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MEMÓRIA DESCRITIVA DO PROJETO
Nesta publicação, apresentam-se fotos de trabalhos realizados pelos alunos do 12.º ano de Artes, 
da Escola Portuguesa de Díli, durante o ensino à distância. 
O tema desenvolvido foi “Paisagem Cultural Timorense”, para tornar visível a diversidade cultural 
existente em Timor-Leste, já que o projeto de turma era a “Multiculturalidade”. 
Foram realizados trabalhos de pintura, escultura e também foram feitas maquetes, utilizando 
diferentes técnicas.
Inicialmente, os alunos pretendiam organizar uma venda destes produtos, como forma de 
financiamento do “Baile de finalistas”. Tal não foi possível devido ao confinamento geral, atendendo 
ao aumento do número de casos de Covid, que levou a que as aulas deixassem de ser presenciais.

 Catarino Bere, n.º 2, 12.º C

TEMPO  Memória Descritiva



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 1, VÉNUS 
TIMORENSE
Estatueta

Autor: Catarino Bere, 12.º C, n.º 2

A obra foi inspirada na deusa romana Vénus. É feita com pasta de papel e a sua base é 
de madeira. 
Pretende-se enaltecer as mulheres timorenses, com a sua pele natural, o tecido colorido 
das suas vestes e a sua sensualidade muito própria. 
A pele escura da obra simboliza a raiz, a origem, a terra e a sua bravura. As cores 
coloridas do tecido representam a liberdade, a alegria e a independência da mulher 
que, com a sua sensualidade, quebra a barreira de um Timor-Leste conservador.

TEMPO  Catarino Bere



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 2, MUSA DO 
ORIENTE
Estatueta

Autora: Aquilina Santos, 12.º C, n.º 1

A obra é inspirada na mulher timorense, usando o traje tradicional de Timor, que 
é composto por uma grande variedade de cores. O roxo simboliza a nobreza e a 
espiritualidade, pois os trajes são utilizados nas atividades culturais. As restantes 
cores representam a melancolia, o poder, a paz e a natureza.

TEMPO  Aquilina Santos



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 3, PRISÃO DE 
AI-PELO
Maquete

Técnica: Modelagem
Autor: Lipiterio Hanjam, 12.º C, n.º 6
A obra é feita com caixa de papelão colada com cola quente e rebocada com pasta de 
papel.  A base é uma madeira retangular. Para colorir, utilizou-se tinta acrílica e o chão 
foi revestido com areia.
Pretende-se relembrar e redesenhar a arquitetura da antiga prisão de Ai-Pelo, edifício 
colonial, construído pelos portugueses no séc. XIX, situada no “suco” Lauhata, no 
município de Liquiçá. A prisão destinava-se tanto a criminosos comuns como a presos 
políticos e foi também sede e alfândega da administração colonial portuguesa.

TEMPO  Lipiterio Hanjam



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 4, D. BOA-
VENTURA
Escultura

Técnica: Modelagem
Autor: Humberto Lopes da Cruz, 12.º C, n.º 5
Para a base foram usados cartões e para a estátua pasta de papel. Esta última foi 
pintada a acrílico.
 A obra representa a estátua de D. Boaventura, que se situa em Same, Manufahi. 
Dom Boaventura foi Liurai de Manufahi no tempo português, quando Timor-Leste 
estava sob a administração portuguesa. Durante o seu cargo como Liurai, organi-
zou a famosa revolta de Manufahi, contra a administração portuguesa, entre 1887 e 
1912.
Com esta obra, pretende-se relembrar a sua história e a frescura daquele local. Para 
o autor, a estátua é um símbolo histórico e simbólico que representa um dos Liurais 
de Timor-Leste.

TEMPO  Humberto Lopes da Cruz



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 5, 
EX-PRESIDENTE, FRANCISCO XAVIER DO AMARAL
Escultura

Técnica: Modelagem
Autora: Gilvania Alves, 12.º C, n.º 4
Este trabalho foi inspirado numa fotografia.
A obra representa a estátua do proclamador da independência de Timor-Leste, o Ex-
Presidente da República, Francisco Xavier do Amaral, primeiro Presidente da República 
de Timor-Leste.
A estátua está situada em Díli, na Rua Quinze de Outubro, onde foi inaugurada, no dia 
20 de maio de 2017, numa cerimónia especial, realizada ao pôr-do-sol.

