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TEMPO  Editorial

A Escola Portuguesa de Díli, a propósito da viagem de 
Circum–Navegação do Navio Escola Sagres, assumiu a 23 
de maio de 2019 o compromisso de implementar o projeto 
rede de Escolas Magalhânicas através da assinatura da 
Carta de compromisso que se reproduz:

“A Escola Portuguesa de Díli – CELP - Ruy Cinatti, assume nesta data o 
compromisso de implementar o projeto Rede de Escolas Magalhânicas, durante 
a sua vigência, reportada à data de assinatura desta carta.
A Escola compromete-se a:

1. Desenvolver os projetos propostos pela área governativa da 
Educação em articulação com a Estrutura de Missão para as comemorações do 
V Centenário da primeira viagem de Circum-Navegação, em conformidade com 
os termos Referência da Rede das Escolas Magalhânicas;

2. Assegurar a articulação entre os documentos de autonomia da 
escola e o desenvolvimento dos projetos de intercâmbio entre as Escolas REM, 
bem como a prática de uma cidadania ativa, na esfera da interculturalidade e 
da sustentabilidade;

3. Garantir que os objetivos da REM são incorporados nas diversas 
dimensões da vida da Escola, nomeadamente na gestão do currículo, na 
dinâmica da Escola e na ligação à comunidade educativa;

4. Participar nas atividades de partilha de práticas pedagógicas e de 
recursos educativos relacionadas com a implementação do REM;

5. Assegurar a qualidade científica, pedagógica e o rigor linguístico 
dos projetos/trabalhos desenvolvidos em cada Escola e a sua partilha com 
os organismos competentes da área governativa da Educação, nos canais 
estabelecidos para o efeito;

6. Assegurar que os projetos/trabalhos desenvolvidos por alunos ou 
professores promovem a educação para a cidadania, nomeadamente não 
apresentando discriminações de caráter cultural, étnico, racial, religioso, sexual 
e de género;

7. Garantir os direitos de imagem e de autor dos alunos e professores 
intervenientes nos projetos, através de declarações de consentimento dos 
próprios, ou dos pais ou encarregados de educação, no caso dos alunos menores 
nos termos indicados em anexo.”

Este compromisso permitiu-nos desenvolver ou vir a 
desenvolver um conjunto de ações, algumas das quais se 
associarão à presença do Navio Escola Sagres em Díli, por 
ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas.
A Tempo, com o tema aglutinador “Oceanos”, insere-se no 
envolvimento da EPD na viagem do navio Escola Sagres a 
propósito da Circum-Navegação e em aspetos atinentes 
e associados às questões ambientais, designadamente a 
defesa ambiental dos oceanos como parte integrante do 
nosso planeta.
O filme desenvolvido em parceria com a Fundação Oriente 
“Histórias para sonhar: Uma aventura Magalhânica”, 
realizado por Nuno Murinello, é constituído por seis 
episódios gravados nas instalações da EPD e em Díli. Estes 
vídeos contaram com a participação exclusiva dos nossos 
alunos, do grupo timorense Haktuir Aiknanoik e com o 

guião elaborado por Lisete Fortunato. Não podemos deixar 
de realçar a qualidade estética presente nos desenhos feitos 
pelos nossos alunos com a orientação de Rui Menezes e os 
aspetos musicais que ficaram a cargo de Catarina Andrade. 
A apresentação pública realizou-se no Centro Cultural 
Português em Díli, no dia 18 de outubro de 2019, e toda 
a base documental utilizada na realização deste filme 
encontra-se na EPD, tendo os vídeos sido enviados à Tutela. 
Esta parceria demonstra o envolvimento da nossa escola no 
âmbito do projeto rede de Escolas Magalhânicas.
De sublinhar também, o programa de formação “Do legado 
de Fernão Magalhães à Cidadania Global – elaboração 
e aplicação de metodologias ativas em articulação 
curricular” na construção de Domínios de Autonomia 
Curricular (DAC) que dá continuidade ao trabalho 
desenvolvido, nomeadamente, com a construção de uma 
banda desenhada alusiva à viagem de Fernão Magalhães 
pelos alunos do 8.º ano. A apresentação desta obra será 
feita no dia 9 de junho aquando da visita do Navio Escola 
Sagres a Díli e no âmbito da I Conferência Internacional da 
revista Tempo, subordinada ao tema “A Educação na rota 
Magalhânica - Desafios em Timor-Leste”.
Ainda, no âmbito curricular, os alunos do 9.º ano de 
escolaridade encontram-se a desenvolver um trabalho 
que está exposto à comunidade educativa, que consiste 
num mapa mundo temático de grandes dimensões, em 
que, diariamente, se acompanha a viagem do Navio Escola 
Sagres, desde a sua partida até o seu regresso a Lisboa.
Deste modo, como única Escola da Rede de Escolas 
Magalhânicas em Timor-Leste, pretendemos promover 
visitas ao Navio Escola Sagres pelos nossos alunos, pois, 
para além de tudo, o Navio Escola Sagres é portador de um 
Kit especialmente concebido para esta comemoração a ser 
entregue pelo Comandante do Navio à nossa Escola.
Finalmente, a realização da I Conferência Internacional “A 
Educação na rota Magalhânica - Desafios em Timor-Leste”, 
promovida pela revista TEMPO, no dia 9 de junho, em Díli.
A rota de Fernão de Magalhães, para além das vertentes 
históricas, económicas e religiosas, permitiu a divulgação 
da língua portuguesa pelos vários continentes.
A viagem de Circum-Navegação do Navio Escola Sagres, 
comemorativa da viagem de Fernão de Magalhães, recorda-
nos esse património, promovendo os laços de amizade 
entre os povos desses espaços e lugares onde se fala a 
língua portuguesa.
Um dos mais importantes aspetos que atualmente se 
colocam em todos esses espaços e lugares ligados à 
língua portuguesa é o desenvolvimento da educação e 
dos desafios que se apresentam a todos estes países, 
nomeadamente, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, 
Angola, Moçambique e Timor- Leste.
Para além de todos os laços que unem Portugal a estes 
países, a educação e a língua portuguesa constituem 
um elo comum de promoção do desenvolvimento, quer 
económico, quer, sobretudo, social.
É neste contexto que a I Conferência Internacional da EPD 
“A Educação na rota Magalhânica - Desafios em Timor-
Leste” se inscreve, num âmbito mais vasto, nas publicações 
da Tempo, revista da única Escola da Rede de Escolas 
Magalhânicas em Timor-Leste, a Escola Portuguesa de Díli 
– CELP – Ruy Cinatti.

Acácio de Brito
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TEMPO  Educação Pré-Escolar

O contacto com o meio ambiente 
proporciona às crianças experiências 
muito gratificantes, a nível pessoal e 
emocional, dando-lhes oportunidade 
de refletir, compreender e conhecer 
as suas características. Em idade pré-
-escolar, a criança já adquiriu alguns 
conhecimentos, nomeadamente 
sobre o mundo social e natural onde 
vive, nos quais lhe é possibilitado 
o manuseamento de objetos e 
instrumentos do seu quotidiano, 
sendo também dever da Escola, 
disponibilizar recursos que estimulem 
novas aprendizagens. 
O tema “Oceânos”, pela sua 
importância no nosso planeta,  deve 
ser explorado com as crianças com 
vista à sua preservação.
Ao abordar os cinco oceanos 
principais- Atlântico, Índico, Pacífico, 
Antártico e Ártico, é importante 
referir a sua localização em termos 
geográficos e sensibilizar as crianças 
para problemas já existentes nos 
mesmos, como refere a National 
Geographic Portugal, 2008, pág. 
85 que “ as indústrias devastam 
os fundos marinhos com as suas 
redes de arrasto, arrasando 
irresponsavelmente centenas 
de quilómetros de montanhas 
submarinas e corais com milhares 
de anos de existência. O elevado 
ritmo a que a temperatura da Terra 
está a aumentar torna inevitável 
o degelo das calotas polares, que 
provocará uma subida do nível do 
mar, com a consequente inundação 
das nossas zonas húmidas de 
água doce, dos países insulares e 
de numerosas cidades costeiras. 

Simultaneamente, esse degelo 
ameaçará as vulneráveis espécies 
aquáticas do planeta e originará 
furacões mais violentos.” Posto isto, é 
de salientar a importância de alertar 
as crianças para esta situação através 
do sub-domínio das artes visuais, 
como por exemplo assistir a vídeos 
apelativos, bem como através da área 
de conhecimento do mundo, com a 
realização de experiências.
Dentro desta temática, também é 
possível partirmos dos interesses e 
saberes das crianças, fomentando 
nestas o processo de descoberta 
e, por sua vez, a aquisição de 
conhecimentos. Após esta 
abordagem, importa perceber de 
que forma se deve recolher mais 
informações e como fazer.
Desta forma, desenvolveram-se 
duas atividades com as crianças, 
relacionadas com a área de 
conhecimento do mundo. A primeira 
teve como objetivo a distinção de 
um meio aquático limpo com um 
meio aquático poluído, ambos 
representados em duas bacias 
com água nas quais se inseriram 
elementos representativos do mar, 
bem como elementos referentes 
à poluição, como o plástico. As 
crianças puderam observar estes 
ambientes constatando as suas 
diferenças através do uso de óculos 
de mergulho. Posteriormente, as 
crianças elaboraram dois desenhos 
sobre o que haviam observado e, em 
seguida, foram colocadas questões 
sobre esta observação, levando as 
crianças a compreender que o meio 
aquático poluído, para além de não 

ser tratado com o devido respeito, 
acaba por perder também a sua 
beleza natural. 
A segunda atividade realizada, teve 
como objetivo sensibilizar as crianças 
para a preservação das espécies 
marinhas em vias de extinção, na 
qual lhes foi apresentado também 
um alguidar com seres aquáticos, 
existentes em abundância e em vias 
de extinção (imagens plastificadas 
com íman). De seguida, as crianças 
tiveram de pescar e quando 
apanhavam os animais existentes em 
abundância, podiam ficar com eles, 
caso contrário, estes teriam de ser 
devolvidos ao “mar”. Desta forma, as 
crianças puderam compreender que 
os animais em risco de extinção não 
devem ser capturados, preservando 
assim estas espécies.
Estas atividades fomentaram 
nas crianças uma atitude de 
questionamento, preocupação e 
empatia para com esta problemática 
dos oceanos, pois “muitos seres 
humanos tendem a ignorar e, até, a 
menosprezar tudo aquilo que não 
nos proporciona vantagens imediatas 
ou não tem utilidade aparente, 
principalmente se ocorre sob uma 
superfície líquida que os nossos 
olhos só a custo logram penetrar. 
(…) o impacto do homem sobre a 
vida marinha também se repercute 
no próprio homem, numa espécie 
de efeito boomerang.” (National 
Geographic, 2008, pág.17).

Ana Rita Duarte e Rita Neto

Um mergulho de aprendizagens
“Para bem de todos, devemos amar o oceano e o sistema hídrico que ele 
gera, porque o bem-estar dele é, indubitavelmente, o nosso bem-estar”. 

