “Palavra” 
ouvida, aos sons que nos ensinam e deliciam.
Na Escola Portuguesa de Díli, o desafio do Projeto 
Rádio é fazer-se ouvir as palavras das músicas da CPLP-
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, dos 
poemas, dos contos e lendas dos nossos antepassados, 

das temáticas de humoristas 
portugueses, dos programas sobre 
especificidades da Língua Portuguesa, 
dos acontecimentos e ainda das 
canções que nos remetem para as mais diversas épocas 
que celebramos ao longo do ano. 
No presente ano letivo, os objetivos Interpretar textos 
orais e escritos, de expressão literária e não literária, de 
modalidades gradualmente mais completas1 e adquirir e 
desenvolver estratégias de escuta ativa com vista a reter 
informação essencial, a desenvolver a compreensão, e a 
produzir enunciados orais em contextos específicos2 são 
a base de todas as atividades desenvolvidas. O escutar 
discursos breves para aprender e construir conhecimentos3 
surge no início da aprendizagem do ensino e acompanha 
1 Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico (2015). Lisboa: 
Ministério da Educação e Ciência, p.5.
2 Idem.
3 Ibidem, p.44.

As palavras

TEMPO    Rádio
São como um cristal,
as palavras.
Algumas, um punhal,
um incêndio.
Outras,
orvalho apenas.
 
Secretas vêm, cheias de memória.
Inseguras navegam:
barcos ou beijos, as águas 
estremecem.
 
Desamparadas, inocentes,
leves.
Tecidas são de luz
e são a noite.
E mesmo pálidas
verdes paraísos lembram ainda.
 
Quem as escuta? Quem
as recolhe, assim,
cruéis, desfeitas,
nas suas conchas puras?

Eugénio de Andrade
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os alunos em todo o processo de ensino-aprendizagem.
O projeto Rádio engloba ainda uma vertente colaborativa, 
pois um dos desafios é a participação ativa dos alunos, 
professores e funcionários na produção de materiais 
a serem divulgados.  A organização de atividades, a 
divulgação de eventos e a partilha de informações são 
momentos que enriquecem o Projeto Rádio e promovem 
ainda mais união na comunidade escolar. A Rádio Escola 
acaba assim por ser mais um vetor, mais uma plataforma, 
mais uma iniciativa para a difusão e a disseminação da 
Língua. Da nossa Língua.
Neste contexto podemos destacar, ainda, a rádio como 
um veículo de comunicação de grande atuação social, 
pois através deste meio, pessoas das mais diferentes 

classes sociais e económicas têm acesso à informação 
e ao entretenimento. É sem dúvida um veículo 
democrático e tem um papel importante na construção 
de conhecimentos. 
Na escola, a rádio poderá ampliar a comunicação entre 
escola e aluno, incentivar a criatividade dos educandos, 
conhecer os diferentes géneros radiofónicos e ampliar o 
repertório musical dos alunos.
O desafio rigoroso da Língua Portuguesa na nossa Escola, 
num contexto plurilíngue, passa inequivocamente pelo 
Projeto Rádio, em que todos os fonemas conjugados nos 
clarificam o ato comunicacional. 

Márcia Pinto e Vítor Correia
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TEMPO    Parlamento dos Jovens

O programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela 
Resolução nº 42/2006, de 2 de junho, é uma iniciativa da 
Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2º e 3º 
ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas 
do ensino público, privado e cooperativo do Continente, 
das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora 
da Europa. O programa culmina com a realização anual de 
duas Sessões Nacionais na Assembleia da República: uma 
sessão destinada aos alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 
básico e uma sessão destinada aos alunos do ensino 
secundário.
O programa tem como principais objetivos: educar para 
a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica 
e política; dar a conhecer a Assembleia da República, o 
significado do mandato parlamentar, as regras do debate 
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, 
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses; promover o debate democrático, o respeito 
pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação 
das decisões; incentivar a reflexão e o debate sobre um 
tema, definido anualmente; proporcionar a experiência 
de participação em processos eleitorais; estimular as 
capacidades de expressão e argumentação na defesa 
das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da 