TEMPO  Gilvania Alves



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 6, 
CRISTO-REI DE DÍLI
Escultura

Técnica: Modelagem
Autora: Mafalda Bessa Martins, 12.º C, n.º 7
A obra foi feita com pasta de papel e a sua base é em cartão.
A estátua de Cristo-Rei representa Jesus de braços abertos. Mede 27 metros e está 
situada sobre um globo terreste, na península de Fatucama, em Díli. Pode ser alcan-
çada, subindo uma escadaria de quinhentos degraus.
Foi projetada por Mochamad Syailillah, conhecido como Boli e oficialmente inau-
gurada por Suharto, em 1996, como presente do governo da Indonésia ao povo ti-
morense, para celebrar o 20.º aniversário da invasão de Timor-Leste pela Indonésia
A Sua construção, que durou mais de um ano, foi cercada de muitos protestos, já 
que Timor-Leste ainda se encontrava sob a ocupação Indonésia. Até o facto de a es-
tátua estar voltada para o mar em vez de para a população foi  motivo de discussão.
Contudo, a grandiosidade, a serenidade e a beleza da estátua superaram os precon-
ceitos e, hoje, esta é uma das maiores atrações turísticas de Díli.

TEMPO  Mafalda Bessa Martins



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 7, CRISTO 
LIURAI
Escultura

Técnica: Modelagem
Autora: Flaminia Araújo, 12.º C, n.º 3
Para desenvolver este trabalho, foram utilizados cartões, para a base, que foi revestida 
com caixas de ovos. A escultura foi moldada com pasta de papel, feita a partir de papel 
higiénico e cola branca.  Foi pintada com preto e cinzento, salientando-se, desta forma, 
a sombra que a própria estátua apresenta.
Cristo Liurai situa-se no cimo de um monte em Ermera, no posto administrativo de 
Letefoho. A estátua foi chamada de Cristo Liurai, pois, segundo os velhos, esse tal monte 
pertence aos governantes dessa terra (os Ukun Na'in).
De acordo com a crença timorense, Deus é omnipotente, tendo poder tanto para criar 
como para retirar.

TEMPO  Flaminia Araújo



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 8, CRISTO 
LIURAI
Pintura

Técnica:  café
Autora: Flaminia Araújo, 12.º C, n.º 3
A obra inspirou-se numa fotografia da estátua de Cristo Liurai existente em Ermera, 
no posto administrativo de Letefoho.
O seu significado encontra-se já referido na memória descritiva da figura 7.

TEMPO  Flaminia Araújo



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 9, NOSSA 
SENHORA DO RAMELAU
Pintura

Técnica:  café
Autora: Mafalda Bessa Martins, 12.º C, n.º 7
A obra foi inspirada numa fotografia tirada pela autora, durante a sua viagem ao monte 
Ramelau, distrito de Ainaro. A estátua está localizada no topo da montanha e é um dos 
pontos turísticos do pais.
O local apresenta um clima ameno, pessoas simpáticas e tem uma paisagem magnifica, 
no topo de Timor. Dali, pode-se ver tudo, sentir a liberdade e estar no meio das nuvens, 
parece que se está a voar. Foi por isso que a autora escolheu pintar o quadro.
No trabalho encontra-se a utilização da técnica do café, substância que foi misturada 
com a tinta acrílica. A pintura remete diretamente para o espaço do monumento, dado 
que o distrito de Ainaro, para além de ser conhecido por ter a montanha mais alta de 
Timor, também é conhecido pelo aroma dos seus cafezais e pelas couves. 