(National Geographic Portugal, 2008, pág.86)
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TEMPO  1.º Ciclo do Ensino Básico

Ao longo dos tempos, o oceano (mar) tem vindo a 
desempenhar um papel crucial na História da Humanidade.
A sua preponderância verifica-se, não só ao nível da 
estratégia geopolítica, no plano económico, sendo o mar 
um meio de subsistência para muitos povos e fonte de 
inúmeros recursos naturais, mas também como elemento 
chave para alguns avanços científicos em diferentes áreas 
do saber.
Na verdade, o mar sempre despertou no Homem um 
vasto leque de sentimentos muitos deles, por vezes, 
antagónicos. Ora, se por um lado despertou o fascínio, o 
desafio, o desejo de aventura e de descoberta, por outro 
lado, despertou receios que levaram ao aparecimento 
de superstições e por conseguinte à criação de deuses e 
criaturas mitológicas de diversas ordens.
No domínio das artes, a importância do mar não tem sido 
exceção. Da pintura à escultura, passando pelo teatro, 
cinema e literatura, o mar tem sido fonte de inspiração ou 
até mesmo elemento principal.
Centremo-nos, pois, no domínio da literatura. Vários 
foram os autores que tomaram do mar a inspiração para 
as suas criações literárias. Obras nas quais o elemento 
mar se encontra presente ou até mesmo elementos da 
fauna marítima entrando, não raras vezes, na senda da 
mitologia.
De certo, recordar-se-ão de obras como: Odisseia, 
atribuída a Homero, obra da tradição oral que se fixou 
por escrito, possivelmente, no final do séc. VIII a.C.; Os 
Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, obra publicada pela 
primeira vez em 1572, na qual surge o Adamastor no seu 
conhecido canto V; Robinson Crusoe, de Daniel Dafoe, 
datada de 1719, Moby Dick, de Herman Melville, de 1851; 
20000 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne, publicada 
originalmente entre março de 1869 e junho de 1870, 
tendo mais tarde uma edição ilustrada em 1871. Autores 
que tomaram o mar e os elementos marítimos como 
fatores alavancadores das suas obras.
Este ano, celebram-se os 100 anos do nascimento de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, autora que sempre 

OS OCEANOS 
COMO FONTE DE INSPIRAÇÃO

procurou no mar a sua inspiração e que o colocou como 
pano de fundo em diversas obras.
Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu a 6 de novembro 
1919 no Porto. Mulher de grandes valores caracterizou-
-se, pois, por uma atitude fortemente interventiva 
socialmente, tendo denunciado veemente o regime 
salazarista. Fez parte dos movimentos católicos contra o 
Estado Novo, tendo sido um dos subscritores da “Carta 
dos 101 Católicos” contra a guerra colonial e o apoio da 
Igreja Católica à política de Salazar. Foi igualmente público 
o seu apoio à independência de Timor-Leste, reconhecida 
em 2002.
A sua obra encontra-se traduzida em diversas línguas 
tendo sido várias vezes premiada, recebendo, entre 
outros, o Prémio Camões em 1999, o Prémio Poesia Max 
Jacob em 2001 e o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-
Americana em 2003. Faleceu a 2 de Junho de 2004, em 
Lisboa.
Na data em que se celebrou o centenário do seu 
nascimento, 6 de novembro de 2019, foi-lhe concedido 
o grau de Grande-Colar da Ordem Militar de Sant’Iago da 
Espada. 
Além de inúmeras obras de literatura infantil, Sophia de 
Mello Breyner Andresen escreveu também poesia, contos, 
artigos, ensaios e teatro. Sendo maioritariamente obras 
que refletem a sua grande inspiração: o mar. Provida de 
uma linguagem poética translúcida e ao mesmo tempo 
intimista, não raras vezes suportada nos antigos mitos 
clássicos, Sophia de Mello Breyner Andresen traz a lume 
nos seus versos os objetos, as coisas, os seres, os tempos, 
mas sobretudo os mares e, por vezes, os seres que nele 
habitam.
Terminamos com uma atividade de escrita pictórica 
realizada pelos alunos do 3º ano das turmas B e C 
inspirada no poema Fundo do Mar, de Sophia de Mello 
Breyner Andresen.

Ricardo Reis
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O Ano Zero pretende 
desenvolver competências sociais 

e emocionais, iniciar a alfabetização e 
fundamentalmente, melhorar a adaptação escolar 

das crianças em transição para o 1º Ciclo. De forma a que 
os alunos se sintam motivados para a aprendizagem da língua 

portuguesa e assimilem os conteúdos mais facilmente, os recursos 
utilizados procuram ser lúdicos e didáticos, recorrendo a jogos, 

canções, trabalhos de grupo, dança e apresentações multimédia. Um 
dos trabalhos de grupo desenvolvidos pelo Ano Zero foi o tema “O 
Oceano”. Com este trabalho eles puderam visualizar imagens alusivas 
ao tema, nomeadamente, os diferentes tipos de peixes existentes no 
oceano, praias, mares… puderam explorar palavras relacionadas com 
o tema, puderam explorar a pintura, as cores, o recorte e a colagem. 

O produto final do  seu trabalho revelou uma importância muito 
significativa, pois permitiu às crianças, através do acesso a 

diferentes materiais e formas de exploração dos mesmos, 
desenvolver a imaginação, o sentido estético e o seu 

conhecimento do mundo!
Solange Marques

TEMPO  Ano Zero

FOTOGRAFIA: Fátima Alves
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TEMPO  Línguas

Nota prévia: O texto que abaixo se publica, foi o texto vencedor do VI Concurso de Língua 
Portuguesa da Fundação Oriente  (edição de 2019). Um professor de Português da EPD integrou 
a equipa de júris que apreciou os textos a concurso e que elegeu como melhor texto este 
trabalho do jovem Emanuel Viana.  Só se cansa do mar quem do mar só vê água  revela-nos 
um olhar pessoal, singular e crítico sobre a realidade de Timor.  Fica o agradecimento à 
Fundação Oriente e ao seu autor que autorizaram a sua publicação nesta edição da Tempo.

(1) in, Crónica de uma Travessia , Luís Cardoso

Quem conta um conto conta uma história; quem conta 
uma história conta uma verdade. A da própria história. Ela 
basta. Depois existem os géneros: os romances, as fábulas, a 
História. Há até os romances históricos, livros que são uma 
falsa imaginação de uma história real. 
Aprendi na faculdade, com um professor, algumas 
palavras difíceis. Ele gostava de nos ensinar assim 
Direito. Dizia que quem só sabe de Direito nem de 
Direito sabe. Aprendi as palavras infinitesimal e 
incomensurável. A Primeira significa a renovação de uma 
medida matemática sem limites. A outra é usada para  
determinar nas vítimas os seus danos morais, que são 
impossíveis de avaliar, logo incomensuráveis. Timor-
Leste é assim também. Um país infinitesimal e um país 
incomensurável. Parece infinitesimal a pobreza, a falta 
de condições de vida, os hospitais pobres e sem condições, 
as estradas destruídas, a violência contra as mulheres e, pior 
de tudo, a corrupção. É incomensurável a beleza do país, 
como o são as suas maravilhas: um mar calmo e colorido, 
um sol invejável, montanhas imensas despidas de habitação, 
de cor amarela na época das secas e verde na época das 
chuvas. Além disso há os recursos naturais, como o gás e o 
petróleo.
Escrevo isto porque um conto, uma história imaginária, 
com personagens fictícios, lugares inexistentes e sonhos 
impossíveis de realizar, não é história que gostasse 
de escrever.  A Vida, em criança, nunca me deixou 
ver filmes de crianças e só recebi livros muito tarde em 
idade. Atrai-me a vida crua e se tenho um sonho é o de um 
país democrático, próspero e desenvolvido. “Conto”, por 
isso, o sonho de uma criança depois de 2006 e até hoje. 
Timor-Leste é um país de sonhos. A ilha de Timor tem uma 
medida de 30.077 km2 e localiza-se no sudeste asiático, 
com fronteiras marítimas com a Indonésia, com quem  tem 
fronteira terrestre, e com a Austrália. Eu próprio, 

que sou timorense, nasci inundado de mar numas 
dessas ilhas, a das Flores. Terei de voltar a ela mais 
à frente, pois vivi lá alguns anos depois de 2006. 
Quanto a Timor-Leste, acredito que foi a morfologia que 
abriu ensejo ao número infinitesimal - aqui está a palavra que 
o professor de Direito me ensinou - de ritos e mitos e lendas. 
O maior deles é o do crocodilo gigante que, repousado no 
sono, criou a terra que pisamos. Há outros, mais ou menos 
bonitos, mas o que eu mais gosto e do nome próprio, Timor 
Lorosae, como quem diz a terra do nascer do sol.
Na sua história aponta-se um passado colonial e grandes 
e vários conflitos bélicos. Data de 1512 o ano em que os 
portugueses desembarcaram no país, na região que hoje é 
de Oecuse Ambemo, e numa altura, ainda, em que a ilha 
era um território unitário. Foi pois o ano em que Portugal, 
no que respeita às suas colónias, “completou a sua circum-
navegação”. Depois disso, haveria que registar a divisão da ilha 
em dois. O Timor português e o Timor holandês, transformado 
em Timor Indonésio em 1949. Antes, ainda, 1912, a tentativa 
de revolta de Dom Boaventura, na liderança da Revolta de 
Manufahi. Até que chegou 1975, depois do 25 de Abril de 1974 
em Portugal, e Timor português perdeu a dependência colonial.  
Duraria pouco, pois a ocupação indonésia dominou até 1999 
o território foi administrado pelo invasor com mão de ferro, 
matando, raptando e violando todos, entre homens e 
mulheres, jovens e idosos. Dai que em 2002, depois que 
chegou ao fim a época de transição das Nações Unidas 
através da UNTAET para um novo país democrático 
e independente, todos os timorenses 
pensaram que tinham acabado os seus 
sofrimentos.
Estávamos errados. 2006 estava 
para vir. E eu, jovem timorense, iria 
ver o desastre de um sonho. “Para 
onde vão os gatos quando morrem?” 

SÓ SE CANSA DO MAR
QUEM DO MAR SÓ VÊ ÁGUA1
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eu não sei, mas foi a primeira vez, com oito anos de 
idade, que vi a destruição e a morte na minha frente.  
Quando se morre o corpo fica frio. Sabem? Já o tocaram? E os 
olhos, sabiam que só se fecham se nós, os vivos, o fizermos? 
Eu não sabia, mas vi isso na minha família. E para que não 
fosse eu a morrer um dia, a ordem em família foi clara: 
o pai fica em Timor, vai lutar se for preciso porque é o país 
dele, e a mãe e eu vamos para ilha indonésia das Flores. 
E fui, entre longas horas de mar, e por bastante tempo. 
 Vi mar, e mais mar, e mais mar. Aprendi em pequeno que viajar 
serve para pensar. Naquele tempo e depois eu sofria bastante. 
Os meus estudos pararam.  A minha família não tinha dinheiro, 
apesar de haver comida todos os dias. E o meu pai, resistente 
da guerra, estava separado de mim por um mar imenso. 
Passavam dias e dias sem falarmos. Sem nós sabermos 
dele vivo nem ele saber de nós. Querem saber o que é 
o pior pesadelo do amor? Ver em música o “requiem” 
de quem mais gostamos. Em 2006 o meu maior medo, 
todos os dias, é que esse «requiem» fosse tocado em 
homenagem ao Senhor meu pai, sozinho em Timor por 
quis proteger a família da insegurança. Com sorte, hoje, 
estamos todos juntos, eu pude regressar com minha mãe, e 
o combatente solitário é um homem feliz neste país de paz.
Mas falta tanto por realizar ainda! O mar mais próximo 
que eu agora tenho de ver na capital é o que surge para 
lá da Universidade. O meu pai não está mais afastado de 
nós e paz é algo que temos como certo. Mas conseguem 
acreditar que agora, desde que entrei na Universidade, sinto 
uma vontade maior de também eu, como anónimo, mudar o 
meu país para melhor?  Acreditamos que o desenvolvimento 
vai chegar ao nosso país espontaneamente, s e m 
termos de fazer nada por ele. Há mar e 
há vêr o mar, e quem acredita nisso só 
vê com olhos da cara. Um presidente 
americano John Kennedy, perguntou 

o que os cidadãos podem fazer pelo 
país. Eu sei aquilo para que fui 
ensinado e sei o exemplo da 
educação do meu pai. Para 

que Timor-Leste seja um 
país em que estudar 

não é um luxo, em 
que saúde pública 

seja significado de um bom hospital, e em que os corruptos 
sejam punidos, eu, apesar de muito jovem, sei o que 
precisamos. Precisamos que as pessoas com autoridade 
para governar, os líderes, como o capitão de um navio, nos 
liderem como parte de si contra as poderosas ondas de 
um oceano feroz. Precisamos que eles olhem o povo como 
seu, para que a pobreza não seja negligenciada e venha a ser 
erradicada. Para que nos hospitais exista saúde de qualidade 
e para que os sonhos dos timorenses sejam cumpridos. 
É evidente que só se cansa quem e quando do mar só vê 
água, porque esse não é capaz de pensar além da realidade 
tangível. O mar, no fundo, possui muitos recursos e riquezas 
naturais. Há animais marinhos, peixes, gás e petróleo. Mas 
sabem o que há em excesso no Mar de Timor: histórias de 
timorenses. A distância entre famílias causadas pela guerra 
e pelas imigrações da pobreza. 
A frase deste meu título é de um escritor que também deixou 
Timor para ir a estudar para Portugal.
Portanto, ao olhar o mar, devemos perguntar que futuro 
queremos. Não precisamos de ser como os grandes países 
civilizados nos luxos e na riqueza. Não precisamos de grandes 
despesas e construções. Precisamos de cumprir a nossa 
própria constituição. Em direito ensina-se o seguinte: que 
os Direitos, se não forem realizados nas relações concretas, 
são escritos sobre areia porque é como se não existissem. 
Precisamos assim proteger a saúde, a educação, a habitação, 
a dignidade humana. Precisamos de preservar a identidade 
timorense por que lutamos e sofremos durantes séculos. E 
se isto incomensurável, impossível de medir e de quantificar, 
há uma coisa que também o deve ser no futuro das 
próximas gerações de timorenses: “a crónica da travessia” 
que temos feito desde 2002 e que precisamos 
continuar para que em 2050, em 
2100, em 2200, novas g e r a ç õ e s 
de timorenses num Timor- Leste mais 
próspero e equilibrado na repartição 
dos recursos, falem com h o n r a 

dos seus antepassados.