formação da vontade da maioria; sublinhar a importância 
da sua contribuição para a resolução de questões que 
afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, 
fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do 
poder político. 
A Escola Portuguesa de Díli – Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa Ruy Cinatti integra esta iniciativa com 
renovado entusiasmo, atestado pela elevada adesão dos 
alunos.
Assim, no âmbito de mais uma edição do programa 
“Parlamento dos Jovens” dos ensinos básico e secundário, 
e de acordo com o tema definido para este ano letivo, 
“Igualdade de Género”, a nossa escola teve o privilégio de 
contar com a presença da Dr.ª Isabel da Costa Ferreira, do 
Dr. João Casanova de Almeida e da Dr.ª Nurima Alkatiri.
A Dr.ª Isabel da Costa Ferreira esteve na escola no dia 
18 de outubro de 2017 e falou sobre a sua experiência 
pessoal enquanto ex-primeira dama, mas também como 
mulher muito ligada às questões humanitárias, de saúde 
e de educação. A sua intervenção fomentou o debate, 
entre os vários intervenientes, sobre o tema “Igualdade 
de Género”.
O Dr. João Casanova de Almeida realizou a sua ação 
também no dia 18 de outubro. Começou por falar da sua 

Parlamento dos Jovens 2018  

Sessão com o Dr. João Casanova Almeida

 “Igualdade de Género”
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experiência pessoal enquanto ex-Secretário de Estado 
da Educação, tendo centrado a sua intervenção no 
funcionamento da Assembleia da República Portuguesa. 
Seguidamente, mediou o debate entre os alunos 
presentes, sobre o tema em questão.
A Dr.ª Nurima Alkatiri, Deputada no Parlamento Nacional 
e corresponsável pelo Dossier Igualdade de Género, 
esteve na nossa Escola na manhã de 23 de janeiro, 
numa Sessão de Esclarecimento em que partilhou alguns 
conhecimentos sobre esta temática, tendo o seu discurso 
incidido sobre a realidade timorense.
Adotando um método dialógico, a conferencista, mais 
do que expor, questionou os presentes sobre o que 
já entendiam sobre a problemática da Igualdade de 
Género e quais os sinais que evidenciavam, em Timor-
Leste, a prevalência de um género sobre o outro. Em 
conjunto, o grupo identificou várias razões e, dentre elas, 
destacou a que será a mais enraizada culturalmente: o 
facto de a sociedade timorense ser de matriz patriarcal. 
Relativamente aos sinais que evidenciavam a continuidade 
da desigualdade de género salientou-se, entre outros, a 
realização das tarefas domésticas. 
Já a finalizar a sessão, depois de serem apresentadas, 
discutidas e partilhadas algumas ideias sobre a temática, 
a conferencista deixou um apelo aos alunos presentes, 
pedindo-lhes  para terem uma mente aberta, no sentido de 
estarem atentos, numa atitude crítica, face às mudanças 
que se estão a operar no âmbito da Igualdade de Género. 
No ensino secundário, concorreram duas listas para o 
Parlamento dos Jovens, tendo as eleições ocorrido no dia 
23 de janeiro. Venceu a Lista A, elegendo dez deputados, 
e a Lista B, por seu turno, elegeu cinco.
A Sessão Escolar foi realizada no 25 de janeiro. Nela foram 
apresentadas e discutidas as Propostas de Recomendação 
a apresentar à Assembleia da República com o intuito 
de melhorar o atual estado de Igualdade de Género. 
Complementarmente, elegeram-se os representantes 
para a Sessão Nacional que terá lugar em Lisboa, no mês 
de maio. Foram eleitas as Deputadas, Rachel Araújo, do 
11º B, Ester Cantarela, do 12º B e Mireille Sam, do 12º A.   
Relativamente ao ensino básico (2º e 3º ciclos), os 
alunos organizaram-se em 15 listas, perfazendo um 
total de 150 alunos envolvidos diretamente no projeto. 
Estas listas foram a votos no dia 18 de janeiro de 2018, 
tendo sido apurados 31 deputados. Para o apuramento 
dos resultados desta eleição, contámos com a ajuda da 
professora Brigitte Lopez e da turma B do 11º ano.
Os deputados eleitos reuniram-se na Sessão Escolar que se 