TEMPO  Mafalda Bessa Martins



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 10, 
CRISTO-REI DE DÍLI
Pintura

Técnica:  Acrílico
Autora: Gilvania Alves, 12.º C, n.º 4

TEMPO  Gilvania Alves



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 11, PRAIA 
DOS PORTUGUESES
Pintura

Técnica:  Acrílico
Autor: Humberto Lopes da Cruz, 12.º C, n.º 5
A obra nasce da inspiração numa fotografia que o autor tirou à Praia dos Portugueses.
A praia está situada atrás do Cristo-Rei de Díli.  Tem areias finas e brancas, águas mornas, 
cristalinas e a sua beleza parece apenas possível no mundo imaginário.
O artista escolheu a Praia dos Portugueses por causa da sua beleza, da frescura e da 
ventania suave daquele local. 
Esta obra representa a paz e a harmonia, pois o local, para o autor,  apresenta uma 
natureza idealizada.
Foram utilizadas cores frias e amenas que remetem para a harmonia e a paz do local.

TEMPO  Humberto Lopes da Cruz



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 12, PRAIA 
TROPICAL
Pintura

Técnica:  Acrílico
Autor: Samuel Pereira, 11.º C, n.º 3
A obra representa uma praia tropical, paradisíaca, imaginada.  Simboliza o paraíso 
ameno, tranquilo e quente. 
 

TEMPO  Samuel Pereira



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 14, BRISA DE 
FAROL, DÍLI
Pintura

Técnica:  Acrílico, sobre base de madeira e pasta de papel
Autor: Lipiterio Hanjam, 12.º C, n.º 6
O quadro foi inspirado por uma fotografia tirada no Farol de Díli pelo autor. O farol foi 
construído em 1896.
A pintura pretende promover a paisagem e o monumento histórico deixado pelos 
Portugueses.
“Brisa de Farol, Díli” representa o vento do mar levando as memórias do país nos tempos 
escuros e nos tempos claros. Farol simboliza uma estrutura forte e imaculada. Uma 
estátua que comemora a história da cidade, da família, das gerações, do povo e por fim 
de uma nação independente, Timor-Leste.

TEMPO  Lipiterio Hanjam



MEMÓRIA DESCRITIVA DA FIGURA 15, ERMERA 
ANAN
Pintura

Técnica:  Acrílico
Autora: Aquilina Santos, 12.º C, n.º 1
A obra foi inspirada em duas fotografias que a autora tirou da terra natal dos seu 
pais, Bobonaro e Ermera.
O título desta obra “Ermera Anan” são as pessoas vindas do município de Ermera, 
local conhecido pelo cultivo do café. As suas paisagens encantam o território de 
Timor, tanto pela beleza da sua natureza como pelas pessoas, mas o mais atraente 
em Ermera é o aroma do café, que não sai do nosso olfato.
A obra remete para as origens dos pais da autora, cujo pai é de Bobonaro e a mãe 
de Ermera.  
Neste trabalho, podemos observar a difusão de culturas: as casas tradicionais, que 
representam a terra natal do seu pai, Bobonaro, e o café, que remete para a terra 
natal da sua mãe, Ermera.
Observamos o uso de pinceladas de cores frias (verde), que tem que ver com o clima 
fresco de Ermera e de Bobonaro, e de cores quentes (o vermelho e o castanho) para 
enaltecer o café e a terra. 

TEMPO  Aquilina Santos
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As Cheias 

de Díli



A Minha Páscoa

Este projeto de escrita nasceu durante o ensino à distância, na Escola Portuguesa de Díli em 
Timor-Leste.  
A proposta foi desenvolvida pelos alunos do 12.º ano, da disciplina de Português, nas aulas 
assíncronas. Foi sugerido que os alunos relatassem as suas vivências das grandes cheias de 
Díli, que ocorreram na noite de Páscoa do dia 4 de abril de 2021. Os textos que agora se 
apresentam foram escritos em linha  na plataforma “Padlet” e surgem em forma de “Diário”, 

Esta coletânea reúne textos escritos pelos finalistas do ensino secundário, da Escola Portuguesa 
de Díli, do ano letivo de 2020/2021. 
Com esta publicação, pretende-se que os finalistas guardem uma das várias pegadas do 
caminho percorrido, nesta escola, e que ela possa ser representativa das aprendizagens, que 
são, certamente, bases para o seu futuro.  
A mensagem que se quer transmitir é que o amanhã está presente no novo caminho que agora 
se abre, mas só quem o souber construir o conseguirá encontrar. 
Desejamos as maiores felicidades aos finalistas.