Emanuel Viana

SÓ SE CANSA DO MAR
QUEM DO MAR SÓ VÊ ÁGUA1
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Todos os anos, 14 biliões de toneladas do lixo são 
despejadas nos oceanos. Este é o Oceano de onde 
provém grande parte da comida que consumimos e que 
outros animais consomem. Este é o Oceano que fornece 
emprego a 200 milhões de pessoas, correspondendo a 
aproximadamente a 3 triliões de dólares da economia 
mundial por ano. Este é o Oceano responsável por diversos 
processos de subsistência do Homem, como a regulação 
da temperatura e a produção de oxigénio. O Oceano que 
nos deu tanto está a receber o pior de nós: a ignorância. 
Está a ser destruído a cada dia que passa e muitos de nós 
continuam de olhos fechados a este grande problema. E 
se fecharmos os olhos ao Oceano, estamos a fechar os 
olhos ao nosso Planeta.
Pensamos que talvez não haja quaisquer soluções. Mas 
há. Em 2015, os líderes mundiais reuniram-se em Nova 
Iorque, e decidiram criar um plano de ação para eliminar 
os problemas da nossa sociedade, como a pobreza e a 
discriminação de género, de modo a atingir a paz mundial. 
Este plano abrange não apenas problemas sociais e 
económicos, como também problemas ambientais, que 
cada vez mais têm alarmado a nossa sociedade. Este 
plano tem como prazo 2030, intitulando-se Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). E o que é o 
Desenvolvimento Sustentável? O Desenvolvimento 
Sustentável é a capacidade de sustentar a geração atual, 
sem comprometer as necessidades de sustento de 
gerações futuras. 
O Objetivo aqui destacado é o Objetivo 14, que pretende 
a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos   
mares e dos recursos marinhos  para o desenvolvimento 
sustentável. Para o atingir, foram criadas diversas metas, 
como a de gerir de forma sustentável e proteger os 
ecossistemas marinhos e costeiros diminuir e enfrentar 
os impactos da acidificação dos oceanos, etc. Para que 
estas sejam cumpridas deve haver uma colaboração 
da sociedade. Afinal é esta que fará a maior diferença. 
Porém, para entendermos o nosso papel como 
cidadãos conscientes, precisamos perceber o porquê 

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, 
OBJETIVO 14: 
VIDA NA ÁGUA
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da contaminação dos oceanos e algumas das suas 
consequências.
A vida na água é afetada principalmente pela poluição 
marítima, que ocorre devido à quantidade de lixo deitada 
para o mar. Embora os oceanos se possam regenerar, a 
quantidade de lixo não biodegradável é muito elevada, 
o que compromete a produção de plâncton, responsável 
pela criação de 40% do nosso oxigénio. Para além do lixo, 
a poluição marítima dá-se quando ocorrem acidentes em 
oleodutos ou plataformas de petróleo que originam marés 
negras, que são derrames de petróleo, que contaminam 
as águas. Esta Poluição traz-nos diversas consequências, 
como a perda de biodiversidade, o desequilíbrio dos 
ecossistemas, a contaminação de peixes e outros animais 
marítimos, redução das atividades de pesca, quebrea 
na economia, etc. Há incontáveis consequências para 
nós, para quem depende de atividades marítimas e, em 
especial, as espécies que aí habitam e que perderão o seu 
próprio lar e alimento. 
Por isso, as alterações que os oceanos estão a sofrer não 
podem ser tratadas com ignorância e indiferença. É um 
dos recursos naturais mais importantes que temos e nós 
mesmos o estamos a destruir. Mas então como é que nós, 
meros cidadãos de uma ilha pequena, podemos contribuir? 
Não são necessárias grandes ações, apenas uma certa 
mudança nas nossas atitudes no nosso quotidiano. A 
mais importante é tentar reduzir ao máximo o consumo 
de plástico na nossa vida. É uma ideia cliché que pode 
ajudar em algo. O plástico das nossas garrafas e sacos de 
plástico demoram anos e anos a decomporem-se, o que 
se torna prejudicial para os oceanos. Andar sempre com 
uma eco bag e garrafas de alumínio connosco, não só é 
mais sustentável, como também se torna mais prático do 
que estar constantemente a comprar garrafas de plástico. 
Para além, disso deve-se tornar mais usual a reciclagem 
do lixo, no quotidiano da nação. Cada cor de caixote deve 
corresponder a um tipo de material e, assim que estiver 
cheio, deve ser depositado em grandes caixotes do lixo 
separados por essas mesmas cores, utilizados para a 

reciclagem. Estes caixotes do lixo devem estar ao pé de 
um pequeno placard que instrua a população a utilizar 
este método de forma correta.
Seria necessário um circuito de recolha do lixo, diário, 
para impedir a sua combustão. A próxima e última medida 
deveria ser a criação de taxas pelo lixo deitado no chão. 
Acreditamos que seja um pouco mais radical, mas se não 
forem tomadas medidas de imediato, os oceanos irão 
pagar. Claro que teria de haver um controlo extremamente 
rigoroso por parte da polícia e não seria uma taxa elevada, 
mas as pessoas devem criar a consciência de que o 
lixo pertence a um caixote específico e não ao chão e, 
infelizmente, se não aprendem com palavras bonitas e 
cartazes de sensibilização, serão necessárias medidas 
mais extremas em prol do ambiente. 
Concluindo, os oceanos formam grande parte do nosso 
quotidiano, fornecendo-nos alimentos e ofícios para 
muitos. Todavia, estes estão a entrar em colapso devido 
à ação humana e, por isso, devemos agir o mais depressa 
possível. Este grande problema que nos cerca, requere 
um extremo cuidado e atenção, não só por parte de 
nós cidadãos, como também dos governos. Afinal os 
oceanos merecem muito mais do que a nossa ignorância. 
Devemos agir, pois caso não o façamos, seremos nós os 
prejudicados. Os governos começaram a conscientizar-se 
acerca deste tema através dos ODS. Porém, cabe a nós, 
cidadãos, fazer a diferença, pois ao fecharmos os olhos ao 
Oceano, fechamos os olhos ao Planeta. (Trabalho realizado 
na disciplina de Geografia, no âmbito da Educação para 
Cidadania)

Alice Barbosa, Andreia Jesus e Tália Santos 10ºB 
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A crescente deterioração do Oceano está na ordem do dia 
e, infelizmente, à vista de todos.
Cerca de dois terços da superfície terrestre é coberta por 
oceanos, sendo este a principal fonte do oxigénio que 
respiramos. O Oceano é o responsável pela regulação do 
clima, fornece alimento, atividades de lazer, e milhões de 
pessoas dependem diretamente dos seus recursos. 
Mas o Oceano não é infinito, nem os seus recursos 
são ilimitados e todos nós dependemos, direta ou 
indiretamente, dele.  
As descargas de esgotos e de águas residuais sem 
qualquer tratamento, os derramamentos de petróleo, 
a poluição com substâncias químicas, a pesca excessiva 
e o crescente “mar de plástico” são apenas alguns dos 
problemas que afetam o “Planeta Oceano”, colocando em 
causa a preservação deste ecossistema.
Para a preservação do Oceano, reconhece-se cada vez 
mais a importância do conceito de Literacia Oceânica, 
que não é mais do que a compreensão da influência do 
Oceano sobre o Homem e a influência do Homem no 
Oceano.  
Cientistas norte-americanos, ligados às ciências do 
mar, identificaram os Sete Princípios Essenciais do 
Oceano, sendo cada princípio suportado por conceitos 
fundamentais  que relembram o papel fulcral que o 
Oceano desempenha na vida na Terra. Conhecer estes 
princípios poderá contribuir para uma tomada de decisões 
da sociedade sobre os oceanos, mais informada, mais 
responsável e ecologicamente mais consciente. E a Escola 
deverá ter um papel ativo na aprendizagem dos oceanos, 

divulgando e explorando cada um destes princípios:
Princípio 1 – A Terra tem um Oceano global e muito 
diverso.
Princípio 2 – O Oceano e a vida marinha têm uma forte 
ação na dinâmica da Terra.
Princípio 3 – O Oceano exerce uma influência importante 
no clima.
Princípio 4 – O Oceano permite que a Terra seja habitável.
Princípio 5 – O Oceano suporta uma imensa diversidade 
de vida e de ecossistemas.
Princípio 6 – O Oceano e a Humanidade estão fortemente 
interligados.
Princípio 7 – Há muito por descobrir e explorar no Oceano.
O projeto “ Conhecer o Oceano”, do Ciência Viva, adaptou 
estes princípios à matriz curricular de cada ano de 
escolaridade e disponibilizou vários recursos educativos 
que podem ser utilizados nas escolas, por professores e 
educadores, e que podem ser consultados no link http://

www.cienciaviva.pt/oceano/home/. 

A aprendizagem sobre os oceanos deve começar cedo, nos 
primeiros anos de escolaridade, de modo a que crianças 
e jovens interiorizem que TODOS têm responsabilidade 
na poluição dos oceanos e TODOS podem fazer algo para 
travar essa poluição. Esta aprendizagem contribuirá, 
decerto, para a formação de cidadãos ecologicamente 
competentes.
As ações locais têm efeitos globais! Cada um de nós, com 
pequenas ações, pode fazer a diferença!

Margarida Oliveira

LITERACIA 
DO OCEANO

Os Sete Princípios Essenciais do Oceano

TEMPO  Ciências Sociais e Humanas

FOTOGRAFIA: Fátima Alves
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Cada um de nós, com pequenas 
ações, pode fazer a diferença!
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As descrições das viagens a bordo das caravelas e naus 
no séc. XVI fazem, muitas vezes, pensar que o dia a dia 
da tripulação era repleto de horrores e dificuldades 
tais como tempestades, doenças, motins, e que não 
haveria momentos de aborrecimento. Na verdade, essas 
viagens eram geralmente monótonas sobretudo quando 
apanhavam uma calmaria ou quando a navegação era 
fácil e havia menos que fazer. Nessas alturas os tripulantes 
procuravam entreter-se das mais diversas formas até 
porque uma viagem, por exemplo à Índia, demorava 
aproximadamente seis meses e era importante manter 
o equilíbrio mental. Tantos homens juntos num espaço 
fechado e reduzido e nem sempre ocupados tinha 
resultados catastróficos. Por tudo e por nada surgiam 
discussões, brigas, cenas de pancadaria.
Os tempos livres a bordo eram ocupados pelos marinheiros 
a cantar e a dançar, a tocar algum instrumento musical 
e a ouvir histórias e aventuras de outros marinheiros 
mais experientes. Também pescavam, fingiam touradas, 
encenavam peças de teatro, faziam corridas com os 
animais a bordo, realizavam leilões e jogavam às cartas, 
aos dados ou ao xadrez (estes jogos de azar eram muitas 
vezes proibidos porque acabavam em discussão e 
tumultos).
As cerimónias, festividades e demais atividades religiosas, 
também funcionavam como formas de entretenimento 
(ex: procissões, missas, celebração de dias santos).
A música
«o capitão-mor mandou tanger as trombetas e nós, em os 
batéis, bailávamos». 
Desde muito cedo os navegadores portugueses utilizaram a 
música e a dança como veículo de primeiros contactos com 
outras culturas. A circulação de músicos e instrumentos 
por via marítima era enorme e intensa e funcionava como 
veículo da comunicação que os portugueses estabeleciam 
com os povos não europeus quando cruzavam os oceanos 
Atlântico, Índico e Pacífico, onde a sonoridade dos 
instrumentos terá contribuído para deixar uma indelével 
marca europeia. Os instrumentos embarcavam com 
diversos fins, nomeadamente para entretenimento dos 
viajantes, «porque para viagem de tanto tempo tudo os 
homens buscavam pera tirar a tristeza do mar».  Mas 

na carga oficial seguiam principalmente órgãos, sinos 
e campainhas, juntamente com outros objetos do culto 
católico, que eram oferecidos a soberanos estrangeiros ou 
às comunidades recém instaladas nesses novos territórios. 
Além dos instrumentos de guerra levados pelos soldados, 
outros instrumentos usados nas atividades missionárias – 
essencialmente flautas e charamelas – também viajavam 
a bordo das naus. 
Desde a primeira viagem de Vasco da Gama à Índia que há 
relatos de entendimento entre povos que não conheciam 
nenhuma língua comum, comunicando uns com os outros 
através de música instrumental. À chegada dos navios 
portugueses a Mossel Bay, em 1497, «eles [africanos] 
começaram logo de tanger quatro ou cinco flautas, 
e uns tangiam alto e outros baixo, em maneira que 
concertavam muito bem [...]; e o capitão-mor mandou 
tanger as trombetas e nós, em os batéis, bailávamos e o 
capitão-mor de volta connosco». 
A expedição de Pedro Álvares Cabral que partiu de Lisboa 
em 1500, com destino à Índia, levava a bordo trombetas, 
atabaques, tambores, sestros, flautas, tamborins e gaitas 
de foles.
O padre Belchior Nunes Barreto, em carta remetida de 
Goa com data de 1551, conta que na nau em que viajou 
se ouvia, algumas vezes, “música de cantigas profanas”. 
Quando isso acontecia,  os  missionários 
apressavam-se “a cantar outras mais 
honestas.”   
Assim sendo, é natural e aceitável a presença 
de instrumentos europeus nos “quatro 
cantos do mundo” se tivermos em conta 
que a Expansão teve uma forte componente 
de exportação de um modelo cultural, 
nomeadamente de âmbito religioso. 
A leitura
A leitura poderia não ser dos passatempos mais 
populares, dada a quantidade de analfabetos 
que viajava, mas a verdade é que, entre oficiais 
do navio, passageiros, religiosos e mesmo 
marinheiros, muitos havia que sabiam ler. 
Entre os livros mais apreciados, segundo 
Vitorino Magalhães Godinho, estariam os 