Alunas eleitas pelo Ensino Secundário

Alunas eleitas pelo Ensino Básico

realizou no dia vinte e três de janeiro, pelas 10:00h, a qual 
foi presidida pela professora Dina Mendes, que declarou 
a sua abertura, dirigiu os trabalhos e o seu encerramento; 
a vice-presidente foi a aluna Celeste Ximenes, da turma 
A do 8º ano, e o secretário, Salvador Araújo, da turma A, 
do 9º ano. A sessão iniciou-se com a coordenadora do 
projeto a dar posse aos 31 deputados eleitos, chamando-
os, um a um, para que assinassem a lista de deputados a 
seguir ao respetivo nome.  
Em seguida, a presidente deu a palavra aos representantes 
das listas para que estes apresentassem as suas medidas, 
tendo-se seguido um período de debate, de clarificação 
de propostas e de junção de algumas delas. Nesta sessão, 
aprovou-se o Projeto de Recomendação da Escola e foram 
votadas as três medidas que integram o referido Projeto. 
Em seguida, deu-se início ao processo de eleição, por voto 
secreto, dos 3 deputados (2 efetivos e 1 suplente), que 
irão defender a proposta final da escola, em Lisboa, em 
abril do corrente ano. As deputadas eleitas foram: Nélita 
Tinoco, do 9ºA, Gabriela Antunes, do 9ºB, e Nélia Santos, 
do 9ºA.       José Barreto e Otília Paula Silva
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Contacto para instalação de máquinas: 
Tel: +670 77980280 
E-mail: minutuida@gmail.com 
 
Temos várias opções de equipamentos e 
acordos de fornecimento à medida de 

Pontos de Venda: 

Aeroporto - átrio principal 
Aeroporto - porta de embarque 
Porto de Dili 
Tribunal Distrital de Dili  
Parlamento Nacional 
Ministério da Finanças 
Ministério da Justiça 
Ministério da Defesa 
Registos e Notariado 
Hospital Nacional 
Escola Portuguesa 
UNTL 
PCIC 
BNU 
 
… e brevemente noutros locais 
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TEMPO    Artes

Expressamos a nossa criatividade ao longo de toda a 
nossa vida. É algo que nasce connosco; uns exploram esta 
capacidade  mais intensamente do que outros. 
Pode um pneu tornar-se uma obra de arte? Este é o grande 
desafio! E a resposta é ambiciosamente SIM, porque o é 
de forma criativa. A combinação de diferentes materiais, 
que inevitavelmente acabam no lixo, podem conhecer 
outros caminhos e soluções, quer na sua totalidade, quer 
no tratamento das suas mais diversas componentes. Basta 
compreender a relação entre arte e reciclagem e idealizar 
novos produtos a partir de materiais velhos e usados.
Por todo o mundo, artistas plásticos desenvolvem 
obras de arte a partir do que se denomina de criação 
sustentável. Vejamos o caso da artista portuguesa 
Joana Vasconcelos, para quem a “natureza do processo 
criativo (…) assenta na apropriação, descontextualização 
e subversão de objetos pré-existentes e realidades do 
quotidiano”1. Joana Vasconcelos recorre, por exemplo, 
aos mais diversos materiais do dia a dia: talheres de 
plástico, tachos, garrafões de vidro, corações de Viana, 
bordados, croché, entre muitos outros e transforma-os 
em criações que, apesar de, aparentemente, suscitarem 
surpresa e estranhamento pela sua combinação e relação, 
integra elementos que nos são muito familiares. Entenda-
se este ato como provocatório e desafiador da nossa 
atenção e interpretação do mundo e das coisas. Que nos 
tira de um espaço de conforto e nos lança para a vontade 

de descobrir e (re)criar o que vemos e somos na relação 
com o mundo.
Numa altura em que o PLANETA enfrenta desafios que 
poderão ditar o futuro coletivo da Humanidade e de tudo 
o que a rodeia,  a arte surge não só como eterno elemento 
reflexivo da condição humana, mas também fundamental 
porque aponta e orienta para respostas e caminhos como 
é a intervenção de todos nós na aplicação da política 
dos 4 R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Reparar). É já 
comummente aceite que se impõe de forma inadiável a 
significativa redução do consumo de energia, de matérias 
- primas e recursos naturais. 
Na nossa escola a, Educação Ambiental e a Educação 
Artística estão a ser trabalhadas em paralelo. Um grande 
Desafio! Diariamente, os alunos da Escola Portuguesa 
de Díli desenvolvem manifestações/expressões  de arte 
desafiados pela reutilização de materiais, sem perderem 
de vista a estética, a relevante questão cromática, tão cara 
nestas idades, bem como o contexto de inserção no espaço. 
O ato provocatório e primeiro está na compreensão da 
diferença entre o novo e o usado; depois, na capacidade 
imaginativa de cada um e de todos no que à vida em 
comunidade diz respeito.

Eugénia Abreu
_____________
Referências
1 http://joanavasconcelos.com/biografia.aspx. 
 