PASSATEMPOS A BORDO DAS CARAVELAS
«… pera tirar a tristeza do mar»
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romances de cavalaria, embora estes fossem considerados 
devassos e contra a moral e os bons costumes. Por vezes, 
circulavam nos navios “livros desonestos” que, segundo o 
relato de um padre, «botamos ao mar».  Os únicos livros 
aprovados pelos oficiais do navio e pelos sacerdotes eram 
os de caráter religioso e moralista. Frequentemente, os 
padres liam essas obras em voz alta, procurando assim 
atingir, em jeito de pregação, a assistência.
Os jogos
Os jogos - e particularmente os jogos de azar (cartas, 
dados, xadrez) - ocupavam lugar de destaque entre os 
passatempos da tripulação. Como consequência, estes 
jogos acabavam geralmente em desordens e conflitos, 
o que desagradava consideravelmente aos oficiais do 
navio e aos religiosos. Por várias vezes se tentou proibir 
tais jogos a bordo mas o máximo que se conseguiu foi 
controlá-los. 

O teatro
Também o teatro desempenhava um importante papel 
enquanto forma de ocupação e distração no quotidiano 
a bordo. Como diz Mário Martins, o teatro permitia 
quebrar “a monotonia daquelas viagens sem fim”, não 
só a “representação em si mesma”, mas também “os 
longos ensaios e preparativos trabalhosos, em que 
entravam passageiros, soldados e embarcadiços”. Eram 
representadas sobretudo peças de caráter religioso, tais 
como, vidas de santos, relatos de milagres e autos.
Os leilões
Os leilões eram frequentes a bordo. Após as pescarias, era 
hábito leiloar-se o pescado que revertia, normalmente, 
para uma confraria ou obra pia. Para além do peixe, era 
costume leiloar-se também os bens dos defuntos. Por 
vezes também a água e os alimentos eram leiloados. Isto 
acontecia quando estes bens começavam a rarear e os 
seus preços atingiam, quase sempre, valores exorbitantes.
Que estas viagens rumo ao desconhecido eram uma 
aventura, no bom e mau sentido, é um facto. Mas, 
como podemos constatar, nem tudo era mau a bordo 
e a tripulação tentava obter o melhor proveito das 
circunstâncias, vivendo momentos de relaxamento e 
descontração.

Luísa Magalhães

PASSATEMPOS A BORDO DAS CARAVELAS
«… pera tirar a tristeza do mar»
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Com as comemorações do V Centenário da Circum-Navegação de Fernão de Magalhães, e a passagem do Navio Escola 
Sagres por Timor-Leste, eis algum vocabulário e algumas expressões cuja origem está relacionados com a vida no mar. 

(adaptado de uma recolha de termos feita por Monge da Silva)

A INFLUÊNCIA DO 
MAR E DA VIDA A BORDO
NA LÍNGUA PORTUGUESA

ENCALHAR
Significa encontrar 

dificuldades. 
A sua origem provem 

de quando o navio 
ficava preso no fundo.

NORTEADO
Termo utilizado quando 

se leva uma vida 
equlibrada, sabendo o 

que se vai fazer. 
Tem origem no facto de 
ter o navio apontando a 

Norte.

AMAREADO
Significa tonto, enjoado. 

A sua origem estará 
relacionada com o mar 
agitado e o mal-estar 

provocado.

BANDALHO
Significa desmazelado.

Tem como origem o 
peixe em mau estado 
por ter muito tempo 

de pescado.

RESSACA
Significa consequência 

da bebedeira. 
Tem origem no refluxo 

da onda.

ORIENTADO
Termo utilizado quando se 
leva uma vida equlibrada, 
sabendo o que se vai fazer. 

Tem como origem a posição 
do navio apontada a Oriente. 
O termo também se usa na 
localização das igrejas que 
devem estar orientadas de 

Oriente para Ocidente.

EMPATA
Significa pessoa que não 

faz nem deixa fazer. 
Tem a sua origem no 

empatar o anzol, isto é, 
ligar o anzol.

EMPROADO
Significa altivo, soberbo. 
A origem está no dizer 
dos marinheiros das 
grandes naus, com 
altas proas, e, das 

quais, andavam muito 
envaidecidos.SACANA

Significa mal 
comportado, 

vigarista.
Tem a sua origem no 
japonês e quer dizer 

peixe e peixeiro.

BRIOL
Significa vinho bom.

Tem origem no nome de 
um cabo de vela, mas já 

no séc.XIX era usada pelos 
marinheiros como sendo 

vinho.

ENVERGAR
Significa vestir.

Tem a sua origem no 
ato de ligar as velas 

aos mastros e vergas, 
ou seja, 

vestir o navio.

VENDAVAL
Significa vento forte.
A sua origem provem 

do nome que Cristovão 
Colombo dava ao 

vento forte e fresco do 
Sudoeste 

- o Ventaval.

Gisela Castro
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No âmbito das comemorações do V centenário da viagem 
de circum-navegação de Fernão de Magalhães estão a ser 
desenvolvidas diversas atividades na Escola Portuguesa 
de Díli – Centro de Ensino e da Língua Portuguesa. 
A escola participou, através dos trabalhos dos seus alunos, 
na ilustração do filme “Histórias para sonhar 3 a viagem 
de circum-navegação de Fernão Magalhães”. 
Na disciplina de História, os alunos do 5.º e 6.º anos de 
escolaridade encontram-se a investigar a personagem 
histórica de Fernão Magalhães e particularmente o seu 
maior feito, a viagem de Circum-Navegação. Todo este 
trabalho será objeto de uma exposição no momento das 
respetivas comemorações na cidade de Díli.
Na disciplina de Geografia, os alunos do 9º ano estão a 
acompanhar diariamente a viagem e a rota de circum-
navegação do Navio-Escola Sagres, num mapa-mundo 
preparado para o efeito. 
Ao longo da viagem, os alunos irão colocar 
informações e particularidades relativas 
aos lugares de atracagem do navio. 
A viagem será acompanhada pelos 
alunos e a posição do Navio-Escola 
Sagres será por eles assinalada 
no mapa, à medida que a 
viagem prossegue, para que 
toda a comunidade educativa 
possa também fazer esse 
acompanhamento.
Outra das atividades previstas 
será a representação das 
características climáticas 
dos lugares onde o 
navio irá atracar, 
através da 
elaboração 

de gráficos termopluviométricos, bem como dos 
ambientes bioclimáticos associados. Esta atividade 
envolverá também os alunos do 8º ano.
No 10º ano, no âmbito da abordagem aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, um grupo de alunos 
encontra-se a trabalhar o 14º ODS - Promover a 
conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares 
e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável – do qual resultará a redação de um texto de 
sensibilização e alerta sobre a “saúde” dos oceanos.

Eduardo Fernandes, Gisela Castro, Luísa Magalhães e 

Margarida Oliveira

A VIAGEM DE 
CIRCUM-NAVEGAÇÃO 
DE FERNÃO MAGALHÃES 
NA ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI
FOTOGRAFIA: Eduardo Fernandes
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TEMPO  Matemática e Ciências Experimentais

Atualmente, a poluição marinha por Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) é uma das grandes preocupações a nível 
mundial. Infelizmente, em Timor-Leste e, principalmente, 
em Dili, podemos observar no nosso dia-a-dia que a 
população continua a desrresponsabilizar-se pelos seus 
resíduos, descartando-os de forma sistemática para o 
solo e ribeiras. Quando chove, as ribeiras transportam 
enormes quantidades de lixo para o mar, que afetam, 
não só os seres marinhos como também destrói as 
bonitas praias que existem neste país. Pensamos que com 
pequenos gestos poderemos contribuir para minimizar o 
impacto destes resíduos em áreas de lazer, como a Praia 
do Cristo Rei e a Praia dos Portugueses, em Dili. 
Assim, nos dias 18 de outubro e 7 de dezembro de 2019, 
sábado, pelas 7h30, nós, os alunos do 10ºA, em conjunto 
com a nossa diretora de turma, a professora Augusta 
Duarte, recolhemos lixo nas duas praias acima referidas. 

FOTOGRAFIAS: Augusta Duarte
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Alguns encarregados de educação transportaram-nos 
até à Praia do Cristo Rei, onde comecámos a recolha e 
depois deslocámo-nos até à Praia dos Portugueses, onde 
encontrámos, infelizmente, resíduos de todo o tipo e em 
elevada quantidade. Foi com satisfação que, no segundo 
sábado, encontrámos muitos outros jovens a limparem 
a Praia dos Portugueses, sinal de que esta preocupação 
começa também a chegar à população local que assim 
decide intervir e ajudar na preservação destes locais 
idílicos. 
Ao longo desta atividade, também tivémos oportunidade 
de observar inúmeras espécies marinhas, desde 
crustáceos, esponjas, corais, peixes, entre outros. De 
facto, Timor-Leste tem uma biodiversidade marinha 
muito vasta, a qual deve ser preservada. 
É necessário mudar consciências e educar a população 
para que coloque os respetivos resíduos nos locais 
e contentores próprios para o efeito. São gestos tão 
simples!! Compete a cada um de nós zelar pelo espaço 
que é de todos.

Rita Silva, 10º A 
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TEMPO  Reflexão

Nos dias de hoje a Internet tornou-se uma ferramenta 
imprescindível na vida das pessoas. Todas as necessidades 
e questões estão disponíveis ao simples clique e de forma 
imediata. De acordo com a Internet World Stats, em junho 
de 2019, metade da população (50,7%) da Asia utilizava 
a Internet. Em 2000, não existia qualquer utilizador 
registado em Timor-Leste; hoje em dia, são cerca de 
410.000 utilizadores de Internet, correspondendo a 30% 
da população de Timor-Leste.
A criação de conteúdos na Internet está a crescer. Os 
utilizadores da Web podem publicar os seus conteúdos 
sem normas e sem regras, o que dificulta aos consumidores 
dos portais Web encontrarem informação com qualidade 
(Parker et al., 2006).
A grande questão que se coloca é: com tanta abertura e 
liberdade de publicação de conteúdos, será que toda a 
informação que circula na Internet é exata e precisa? Será 
que os utilizadores conseguem tomar decisões corretas 
baseados nas suas pesquisas? Silva & Castro (2008) 
também considera que a Internet é uma grande fonte 
de informação pela sua interatividade, facilidade e baixo 
custo de acesso. No entanto, os conteúdos disponibilizados 
podem não ser confiáveis e comprometer as tomadas 
de decisão. A possibilidade de qualquer pessoa publicar 
informação na Internet sem qualquer controlo é um dos 
fatores principais para a falta da qualidade dos conteúdos 

disponibilizados.
Hoje em dia a qualidade da informação é fundamental em 
diversas áreas, como por exemplo: sítios de e-commerce, 
sistemas de gestão de informação, bases de dados, serviços 
de informação móvel, comunicação, consultadoria, 
prontuários, mapas contabilísticos, armazéns de dados 
financeiros ou mensagens de correio eletrónico. (Eppler 
et al., 2004)
As organizações investem tempo e dinheiro no 
desenvolvimento e na manutenção da qualidade dos 
seus sítios Web. Estes sítios Web deverão estabelecer 
um canal de informação e comunicação eficiente entre 
as organizações e os seus clientes. Em alguns casos, 
eles fazem parte do produto oferecido, disponibilizando 
serviços úteis aos seus clientes (Grigoroudis et al., 2008). 
Assim, a Escola Portuguesa de Díli efetuou algumas 
medidas para a promoção do sucesso escolar e melhorar 
os canais de comunicação com a sua comunidade 
educativa. Uma das medidas foi a construção de uma 
nova estrutura de rede por cabo com ligação às salas de 
aulas, à rádio escola, à biblioteca escolar, ao centro de 
formação e gabinetes com ligação ao bastidor, também 
este com novos equipamentos. A escola fez ainda 
um esforço suplementar na encomenda de um novo 
servidor para assegurar o processamento, desempenho 
e segurança da informação, assim como o aumento de 

Navegar nos Oceanos 
da Tecnologia
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futuros utilizadores e equipamentos para todas as salas  
de aulas do edifício principal com o intuito de promover 
uma melhoria das aprendizagens dos alunos. De forma a 
tornar a escola mais acessível, foi atualizado o sítio Web 
para o domínio epd-celp.org com uma apresentação 
bastante simples e intuitiva, pelo que os utilizadores 
não terão dificuldades em manuseá-la. Foram também 
atualizados os softwares para a gestão de alunos e da 
biblioteca Escolar. A aplicação de gestão de alunos está 
agora preparada para dar resposta a todos os tipos e níveis 
de educação e permite um apoio completo às tarefas do 
professor no âmbito da sua atividade profissional. Quanto 
ao software da Biblioteca Escolar, integra agora um 
conjunto de ferramentas e funcionalidades especialmente 
desenvolvidas que permitem a manipulação de dados 
bibliográficos, com o objetivo de continuar a promover 
a utilização regular da Biblioteca Escolar por parte dos 
alunos. A escola também recuperou o quadro interativo, 
adquiriu novos computadores para uso dos alunos e 
Kits da Lego Education para desenvolver o pensamento 
computacional e despertar as mentes inovadoras.
No seguimento das orientações da International Society 
for Technology in Education e Computer Science Teachers 
Association, a Escola Portuguesa de Díli pretende 
capacitar os seus alunos para serem confiantes ao lidar 
com a complexidade, serem persistentes ao enfrentar 

problemas difíceis, lidar com ambiguidades e comunicar 
e trabalhar com outros para alcançar um objetivo ou 
solução comum.

Paula Salvador
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TEMPO  Eventos
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FOTOGRAFIAS: Eugénia Abreu
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TEMPO  Reflexão

Oceanos, mares, golfos, rios, lagoas,... Distinções 
que a hidrografia se encarrega de discutir, classificar, 
estudar e partilhar, correspondentes a designações 
com características diferentes, as quais, aportam 
especificidades muito curiosas e distintas, mesmo entre 
semelhantes. 
Em comum, têm a substância água de fácil associação 
à fórmula química H2O, molécula extraordinária, por 
exemplo, por ser  a única existente naturalmente em 
qualquer estado físico, ou por apresentar um elevado 
calor específico que lhe permite regular a temperatura 
terrestre,  de suprema importância para a manutenção 
da vida, animal e vegetal, com particularidades físicas e 
químicas que a colocam num plano de destaque na vasta 
panóplia de substâncias estudadas.
A água, nas suas associações mais ou menos salinas, mais 
ou menos mineralizadas, estende-se pelo planeta Terra de 
forma contínua, ocupando a maior percentagem da área 
da superfície terrestre. É esta vasta extensão que, vista do 
espaço, configurou a Terra com a designação de planeta 
azul. 
Também o corpo humano é maioritariamente constituído 
por água, facto conhecido desde há muito e que nos 
lembra a cada instante, ou devia, da necessidade de 
preservar e cuidar do ciclo da água nas suas múltiplas 

interações com as atividades antropogénicas. É, portanto, 
compreensível, justificável e inacabada a relevância de 
que esta substância, ou a mistura associada a ela, tem 
sido alvo nos campos científico, literário e artístico.
Mares, oceanos e demais caudais de água revestiram-
se desde sempre de enorme recurso pelo transporte, 
alimento e energia que proporcionam. Paralelamente, 
têm sido palco de inúmeras lendas e mitos, fruto de 
incompreensões temporais. Na era atual, continuam 
a encerrar mistérios e a avassalarem pela beleza, 
pela enorme biodiversidade, pela serenidade ou pela 
pujança com que se conseguem manifestar. Em prol 
da continuação e manutenção destas massas líquidas, 
independentemente da perspetiva artística, pedagógica, 
curativa, desportiva, de lazer, ou por simples necessidade 
de sobrevivência, é de realçar e combater a incúria 
na poluição das águas, praias, solos e ar, cada vez mais 
visivelmente sentido e, em tantas circunstâncias, face aos 
conhecimentos atuais, facilmente evitável.
Para mim, oriunda de um país “à beira mar plantado”, com 
uma herança histórica de arrojada navegação nacional 
em tempos idos (quem pode esquecer o retrato sob a 
forma de poema épico escrito por Luís de Camões nos 
Lusíadas?), não pode deixar de haver fascínio e ligação ao 
mar, num sentido abrangente. 

ONDULANDO...
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ONDULANDO...

Por sobre mares e oceanos, a alguma altitude, vim 
recentemente trabalhar para Timor-Leste e este mar 
que aqui encontro só me faz gostar mais e mais de a ele 
retornar. Depois de tantos outros já mergulhados, alguns 
inesquecíveis, o que aqui se encontra é absolutamente 
fantástico. A variedade de animais e de corais que se 
detetam, sem sequer submergir a maiores profundidades, 
é impressionante e uma dádiva a preservar. As baleias e 
os golfinhos , esses mamíferos aquáticos incríveis, embora 
de formas diferentes, que por aqui andam ou, outras 
espécies, que passam nas suas rotas migratórias, atestam 
significantemente acerca da vida que existe neste mar.
Sob a égide da água, infelizmente não potável nas 
habitações e na maioria dos estabelecimentos de 
consumo local, já conheci algumas praias, cascatas e 
até uma estação de termas. Nesta, a mistura constituída 
essencialmente por cálcio, sódio e enxofre, é de cheiro 
intenso, muito quente, com um caudal impressionante, 
esverdeada, supostamente potável e recomendada para 
diabéticos, para além de lhe serem atribuídos benefícios 
para a pele, de entre outros.  
O mar, sempre o mar, foi o mote para viajar com colegas 
e visitar algumas ilhas próximas, entre os mares das 
Flores e de Savu, descobrindo também personalidades 
e criando amizades, eventualmente improváveis noutros 

contextos e ritmos. Foram dias fantásticos e uma 
experiência a repetir noutras zonas. Passámos o tempo a 
viajar de barco, a desfrutar de caminhadas e de paisagens 
maravilhosas enquadradas no mar, a observar diferentes 
formações rochosas, a conhecer grutas, a nadar e a fazer 
snorkel, a sermos abraçados, embalados, impressionados 
e refrescados pela água. Vimos mantas enormes que 
bailaram à tona da água, tartarugas pachorrentas, 
golfinhos acrobatas, muitos peixes (dragão, pedra, gato e 
tantos mais), corais em cores e formações tão variados que 
pareciam uma tela, dragões, águias piscatórias e centenas 
de morcegos a esvoaçarem sobre as nossas cabeças.  
E é com a capacidade de nos impactar, comover e 
esmagar na sua imensa beleza e poder, que as águas, num 
sentido global, nos contemplam, ainda cheias de vida e de 
temperamento.
Agora, regresso ao oceano Atlântico por entre nuvens, 
também elas constituídas por água, e espero estar de volta 
em breve para absorver mais umas gotas de conhecimento 
do oceano de lugares e culturas que existem por este 
lado do mundo, por terra e por mar, porque tudo está 
interligado e é interdependente.

Teresa Lopes

FOTOGRAFIAS: Teresa Lopes
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TEMPO  Formação

O Centro de Formação da Escola Portuguesa de 
Díli (CFEPD) é acreditado pelo Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) desde 2016. 
Constituindo um espaço fundamental para a formação 
dos seus recursos humanos e para a promoção da língua 
e cultura portuguesas, contribui também para o estreitar 
das relações de cooperação com entidades externas no 
domínio da educação e formação. 
Estando definido no Projeto Educativo que a Escola 
Portuguesa de Díli (EPD) tem como missão “consagrar-se 
como uma instituição de ensino de referência na prestação 
de um serviço público, enquanto veículo da língua e cultura 
portuguesas, alicerçando saberes e visando a formação 
de cidadãos competentes e socialmente intervenientes”, 
o CFEPD tem desenvolvido um conjunto de ações e 
atividades formativas, quer ao nível interno, quer ao nível 
externo.
Ao nível interno, para além de desenvolver atividades 
destinadas a alunos, dá resposta às necessidades de 
formação do pessoal docente e não docente, dispondo de 
uma bolsa de formadores acreditados em vários domínios, 
pelo CCPFC. Ainda assim, o distanciamento geográfico 

a que se encontra ditou a necessidade de celebrar 
protocolos com outros centros de formação sediados em 
Portugal, para melhor dar resposta às necessidades deste 
Centro, quer no âmbito da formação do pessoal docente, 
quer no processo de avaliação do desempenho docente, 
ao nível da avaliação externa.
A Escola Portuguesa de Díli, através do seu Centro de 
Formação, tem reforçado a sua atuação no contexto 
nacional, tendo celebrado vários protocolos de 
cooperação com instituições e entidades educacionais 
locais. Promoveu vários cursos de língua portuguesa, 
certificados pelo CFEPD e pelo Instituto Camões, que 
já deram a certificação a mais de 250 formandos, 
contribuindo deste modo para a capacitação dos recursos 
humanos timorenses, na proficiência de uma das línguas 
oficiais de Timor-Leste. 
Também com a Universidade Nacional de Timor-Leste 
(UNTL) foi celebrado um protocolo, onde se prevê a 
colaboração do CFEPD, no âmbito da Prática Profissional 
Supervisionada dos futuros professores do ensino pré-
escolar.
Ainda no plano externo, encontra-se em fase de conclusão 

Centro de Formação
da Escola Portuguesa de Díli
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o processo de colaboração com a Coordenação dos 
Centros  de Aprendizagem e Formação Escolar de Timor-
Leste (CAFE), no sentido do CFEPD organizar formação 
para os docentes portugueses do projeto. 
A crescente procura da EPD por parte de organismos e 
instituições locais, públicos e privados, reafirma o seu 
papel como Entidade Formadora, através do Centro de 
Formação, contribuindo de forma efetiva para a valoração 
dos recursos humanos e para a projeção da língua 
portuguesa em Timor-Leste.
Neste momento, está a decorrer um novo curso de 
português, destinado aos quadros do Ministério da 
Educação, Juventude e Desporto, conforme previsto 
no protocolo celebrado com esta instituição. A Escola 
Portuguesa de Díli promoveu também a edição de 
manuais de Português (nível de proficiência A1 e A2), 
destinados aos formandos deste e de outros cursos, a 
realizar brevemente.
Ao nível da formação docente, foi iniciada a ação A (re)
formulação do Projeto Educativo no contexto de uma 
Escola com Autonomia, na modalidade projeto (75 
horas), destinada aos elementos que integram a equipa 

do Projeto Educativo da escola.
Brevemente serão também iniciadas duas outras ações de  
formação acreditadas:
- A Transversalidade Da Utilização Dos Fantoches Na 
Educação, oficina de formação (50 horas), destinada aos 
grupos 100 e 110;
- Ensino de Português Língua não Materna, oficina de 
formação (50 horas), destinada aos grupos 110, 200, 210, 
220 e 300.
O CFEPD continuará a trabalhar para ultrapassar 
constrangimentos, melhorando a sua capacidade de 
resposta às solicitações que lhe são colocadas, afirmando-
se cada vez mais como referência nacional ao nível da 
formação docente e da promoção da língua portuguesa.