“A criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, 
quebrar regras, cometer erros, e se divertir”. Mary Lou Cook
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TEMPO    Desporto Escolar

Como vem sendo hábito nos anos letivos anteriores, 
o Grupo Disciplinar de Educação Física propôs para 
o ano letivo de 2017.2018 a realização de diversos 
Torneios Internos das diferentes modalidades coletivas e 
individuais. 
Estas atividades, que estão integradas no projeto do 
Desporto Escolar da Escola Portuguesa de Díli (EPD), 
pretendem contribuir para “estimular a prática da 
atividade física e da formação desportiva como meio 
de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida 
saudáveis, de valores e princípios associados a uma 
cidadania ativa” (in Programa do Desporto Escolar 2017-
2021, pág.12).  
Assim, durante o 1º Período, durante os meses de outubro 
(dia 21), novembro (dias 11 e 18) e dezembro (dia 02), 
decorreu, na Escola Portuguesa de Díli, o Torneio Interno 
de Futsal que contou com a participação de cerca de 120 
alunos, do 5º ao 9º ano de escolaridade.

Torneios Internos de Voleibol e Futsal EPD

As equipas vencedoras foram:
ü	2º ciclo (equipas masculinas) - 6ºA
ü	2º ciclo (equipas femininas) - 6º B
ü	3º ciclo (equipas masculinas) - 8º A
ü	3º ciclo (equipas femininas) - 7º B

Já inserido no 2º período, no dia 20 de Janeiro de 2018, 
realizou-se, no campo polidesportivo da Escola Portuguesa 
de Díli, o Torneio Interno de Voleibol.
Participaram 70 alunos do 7.º ao 12.º ano. Realizaram-se 
quatro competições que registaram, respetivamente, as 
seguintes equipas vencedoras: 
ü	8º A, equipas feminina; 
ü	8º A, equipa masculina; 
ü	9º B, equipa mista;
ü	12º C, equipa mista.

Parabéns a todos os participantes!
Maria Zélia Nunes, Gustavo Alves e Bruno Torres
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Equipa de Badminton e Ginástica Artística

O Desporto Escolar, enquadrado na legislação do 
Ministério da Educação e Ciência de Portugal, é o conjunto 
de práticas de atividades desportivas desenvolvidas como 
complemento curricular e ocupação de tempos livres, 
num regime de liberdade de participação e de escolha, 
integradas no plano de atividades da escola e coordenadas 
no âmbito do sistema educativo. Tendo por base estas 
orientações, tem sido desenvolvido ao longo deste ano 
letivo um conjunto de atividades inseridas no âmbito 
do Desporto Escolar e que têm promovido a participação 
dos alunos em diversas atividades. Fundamentalmente 
pretende-se:
ü	Contribuir para o combate ao insucesso e 

abandono escolar e promover estilos de vida 
saudáveis que contribuam para a formação 
equilibrada dos alunos;

ü	Contribuir para a criação de uma cultura 
desportiva na escola;

ü	Desenvolver conhecimentos sobre a ética 
desportiva, revelando um espírito de “Fair-Play”, 
aceitando a vitória e a derrota como factos 
normais decorrentes do jogo;

Assim, foi criado um grupo-equipa com alunos das turmas 
do 5º ano que, para além da prática de Futsal, beneficia 
ainda de treinos de aperfeiçoamento e desenvolvimento 
da modalidade de Badminton. Estes treinos são abertos a 
todos os alunos do 5º ano de escolaridade e decorrem às 
segundas-feiras, pelas 08h45. Até à data estão inscritos 
cerca de 30 inscritos sendo o responsável pela atividade o 
Professor Gustavo Alves. 
Paralelamente, foi criado também um grupo equipa de 
Ginástica Artística, no qual estiveram inscritos, durante o 
primeiro período, cerca de 18 alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos 
do Ensino Básico, bem como do Ensino Secundário. Estas 
sessões de Ginástica Artística funcionam todas as terças-
feiras, pelas 18h15, na Sala Ginásio da Escola Portuguesa 
de Díli, sendo dirigidas pelo professor Bruno Torres.
A escolha destas matérias vai ao encontro aos gostos 
e necessidades dos alunos da Escola Portuguesa de 
Díli, sendo que estes têm revelado uma participação e 
empenho assinaláveis. 