Margarida Oliveira

FOTOGRAFIAS: Eugénia Abreu
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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, particular 
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. 
Constituem objetivos do Programa: 
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.
As Sessões do Parlamento dos Jovens realizam-se, 
anualmente, na Assembleia da República, desde 1995, e 

a Escola Portuguesa de Díli - Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa Ruy Cinatti conta já com algumas participações 

e representações em Lisboa.
O tema do presente ano versa sobre a 
violência doméstica e no namoro, em que 
foram apresentadas propostas de medidas 
por parte das listas participantes bastante 
originais e aliciantes. A comunidade 
educativa já contou com algumas 
palestras realizadas no âmbito do tema, 
nomeadamente com a participação do 
Superintendente-Chefe Miguel Mendes, 
Oficial de ligação do Ministério da 
Administração Interna Português em Timor-
Leste, e a Dr.ª Nurima Alkatiri, que tiveram 
uma excelente reação por parte dos 
alunos que assistiram. Tratando-se de uma 
temática bastante sensível e pertinente nas 
sociedades atuais, como coordenadoras do 
Programa, esperamos tocar na consciência 
dos jovens da nossa Escola, no sentido de 

potenciar futuros adultos 
que refletem, não só sobre 
os problemas que assolam as 
comunidades, mas também 
se integram na sociedade 
como membros ativos e 
concretizadores de mudanças.

Márcia Morais e 
Otília Paula Silva

PARLAMENTO 
DOS JOVENS
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TEMPO  Serviços de Psicologia e Orientação

A motivação sobrepõe-se à inteligência, surgindo como 
fator principal para o sucesso escolar.
A motivação permite aos alunos adotar comportamentos 
que promovem a persistência, a intensidade e a direção. 
Consiste na força que orienta o comportamento das 
pessoas para a ação, colocando em prática as suas 
capacidades numa determinada tarefa. Isto significa 
que sem motivação não é possível realizar qualquer tipo 
de ação, seja ela positiva ou negativa. São muitos os 
fatores que podem influenciar negativamente o processo 
de aprendizagem e, consequentemente, a motivação, 
tais como a inadaptação da personalidade às exigências 
escolares, a mudança de escola, os novos colegas, novos 
professores, as metodologias de trabalho, as crenças 
familiares, a saúde, a alimentação, o Bullying e a própria 
ansiedade nas avaliações, que afetam diretamente 
os resultados. Nessa perspetiva, devemos considerar 
os fatores contextuais, sociais e psicológicos como 
influenciadores da relação de vínculo das experiências 
de realização, promovendo, desta forma, o sucesso 
educativo. 
A família é a base do desenvolvimento humano e os pais 
têm um papel fundamental na educação, sensibilização e 

motivação dos filhos. A presença e o apoio dos pais no 
dia-a-dia incentiva a aprendizagem na escola e estimula 
o comportamento e a capacidade para lidar com os 
obstáculos que vão surgindo. Quando o aluno percebe que 
a família tem interesse nas suas atividades escolares sente-
se valorizado e, por conseguinte, motivado. É por isso 
essencial que os pais acompanhem os filhos nas tarefas 
provenientes da escola, que demonstrem interesse 
através de conversas sobre a escola, sobre o seu dia-a-dia, 
sobre os seus planos para o futuro (e.g.: “como foi o teu 
dia?”, “o que aprendeste hoje?”). Assim, a base para uma 
boa relação familiar é a comunicação.
Considerando a escola um espaço de educação 
cívica, um local de educação para os valores e para o 
desenvolvimento de relacionamentos interpessoais 
saudáveis, todos estamos de acordo com o compromisso 
de que as práticas de Bullying não devem ser toleradas. 
Existem múltiplas razões para combater os fenómenos 
do Bullying e de violência nas escolas: em primeiro 
lugar, por ser prejudicial para as vítimas, agressores, 
observadores e toda a comunidade escolar; em segundo, 
por criar insegurança, medo, insucesso e desmotivação. 
É urgente refletir sobre a responsabilidade individual na 
identificação das situações e agir em conformidade com 
as regras de convivência social.
Numa tentativa de promover ações que motivem e 
incentivem os alunos a adotar atitudes positivas no 
relacionamento com os colegas, o serviço de psicologia 
promoveu momentos de bem-estar, partilha e harmonia 
na escola. Na semana de sensibilização e combate ao 
Bullying, convidámos os nossos alunos a participar 
em várias atividades e a contribuir com mensagens de 
combate à violência, fazendo uma reflexão sobre as 
consequências que este tipo de comportamentos tem na 
vida de todos. 

Tânia Arraiolos

MOTIVAÇÃO E SUCESSO 
 “Nunca poderás atravessar o oceano, a não ser que tenhas em ti a 
coragem de perder a costa de vista” - Cristóvão Colombo
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TEMPO  Projetos

O Plano Anual de Atividades da Escola Portuguesa de 
Díli tem sido, ao longo dos tempos, um documento 
dinâmico, surgindo de propostas que visam o alcance 
das metas preconizadas no Projeto Educativo, assim 
como os desígnios da EPD e os princípios das áreas de 
competência e dos valores definidos no perfil dos alunos 
à saída da escolaridade obrigatória, para que se promova 
a “(…) formação do indivíduo como cidadão participativo, 
iniciando o caminho do exercício da cidadania ao longo 
da vida. (…)”

PROJETOS
UM OCEANO DE SOLIDARIEDADE

A título de exemplo, aponta-se uma das atividades do 1.º 
ciclo do ensino básico, onde a componente de Cidadania e 
Desenvolvimento é uma área de natureza transdisciplinar, 
potenciada pela dimensão globalizante da monodocência. 
A atividade “Angariação de Bens para as Vítimas do 
Incêndio de Ermera - Liquiçá” ilustra, assim, um momento 
de operacionalização do PAA, nesta vertente dinâmica, por 
ter surgido de forma inesperada, num simples momento 
de partilha na turma C do 4.º ano. O tema “incêndio” 
causou grande impacto entre os alunos e desencadeou 

FOTOGRAFIA: Alexandra Torrão
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a ideia de ajudar as vítimas a recomeçar uma nova fase 
da sua vida. Depois de apresentado o projeto, dinamizou-
se uma angariação de bens e a comunidade escolar 
aderiu em massa, tendo feito chegar imensos donativos 
à escola. As famílias dos alunos do 4.º C também deram 
o seu precioso contributo, no apoio à iniciativa e, para 
além de se fazer a entrega de todo o material que tinha 
sido angariado, levou-se a língua portuguesa e o nome 
da nossa Escola até ao suco de Asumano (município de 
Liquiçá). Lá, cerca de vinte famílias, residentes nessa 
zona mais devastada do incêndio, receberam um enorme 
cabaz composto por comida, roupa, calçado e material 
escolar. Os brinquedos foram distribuídos, no local, às 
crianças que se encontravam à nossa espera, pelas mãos 

dos nossos alunos. Foi um dia marcante que nos deixou a 
todos de coração cheio. 
E assim, de uma “menor” partilha de conhecimentos, 
surgiu uma atividade “maior”, que em muito contribuiu 
para o desenvolvimento da cidadania, que foi ao encontro 
da realização pessoal dos alunos, garantindo assim o 
desenvolvimento da sua personalidade, incentivando a 
prática de atitudes íntegras e reflexivas e consciencializando 
sobre valores morais e cívicos, no sentido de assegurar o 
seu desenvolvimento cívico equilibrado.

Ângela Sousa

Referências
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/55047675/2019
10041040/55537887/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_
Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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TEMPO  Teatro

O marinheiro não conseguia desviar o olhar da linha 
imaginária. Todo o seu ser se projetava além dela. Que 
segredos estariam naquelas águas que não conseguia 
ver? A que ilhas do fim do mundo2 poderia aportar? Que 
palácios se esconderiam para lá da bruma? 
Vieram-lhe à memória antigos rumores sobre um oceano 
de luz, semeado de ilhas verdes e cidades com muralhas 
de ouro resplandecente3. Estremeceu em si a chama de 
um desejo irreprimível de percorrer esse mar e ser o 
primeiro a encontrar as palavras exatas para descrever o 
que nunca fora visto pelos seus antepassados. 
Mas outras vozes o prenderam à terra. Nesse tempo, a 
saudade era já um sentimento cantado nas palavras 
dos trovadores mas ainda não tinha penetrado fundo 
na carne e no sangue dos mareantes que se estreavam 
em viagens costeiras, de risco calculado à vista. Não era 
ainda de saudade que falavam essas vozes e sim de uma 
vasta e infinita campina povoada de monstros e sombras 
assustadoras: um mar tenebroso4 onde ninguém ousava 
navegar.
E o marinheiro hesitou. 
Foi quando, lá dos confins do mar, outra voz soou mais 
alto. Era o Preste-João5 que o chamava, a prometer uma 
irrecusável aliança de paz universal, além de um império 
de riquezas infinitas. E o marinheiro recordou o que 
contaram os viajantes. Recordou também o toque suave e 
mágico da seda e o aroma inolvidável das especiarias que 
vinham de tão longe que só podiam ter origem nesse reino 
maravilhoso escondido atrás do horizonte. E a vontade do 
marinheiro passou a ser a vontade do rei que o atou ao 
leme6, animando-o de uma ousadia desconhecida.
E o marinheiro partiu à aventura. “Navegar é preciso, viver 
não é preciso”7 era agora a sua nova divisa.

O MARINHEIRO
“Navigare necesse, vivere non est necesse.”1 

Cumpria-se assim o presságio do rei-trovador8 e os 
pinheiros, agora transformados em naus, singravam 
sem parar nesse vasto oceano, levando com eles o bicho 
da terra9 para novos lugares. Rumo à abstrata linha10, 
o marinheiro insuflou as velas e foi desvendando a 
espuma11. Morreu de fome, de intempéries, de doenças 
cruas e feias12, de guerras e perigos inimagináveis. Chegou 
a jurar ter visto unicórnios vivos e homens com cauda a 
dançar à volta de fogueiras. Mas também viu claramente 
visto13 um novo céu - mesmo ali - onde diziam que o mar 
fervia ou a Terra se findava em abismo, tragando homens 
e bichos. “Sobe, sobe, marujinho, acima ao tope real!”14 

– gritou um dia o capitão aflito, ante a visão das espadas 
desembainhadas dos fantasmas esfomeados. E o gajeiro a 
prometer-lhe que o levaria, a salvo, para junto das filhas 
que choravam debaixo do laranjal, se ele lhe desse a alma. 
E alguns deram.
Outros filhos viriam, aclarando-se a pele na mistura das 
gentes, que o sangue é quente e o mar imenso. Anjos e 
demónios dividiram o mundo e a vontade dos homens, 
transformando uns em seres redentores e outros em 
feras.       Dominados pela cobiça, houve homens que 
cegaram e se tornaram nos novos monstros de além-mar. 
Estes também ergueram palácios povoados de outros 
mitos e acenderam as fogueiras da inquisição para punir 
os hereges e os que, não o sendo, se atreveram a apontar a 
sua falta de visão. E o mar ferveu de novo, no frenesim das 
novas rotas, através das quais todos queriam encontrar o 
seu paraíso terreal. Muitos anos se passaram, neste vai e 
vem de vontades unidas no propósito de demonstrar que 
também se vive navegando, apesar das vozes que dizem 
o contrário.
Mal ou bem, nestes novos caminhos se cumpriu o mar e o 

FOTOGRAFIA: Eugénia Abreu
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O MARINHEIRO
“Navigare necesse, vivere non est necesse.”1 

império se desfez15.
Agora, já com a nau em terra, o marinheiro recorda a sua 
longa viagem. Ainda hoje, ao olhar para a sua vida, esta  
parece-lhe insignificante diante da imensidão do mar. 
Analisa os despojos da sua aventura. O que restou dela? 
Novos horizontes, novos sabores, novos cheiros, novas 
formas, novas gentes, novas palavras… 
Mas o marinheiro já não sente a mesma firmeza dos 
antigos argonautas. Ouve dizer que ainda se cumprirá 
um novo presságio… Mas quando? Ninguém sabe. E 
o marinheiro pensa que talvez o melhor de tudo tenha 
sido a descoberta de que o medo só paralisa quem não 
consegue sonhar. No aconchego do calor da lareira, ao 
contemplar na memória coletiva as palavras dos poetas, 
uma nova certeza lhe serve de consolo. A de que tudo 
valeu a pena, pois a alma não foi pequena16. 
Também nós podemos viajar no tempo e navegar pelos 
mares além, através da memória coletiva representada 
por este marinheiro, quando o ouvimos através da voz 
dos poetas e historiadores. Podemos imaginar os seus 
anseios e medos, vitórias e fracassos, no espanto de 
existir e transformar o ser na luta interior contra o mar 
desconhecido. Nesta viagem, cruzaram-se povos que 
nada tinham em comum a não ser o facto de habitarem 
o mesmo planeta. Mas acabaram por ficar unidos pelas 
palavras de uma língua, à qual emprestaram novas 
sonoridades e novos significados. Do tremendo esforço 
de todos os que contribuíram para a construção da 
realidade em que hoje vivemos, talvez sejam essas vozes 
e esses textos a herança mais produtiva, pois sintetizam, 
de forma simbólica ou simplesmente narrativa, vários 
séculos de História, com base na qual podemos também 
refletir e construir o futuro.

No presente ano letivo, o clube de teatro é composto 
por alunas muito novas, mas com uma vontade de ferro 
e uma imaginação repleta de sonhos e magia. A escolha 
de um desses textos, para ser recriado através de uma 
adaptação teatral, partiu delas. Uma vez que se encontra 
ainda em fase de preparação, não vamos desvendar já 
de que texto se trata, nem como vai ser a peça. Ficamos 
apenas por este breve anúncio, que quase nada diz sobre 
o que vai ser feito, e deixemos o resto entregue às velas 
da imaginação: porque navegar nos sonhos, sejam eles 
passados ou futuros, também é preciso - enquanto se vão 
superando os desafios do presente.

Helena Barrinha

Referências

1“Navegar é necessário, viver não é necessário.” - frase atribuída a Pompeu (séc. 
I a.C), por Plutarco (106-48 a.C.) in: Vida de Pompeu.
2Fernando Pessoa (1933), do poema “Não sei se é sonho, se realidade”, obra 
poética ortónima.
3Oliveira Martins (1879), “A conquista do Mar Tenebroso”, in: História de 
Portugal.
4Idem, ibidem.
5Elaine Sanceau (1983), Em Demanda do Preste João.
6Fernando Pessoa (1934), alusão ao poema “O Mostrengo”, in: Mensagem.
7Petrarca (1304-1374), adaptação da frase de Plutarco.
8Fernando Pessoa (1934), alusão ao poema “D. Dinis”, de Mensagem.
9Luís de Camões (1572), Os Lusíadas.
10Fernando Pessoa (1934), poema “Horizonte”, in: Mensagem.
11Fernando Pessoa (1934), poema “Infante”, in: Mensagem.
12Luís de Camões (1572), alusão ao episódio do “escorbuto”, in: Os Lusíadas.
13Luís de Camões (1572), expressão transcrita do episódio do “fogo de 
Santelmo”, in: Os Lusíadas.
14Almeida Garrett (1851), “Nau Catrineta”, recolha e transcrição do autor in: 
Romanceiro.
15Fernando Pessoa (1934), poema “O Infante”, in: Mensagem.
16Fernando Pessoa (1934), poema “Mar Português”, in: Mensagem.
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Também com o intuito de desenvolver a sensibilidade 
artística e estética, promovendo o gosto pelas artes 
performativas d o  espetáculo em geral, a EPD tem vindo 
a promover atividades diversas, na tentativa de estimular 
cada vez mais os nossos alunos e de diversificar as suas 
experiências.
Assim, ao longo de uma semana intensa, com propostas 
à roda da “prevenção e combate ao bullying na escola”, 
a escola contou ainda com a apresentação da peça “O 
Refúgio”, com a direção artística de Fabiana Oliveira.
 A ARTE ILIMITADA
Numa nação com múltiplos acentos em muitas línguas, o 
teatro conseguiu vencer essa barreira. 
Crianças de diversas ascendências foram-se juntando 
em workshops diversos. Porém, o denominador comum 
de “apreciadoras das artes cênicas”, levaram a que se 
juntassem e construíssem um espetáculo, num processo 
criativo coletivo, pois tudo foi feito em conjunto. Foi assim 
que surgiu “O Refúgio”, uma peça teatral que surpreendeu 
pela sua grande repercussão. 
Ainda que, no princípio, se pensasse em fazer uma peça 
apenas para apreciação das famílias dos pequenos atores 
em formação, surgiu a maravilhosa oferta do espaço 
Centro Cultural Português em Díli, Instituto Camões, 
podendo a apresentação ter assim outra dimensão. 
A aceitação do público foi ótima e, logo no primeiro 

dia de apresentação surgiu o convite para que a peça 
fosse apresentada em escolas de referência de língua 
portuguesa, Centro de Aprendizagem e Formação e 
Ensino, dos municípios de Aileu e de Liquiçá. Centenas 
de crianças assistiram à estória de um orfanato, onde as 
crianças conseguiram desmascarar a diretora desonesta 
e ainda descobrir o paradeiro da mãe de duas meninas. 
Este projeto (as oficinas e as apresentações) exprime-se 
em língua portuguesa com acentos de Portugal, Brasil, 
Indonésia, Austrália e Korea. As dez crianças envolvidas 
são alunos da EPD e, no passado mês de outubro, surgiu 
a oportunidade de se fazer a apresentação para os outros 
estudantes da escola. Foram feitas duas apresentações, 
uma em cada turno letivo, em que se construiu uma 
ponte entre a vilã da estória e a temática em discussão na 
escola, naquele momento que era o “bullying”.
Foi uma imensa satisfação, para mim e para as crianças, 
sentir o reconhecimento dos professores e dos colegas da 
EPD, face ao nosso trabalho. Foi igualmente uma honrosa 
oportunidade de darmos passos ladeados pela difusão 
da língua portuguesa, que é idioma oficial em Timor-
Leste. As diferentes nacionalidades são desafios, mas não 
são limite para a arte!

Fabiana Oliveira 

NA ONDA DO TEATRO
MERGULHANDO EM DIVERSAS ATIVIDADES 

TEMPO  Teatro

FOTOGRAFIA: Eugénia Abreu
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TEMPO  Cinema

O Plano Nacional de Cinema (PNC), na Escola 
Portuguesa de Díli, continua a desenvolver atividades 
que procuram proporcionar experiências que nos 
sensibilizem e consciencializem 
sobre os mais variados temas. 
Tal como enunciado no 
documento de referência do 
PNC (https://www.dge.mec.
pt/plano-nacional-de-cinema) 
os critérios gerais de seleção 
das obras cinematográficas 
visam “respeitar critérios de 
abrangência, garantindo opções 
possíveis num quadro do estudo 
de produções cinematográficas 
diversificadas, contemplando 
diferentes categorias, géneros 
e cinematografias, de modo a 
desenvolver o nível de literacia 
cultural por parte dos alunos 
de forma sustentada. Ampliar, 
sempre que possível, o leque de 
possibilidades de cruzamento e 
integração de conteúdos entre 
disciplinas das diversas áreas 
científicas do currículo, no sentido 
de proporcionar experiências 
culturais enriquecedoras aos 
alunos e às comunidades 
educativas”
Neste sentido, até ao momento, 
foi realizada uma atividade em 
parceria com a biblioteca escolar, 
a propósito das celebrações do 
Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares, tendo sido exibido o 
filme “A menina que roubava 
livros” no campo de jogos da 
Escola. De forma a assinalar o “Dia 

Mundial do Cinema”, no dia 5 de novembro, 
foram projetadas várias curtas-metragens 
no átrio da escola. O pré-escolar e o 1º 
ciclo tiveram a oportunidade de assistir às 
curtas-metragens “Piper, descobrindo o 
mundo” da Disney Pixar (filme incluído 
na lista de referência do PNC) e “Alike” de 
Daniel Martínez Lara e Rafa Cano Méndez.  
Os alunos do 2º e 3º ciclo visualizaram a 
“Estória do Gato e da Lua” de Pedro Serrazina 
e o videoclip “É preciso que eu diminua” do 
músico Samuel Úria e animação do mesmo 
realizador. Ambas as curtas estão também 
presentes na Lista de Filmes de Referência 
do PNC. 
O tema “Oceanos” é um tema cada vez mais 
abordado por realizadores, desde o género 
documental à ficção ou animação. Aqui 
ficam algumas sugestões de filmes que que 
têm por base este tema:
- “Oceanos” (2010), documentário de 
Jacques Cluzaud e Jacques Perrin;
- “Horizonte Profundo” (2016), filme de 
ação, baseado em fatos reais, de Peter Berg.
-“Styx” (2018), Drama realizado por 
Wolfgang Fisher
- “The Cove” (2009) documentário/drama 
de Louis Psihoyos
- “À procura de Nemo”(2003) filme de 
animação de Andrew Stanton e Lee Unkrich.
- “Oceanos de plástico” (2015) documentário 
de Craig Leeson

Nuno Barreiro

O CINEMA NA ESCOLA

“Piper, descobrindo o mundo”

“A menina que roubava livros”

“Alike”

“Estória do Gato e da Lua”

“É preciso que eu diminua”
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TEMPO  Artes

Os oceanos são arte viva. Quem vê imagens do mundo 
marinho pode sentir as vibrações das cores dos peixes e dos 
corais. A flora marinha cria os seus habitats e transforma-se 
na decoração perfeita para o fundo dos mares.
A biodiversidade marinha é de uma beleza incalculável e 
valor inestimável. Muitos fazem palestras sobre preservação 
marinha e alertam para a poluição dos oceanos, outros 
tantos espalham a palavra e organizam-se na limpeza das 
praias. Todos esbarram na teimosia de pessoas que não 
entendem, não respeitam, não sabem dar valor ao que lhes 
foi, generosamente, oferecido pela Natureza.
A arte tem, neste campo, um papel fundamental. Não só o de 
criar obras apelativas, que façam as pessoas refletir nos seus 
atos, como também o de reciclar o lixo que é encontrado no 
mar.
Vários projetos, alguns dos quais tive a oportunidade de 
conhecer pessoalmente, e outros que tenho investigado 
com o objetivo de promover atividades nas escolas por onde 
tenho passado, estão ligados à preservação dos aceanos e 
pretendem dar o exemplo de atitudes amigas do ambiente 
e poderão fazer toda a diferença para um futuro 
menos cinzento dos nossos oceanos.
Começamos com as iniciativas do 
português João Parrinha, do 
espanhol Luis de Dios e do 
alemão Xandi Kreuzeder que 
pertencem a um grupo 
chamado “Skeleton Sea”. 
Estes artistas, com o 
lixo que encontram, 
constroem obras de 
arte e, em parceria 
com a Volvo Ocean 
Race, criaram uma 
exposição que lhes 
permitiu levar a 
mensagem aos 
locais onde a regata 
decorreu. Em Portugal, 
os seus trabalhos 
estiveram expostos no 
Oceanário de Lisboa, local 
onde pude contemplar um 
peixe construído com chinelos 
recolhidos numa praia da Africa 
do Sul. 
Um artigo de Ana Marques Maia, para 
revista Público, do dia 9 de Maio de 2019, fez-me 
refletir sobre o projeto CH2=CH2, do fotógrafo Rúben Caeiro. 
Este artista sugere-nos a possibilidade de nos colocarmos 
no lugar dos animais marinhos. “Que nos aconteceria se 
o plástico danificasse o nosso corpo tal como faz com os 

animais?” - foi uma pergunta que ele usou para captar a 
atenção do público para o problema da poluição marinha. 
Rúben Caeiro faz um alerta à população, explicando que 
o problema não está apenas nos plásticos espalhados 
pelas águas dos oceanos; o principal problema está nos 
microplásticos e os seus efeitos nocivos para a saúde do ser 
humano.
A “4oceans” utiliza plástico reciclado para produzir pulseiras 
e financiar a limpeza dos oceanos. Este é um projeto dos 
surfistas americanos, Alex Schulz e Andrew Cooper.  Ambos 
ficaram chocados com a poluição que viram numa zona 
de pescadores indonésios e decidiram pôr mãos à obra, 
recolhendo quase duas toneladas de plásticos em diversos 
países.
No site da “4ocean” pode ler-se o lema deste grupo – 
“Estamos aqui para limpar o oceano e as costas enquanto 
trabalhamos para interromper o fluxo de plástico, alterando 
os hábitos de consumo”. 
Quis saber ainda mais sobre projetos de limpeza dos 
oceanos e encontrei uma revista da National Geografic que 

falava da história dos pescadores de Kerala, na Índia. 
Decididos a cuidar do seu mar, os pescadores 

de Kerala saem para pescar e aproveitam 
cada viagem para recuperar resíduos 

plásticos e trazê-los para terra, 
onde são separados e reciclados.

Um artigo da revista The 
Guardian, dá a conhecer um 

futuro museu subaquático, 
projetado pelo escultor e 
ambientalista britânico, 
Jason deCaires Taylor. 
Este museu terá 
instalações e esculturas 
parcialmente e 
totalmente submersas 
que terão o objetivo de 
regenerar e protejer os 

corais e a vida marinha da 
costa de Queensland.