Gustavo Alves e Bruno Torres
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TEMPO    Desporto Escolar

A Escola Portuguesa de Díli, procurando responder ao 
desenvolvimento integral dos seus alunos nas mais 
diversas áreas, leva mais uma vez a cabo o projeto do 
Clube de Natação, uma atividade inserida no projeto 
de Desporto Escolar da Escola para o ano letivo de 
2017.2018, contando com a colaboração do Hotel Timor, 
que, de forma bastante amável, contribui com a cedência 
da piscina para a realização das aulas de natação.
Neste projeto, que tem como objetivos principais a 
aquisição, pelo alunos, de uma série de aprendizagens 
que lhes permitam ser autónomos dentro de água, 
bem como o desenvolvimento do gosto pelas atividades 
aquáticas, irão estar envolvidos, ao longo do ano letivo, 
os alunos das três turmas do 7º ano (A, B e C), orientados 
pelos professores Bruno Torres e Maria Zélia Nunes. 
No 1º período, participaram na atividade 21 alunos do 7º 
A. No 2º período a atividade será dirigida a turma do 7ºB, 
o que irá envolver um total de 22 participantes. 
A atividade decorre todas as quintas-feiras, entre as 09h45 
e as 11h15, estando os alunos divididos, de acordo com o 
seu nível de desempenho, em dois grupos de prática.

Bruno Torres e Zélia Nunes 

Clube de Natação
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TEMPO    Música

Por linguagem entende-se o conjunto de caracteres 
e fonemas que, articulados entre si, produzem sons 
inteligíveis num sistema que seja conhecido por outrém 
e que domine o mesmo sistema comunicacional. 
Diferentemente da língua – que é o padrão de comunicação 
de um dado povo, região ou país.
Assim, quem domine uma determinada língua pode 
ter uma linguagem mais ou menos expressiva, que o 
diferencia de outra pessoa que fale e comunique na 
mesma língua. E essa linguagem será tanto mais rica e 
expressiva quanto mais completo for o seu vocabulário.
O Português constitui um sistema linguístico que incorpora 
em si vários tipos de linguagem. Não só fronteiras 
adentro cada região é identificada pela sua linguagem 
própria – com o seu sotaque, locuções verbais próprias 
e vocabulário privativo, por vezes – como também nos 
países da chamada Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (assim chamada, por isso mesmo) cada um 
deles tem, dentro da grande matriz da Língua Portuguesa, 
a sua linguagem  específica.
Mais recentemente, com o advento das modernas 
tecnologias de comunicação e informação, a Informática 
veio trazer à luz do dia sistemas de linguagem dela 
privativos que constituem verdadeiros sistemas a se: basta 
pensar naquilo que se conhece e designa por linguagem 
Java, linguagem Cobol – linguagens de programação, 
entre outras.
Aqui chegados podemos dar mais um passo: e … a 
linguagem musical? Onde fica – no amplo e diversificado 
sistema de linguagens existentes? Como se caracteriza? O 
que a identifica?
A linguagem musical é, indubitavelmente, o sistema mais 
abstracto de comunicação criado pelo homem. Por ser 
tão abstracto, facilmente se tornou universal – da Europa 
(onde foi criada e se desenvolveu) ao Japão, passando 
pela Índia e pela China e para falar só em algumas das 
‘zonas culturais’ mais relevantes da Humanidade.
Quando Guido d’Arezzo, no século XI d.C. inventou a pauta 
musical (inicialmente, de quatro linhas), dificilmente se 
terá apercebido do alcance que essa sua criação iria ter e 
de como se iria projetar no futuro, séculos afora. ‘Aquilo’ 
que hoje, na tradicão latina, se designa por Dó, Ré Mi, 

Fá Sol, Lá, Si e (novamente) Dó – uma escala diatónica 
ascendente – mais não é do que a utilização que ele fez 
da frase inicial de um hino cantochão dedicado a S. João 
Baptista, da autoria do historiador Lombardo do Séc. VIII, 
Paulo Diácono:
Ut queant laxis (Para que os servos possam)
REsonare fibris (Com suas vozes soltas)
MIra gestorum (Ressoar as maravilhas)
FAmuli tuorum (De vossos actos)
SOLve polluti (Limpa o culpado)
LAbii reatum, (Do lábio manchado)
Sancte Ioannes (ó São João).
Segundo os eruditos, o UT inicial seria substituído por DÓ 
para facilitar a dicção e o canto com a terminação numa 
vogal; o SI, que não faria parte da melodia solfejada, 
terá sido incorporado depois tomando-se as iniciais das 
palavras Sancte Ioannnes (ambas no caso vocativo – 
notando-se que no latim clássico não existe a letra ‘J’).
No amplo e diversificado leque das linguagens existentes, 
a linguagem musical é aquela que é utilizada para a 
representação de sons que, conjugados entre si, produzem 
melodias mais ou menos agradáveis ao ouvido de quem 
as escuta, ou harmonias de densidade variável, e que não 
serão, igualmente, menos agradáveis de se ouvir. Basta 
pensar nas magistrais orquestrções de Wagner, para só 
citar um exemplo que agora nos ocorre.
A linguagem musical caracteriza-se assim, por ser um 
sistema organizado de símbolos com o qual se pode 
produzir um texto musical e que, através do solfejo, 
permite que qualquer pessoa em qualquer parte do 
planeta, o possa interpretar.
O grande desafio que a aprendizagem da linguagem 
musical nos coloca é o de ser tornada conhecida de tal 
forma que quem dela se aproprie, possa com naturalidade 
e por gosto pessoal, embrenhar-se no mundo dos sons, 
conhecendo por dentro o que à sua realidade diz respeito. 
Solfejando… nomeando as notas pelo seu nome… 
cantarolando – ou apenas executando num instrumento 
musical o código de escrita que se nos apresentar.
O desafio aqui fica.