Talvez possamos inspirar-
nos nestas iniciativas e utilizar 

a arte na promoção de um 
planeta mais lindo e limpo.

Susana Vieira

Sítios Web Consultados:
oceanário.pt

arcadedarwuin.com
publico.pt
news.un.org
4ocean.com
natgeo.pt
theguardian.com

A Arte e os 
Oceanos

 “Será que os jovens timorenses amam mesmo a 
nossa terra? Ouço os jovens a dizer que amam o 
país. Mas vou ao Cristo Rei e mesmo aos pés da 
estátua, há plástico em todo o lado”, disse. “Se eu 
fosse Deus e alguém deitasse lixo aos meus pés eu 
mandava-lhe um raio. Sobem com uma garrafa de 
água e depois deixam-na lá. Vão para as praias com 
as namoradas e namorados, com lixo, e deixam-no 
lá. Isso não é amar o país.”

José Ramos-Horta In seminário organizado pela Scope Asia
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Sétima Legião é uma banda portuguesa formada 
em 1982 em Lisboa, por Rodrigo Leão (baixo), Nuno 
Cruz (bateria) e Pedro Oliveira (voz e guitarra). A canção 
«Sete Mares» é um dos temas mais marcantes da banda 
e do pop-rock português. 
A canção está integrada no segundo álbum da banda 
intitulado “Mar d’outubro” e foi lançado em 1987.

Ângelo Ximênes e Nuno Barreiro

TEMPO  Música

SETE MARES

ILUSTRAÇÃO: Teresa Cunha

Tem mil anos uma história 
De viver a navegar 
Há mil anos de memórias a contar 
Ai, cidade à beira-mar 
Azul
Se os mares são só sete 
Há mais terra do que mar... 
Voltarei amor com a força da maré 
Ai, cidade à beira-mar 
Ao sul
Hoje 
Num vento do norte 
Fogo de outra sorte 
Sigo para o sul 
Sete mares
Hoje 
Num vento do norte 
Fogo de outra sorte 
Sigo para o sul 
Sete mares
Foram tantas as tormentas 
Que tivemos de enfrentar... 
Chegarei amor na volta da maré 
Ai, troquei-te por um mar 
Ao sul…

Sétima Legião
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TEMPO  Mergulho

Apenas se preserva o que se conhece. O que nos é 
estranho ou até incompreensível pode 
ser considerado também hostil. Do 
hostil não se cuida, nem se zela; 
negligencia-se, ou até mesmo, 
ataca-se.
Antes de me iniciar no 
mergulho recreativo 
(considerado também 
como uma prática 
desportiva de lazer) já 
era sensível às questões 
ambientais, no entanto, 
ainda de uma forma 
pouco consolidada, per-
cebo agora. 
O que o homem rejeita a 
Natureza acolhe, o mesmo 
acontece com o lixo e, mais 
tarde ou mais cedo, nos obrigará a 
conviver com ele. Existe e exige-se então 
uma responsabilidade moral em nós (capacidade 
de responder a atos; intimamente ligado com a liberdade), 
de preservar os ecossistemas de que usufruímos. 
O mergulho em mar aberto colocou-me em contacto 
direto com uma dimensão até então desconhecida 
para mim. Ao partilhá-la com seres do meio aquático, 
e o facto de ter que racionar o ar para lá permanecer, 
fez com que tivesse a percepção da minha limitação 
enquanto ser humano. Conhecer melhor este meio e os 
seus ecossistemas dotou-me de uma maior consciência 

MERGULHAR PARA PRESERVAR!

ecológica. Proteger e preservar os conhecimentos que 
adquiri, para depois devolvê-los ao Oceano, 

é o mínimo que posso fazer para 
retribuir os ensinamentos que 

a atividade do mergulho me 
proporcionou.

Para a questão se é a ativi-
dade do mergulho que 

nos torna conscientes 
da importância da 
preservação, ou se é essa 
consciência que guia o 
querer ser mergulhador, 
as respostas serão 

biunívocas e com argu-
mentos que fundamentam 

quaisquer uma delas.
Timor-Leste tem centenas 

de quilómetros de costa e, por 
isso, outros tantos de paisagens 

submarinas e de ecossistemas quase 
intatos. Que assim permaneça e que todos os 

timorenses possam ter o privilégio, como eu tive, de 
conhecer esta grande riqueza submersa.

Rodrigo Chamorro Correia

“As pessoas protegem aquilo que elas amam.” 
Jaques Cousteau

“Os mergulhadores são os embaixadores dos oceanos.”
Jean-Michel Cousteau

FOTOGRAFIA: Helder do Carmo
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TEMPO  Desporto Escolar

"(...) A escola precisa de riso, de 
entusiasmo, de dinamismo, de 
palmas, de alegria; precisa que 
se goste dela. O desporto pode 
contribuir para isso, com dias 
desportivos, com competições e 
torneios internos e externos, com 
pontos altos na vida escolar. 
Trata-se de, pelo desporto, integrar 
mais a vida na escola e a escola na 
vida".

Bento (1995)

Para o ano letivo de 2019/2020, o grupo disciplinar de 
Educação Física propôs a realização de diversos torneios 
internos das diferentes modalidades coletivas e individuais 
abordadas nas aulas de Educação Física.
Integradas também no projeto do Desporto Escolar, as 
mesmas pretendem “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, no 1.º Período, durante os meses de outubro, 
novembro e dezembro, decorreu na EPD o Torneio 
Interturmas de Futsal que contou com a participação 

TORNEIOS INTERTURMAS DE FUTSAL 
E BASQUETEBOL

de cerca de 150 alunos entre o 5.º e o 12.º ano de 
escolaridade.
Já no 2.º período, iniciou-se o Torneio de Basquetebol, 
o qual decorre com cerca de 100 alunos, desde o 5.º ao 
12.º ano de escolaridade. As equipas foram divididas 
por escalões etários, levando à realização de diversas 
competições. Ainda está prevista a realização do Torneio 
de Badminton antes do final do mesmo período letivo.
 Desde já, os nossos parabéns a todos os participantes!

Bruno Torres, Maria Zélia Nunes, Pedro Chaves e 
Pedro Fernandes

      FOTOGRAFIAS: Bruno Torres

FOTOGRAFIA: Helder do Carmo
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TEMPO  Desporto Escolar

Na perspetiva de procurar alternativas e atividades 
curriculares de 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, o grupo disciplinar de 
Educação Física tem vindo a desenvolver um conjunto de 
atividades inseridas no âmbito do Desporto Escolar e que 
têm promovido a participação dos alunos em diversas 
atividades. 
O Grupo de Ginástica Artística da EPD, onde participam 
alunos do 1.º,2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, bem como 
alunos do Ensino Secundário, continua “de vento em 
popa”, com cada vez mais alunos a procurar a prática 
desta modalidade tão importante para o desenvolvimento 
motor dos jovens. Devido ao elevado número de alunos 
interessados em fazer parte deste grupo, entenderam 
os professores de Educação Física que seria importante 
subdividir o grupo em duas sessões distintas, uma para 
os alunos com nível elementar e outra para os alunos que 
agora se iniciaram nesta modalidade.
Assim, os alunos de Nível Intermédio continuam a 
praticar todas as terças feiras, entre as 18h15 e as 19h30, 

GRUPOS EQUIPA DE 
GINÁSTICA ARTÍSTICA E DE BASQUETEBOL

enquanto os alunos de Nível Iniciação têm a oportunidade 
de aprofundar os seus conhecimentos todas as quintas 
feiras, precisamente no mesmo horário. Os professores 
Bruno Torres (Nível Elementar) e Pedro Fernandes (Nível 
Iniciação) são os responsáveis. No total participam nestas 
sessões cerca de 40 alunos.
Foi também criado, neste ano letivo, um grupo equipa 
de Basquetebol, após vários alunos, maioritariamente do 
3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, terem 
demonstrado bastante vontade em participar nesta 
iniciativa, que conta já com cerca de 15 alunos inscritos. 
O desenvolvimento das competências individuais e 
coletivas de cada um dos participantes é o principal 
objetivo associado a este grupo equipa, tendo em 
vista ainda, num futuro próximo, a participação em 
competições externas devidamente organizadas, que 
promovam nos jovens uma dinâmica de integração social 
por via da prática desportiva organizada.
 Os treinos decorrem na EPD, todas as quintas feiras, pelas 
18h15, sendo o responsável pela atividade o Professor 
Pedro Chaves.

Bruno Torres, Maria Zélia Nunes, Pedro Chaves e 
Pedro Fernandes

 FOTOGRAFIA: Eugénia Abreu
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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 
2019.2020, 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 pelos alunos de uma série de aprendizagens 
que lhes permitam ser autónomos dentro de água, 
bem como adquirir o gosto pelas atividades aquáticas 

CLUBE DE NATAÇÃO

ao longo do ano letivo, irão estar envolvidos os alunos 
das duas turmas do 7º ano (A e B), orientados pelos 
professores Bruno Torres e Maria Zélia Nunes. 
No 1.º período, participaram 21 alunos do 7.º A. No 
2.º período a atividade será dirigida à turma do 7.ºB, 
envolvendo um total de 16 alunos participantes. A 
atividade decorre todas as quartas feiras, entre as 
09h45 e as 11h15, estando os alunos divididos, de 
acordo com o seu nível de desempenho, em dois 
grupos de prática. No 3.º período, ambas as turmas 
continuarão a participar no Clube de Natação, que 
culminará com a 2.º edição do Festival de Natação 
da EPD.

FOTOGRAFIAS: Bruno Torres
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Celebra-se, neste ano de 2019, o centenário do 
nascimento da escritora portuguesa Sophia de Mello 
Breyner Andresen.  
Sophia de Mello Breyner Andresen foi uma das mais 
importantes poetisas portuguesas, sendo, inclusive, 
a primeira mulher portuguesa a receber um dos mais 
importantes galardões literários da língua portuguesa: o 
Prémio Camões.
Sophia de Mello Breyner Andresen, escreveu inúmeras 
obras e poemas. Uma das obras mais enigmáticas, e 
também das mais exploradas em ambiente escolar, é “A 
Menina do Mar”, um dos contos infantis mais conhecidos 
por crianças e jovens portugueses.
Sendo esta uma obra cujo enredo se desenvolve por 
mares e oceanos, em que a maioria dos personagens são 
animais marinhos, pareceu-nos um excelente ponto de 
partida para a exploração, revisão e consolidação do tema 
“Oceanos” junto dos alunos das turmas do 4º ano.
Assim sendo, foram desenvolvidas, na biblioteca, sessões 
de leitura da obra.
Como forma de introdução da obra a ser lida, e através 
do diálogo com as turmas, foram recordados alguns 
conteúdos já trabalhados em sala de aula, desde logo, 
a quantidade de oceanos existentes no planeta Terra e 
quais os seus nomes. No seguimento, os alunos facilmente 
identificaram qual o oceano que banha Timor-Leste, bem 
como o que banha Portugal. 
Curiosamente, ou talvez não, nas várias sessões, 

surgiram, de uma forma quase automática e irrefletida, 
os problemas da poluição dos oceanos, do degelo dos 
glaciares e a necessidade de serem tomadas medidas 
que solucionem estes atentados ambientais e permitam 
a preservação dos oceanos e de um dos nossos bens mais 
preciosos: a água.
Atendendo à qualidade literária da obra “A Menina do 
Mar”, tornou-se imprescindível a abordagem de alguns 
dos ensinamentos presentes na mesma, desde logo 
os valores da amizade, da perseverança, da partilha e 
principalmente o sentimento “saudade” e algumas das 
consequências desse sentimento no bem-estar e nas 
ações das personagens do conto. 
No final da atividade, os alunos foram levados a expressar 
o que era para si a saudade, se já teriam vivenciado esse 
sentimento e qual a sua reação ao facto de sentirem 
saudades de algo ou alguém.
Sendo que, explorar esta obra, pela qualidade e 
quantidade de mensagens e ensinamentos presentes 
na mesma, é enriquecedor para professor e alunos, é 
também bastante reconfortante, para nós, professores, 
observarmos e constatarmos que na nossa escola 
existem alunos, crianças, futuros adultos tão conscientes 
e preocupados com a preservação dos oceanos e, por 
conseguinte, com a preservação do nosso planeta.

Adérito  Lopes

 

VISITA AOS OCEANOS
COM A MENINA DO MAR

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

hoteltimor
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