Joel Melancia

Os desafios da Linguagem … na Música.
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TEMPO    Biblioteca

Ainda que com estas palavras Bernardo Soares, semi-
heterónimo de Fernando Pessoa, pretendesse tão-
somente expressar o seu amor pela língua natal, a verdade 
é que a frase “Minha pátria é a língua portuguesa” remete 
para a ideia de que a língua tem uma função identitária, 
uma identidade nacional que, neste caso, não se confina 
aos limites geográficos.
A pátria é, então, esse território itinerante que 
transportamos connosco – o português –, que não é só 
feito de palavras mas também de cultura. Com efeito, as 
palavras refletem a história do seu povo e a sua evolução. O 
vocábulo “saudade” é exemplo disso. Termo sem paralelo 
noutras línguas, transporta em si algo da alma lusitana, do 
povo que sente falta dos que partem e 
que regressam outros. A saudade tão 
bem conhecida dos nossos marinheiros 
que espalharam a língua e a cultura 
portuguesas pelas cinco partidas do 
mundo. Timor, Angola, Moçambique, 
S. Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo 
Verde, Brasil, Macau e Portugal unidos 
pela mesma língua quando tantas 
outras coisas os separam. Este será, 
com certeza, um dos desafios da língua 
portuguesa ou, talvez, a sua melhor 
virtude.
A Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) encarna, em certa 
medida, desde 1996, este desígnio 
do português, a união dos países de 
língua e expressão portuguesa, embora nem sempre a 
sua ação seja guindada pelos interesses linguísticos ou 
culturais. Aliás, o projeto CPLP tem-se pautado por um 
certo desnorte que nada tem beneficiado os seus estados-
membros. O Novo Acordo Ortográfico é um exemplo 
disso. Por isso, cabe a cada um de nós, através da sua 
ação individual, engrandecer a língua portuguesa. Neste 
sentido, as escolas portuguesas espalhadas pelo mundo, 
os seus dirigentes e professores desempenham um papel 
fundamental, na medida em que promovem o português 
e potenciam, através do seu desempenho, a criação de 

vínculos afetivos à língua e a tudo o que esta representa.
A Escola Portuguesa de Díli – CELP abraçou este desafio 
há quinze anos e tem formado gerações de timorenses 
que se expressam em português, num português 
necessariamente diferente do português europeu, mas 
mesmo assim português. Muito há ainda a fazer para que 
a língua de Camões se torne, verdadeiramente, a língua de 
Timor-Leste. A Escola Portuguesa irá continuar a cumprir 
o seu papel, envidando esforços para que o português se 
torne não só a língua oficial de Timor-Leste, mas também 
a língua de união do povo timorense.
A Biblioteca da EPD, repositório de um importante 
legado literário, irá igualmente continuar a trabalhar para 

promover a língua e a literatura de expressão portuguesa 
no país do sol nascente, abrindo-se à comunidade local, 
aproximando-a assim dos livros e do português. O projeto 
Ler + em Timor-Leste é epítome desse esforço.
O desafio da língua portuguesa será, portanto, o de 
“tornar-se a pátria” de todos aqueles que escolheram 
expressar-se também nesta língua. 
    

 Ana Falcão e Carla Vaz

“Minha pátria é a língua portuguesa.”
Bernardo Soares

Hotel Timor, Rua Mártires da Pátria, apartado 334, 
Timor-Leste, Dili | T. +670 332 4502

hoteltimor
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