Díli, 24 de junho de 2021



06/06/21, 21:28 HS

Lembrança ruim

Era a véspera de Páscoa, quando esta desgraça 
começou. Ainda não era noite, quando começou a 
chover. Nem estava preocupado, porque a chuva era 
leve, mas tão leve que me fez adormecer.
De madrugada, o cenário já era outro. Acordei 
com uma chuva forte, que até parecia que alguém 
estava a atirar pedras para o meu telhado. Acordei 
assustado! Como é que uma chuva leve que me fez 
adormecer, se tornou numa chuva torrencial que 
me acordou? 
Fiquei tão espantado que até fiquei a olhar para 
a chuva a cair, na minha varanda. Passados cinco 
minutos os meus pais e os meus primos acordaram. 
Isto aconteceu por volta das quatro da manhã. Estava 
a chover muito e não havia eletricidade. Estávamos 
tão preocupados com a situação que tínhamos 
esquecido que este dia era o dia de Páscoa. Ficamos 
a arrumar as coisas, dentro de casa, para nada 
apanhar água, porque a chuva já era tão forte que 
passava pelos muros e pelo telhado da casa. 
Até às nove da manhã, não ligamos os telemóveis, 
porque quando a eletricidade falhou decidimos 
desligá-los, para poupar a bateria. Quando os 
ligamos, ficamos surpreendidos com as imagens, 
vídeos e publicações que as pessoas postaram no 
Facebook. Estava tudo uma desgraça! Pessoas que 
ficaram sem casas, outras que perderam coisas e 
muitas em desespero. 
Fiquei   arrepiado! Lembrei-me do que aconteceu na 
sexta-feira de 13 de março, nesse exato momento. 
O dia de Páscoa, que é um dia que é suposto ser 
passado em família, comer em alegria e ficar feliz, 
passou a ser um dia desastroso que vai ficar para 
sempre na história de Timor. Assim como naquele 
dia de azar, este dia 4 de abril vai ser lembrado por 
toda a gente que o passou, em Timor-Leste, e que 
viu as notícias.
Passado um dia ainda chovia, parava por um pouco, 
mas voltava a chover, e isto continuou a acontecer 
por uma semana seguida. 
O meu bairro continuava sem eletricidade, porque 
a chuva causou danos nos postes. Graças a Deus, a 
minha casa não teve nenhum dano nem estrago, só 
alguma água entrou, mas não foi nada que não se 
pudesse resolver. Fui ajudar o meu tio, porque a sua 
casa estava toda cheia de água.

          Salvador Araújo, 12.º A

06/06/21, 21:18 HS

A tristeza de Díli

Não tinha ideia nenhuma que isto iria acontecer. 
Durante duas  ou três semanas não houve sol 
e choveu quase sempre sem parar. Achava que 
isto não iria causar quaisquer danos, pois já tinha 
chovido, uma vez, um dia inteiro, porém, tudo 
correu normalmente. No dia três de abril, Sábado 
de Aleluia, já havia pessoas a partilharem vídeos 
da inundação ocorrida em algumas áreas de Timor. 
Enfim, fiquei a saber as informações, mas deixei de 
ver os vídeos. No dia seguinte, dia quatro, deixou 
de haver luz em casa. Liguei o telemóvel e fiquei 
assustado com os vídeos e as fotografias postados 
na página do Facebook. Graças a Deus, que não 
aconteceu nada com a minha casa. Porém, ao ver 
o que estava a acontecer por toda a cidade de Díli, 
fiquei sem palavras. Foi a segunda vez na minha vida 
que isto aconteceu. Foi um desastre natural, não o 
podemos reclamar.

          Humberto Lopes da Cruz, 12.ºC

06/06/21, 21:28 HS

Domingo de Páscoa - 2021

Era para ser um dia em família, um dia feliz, com um 
almoço em família, com carne de cabrito na mesa e, 
no fim, amêndoas da Páscoa, como habitualmente.
Na noite anterior, estava a chover muito, pensei que 
era uma coisa normal, como todos os anos acontece, 
e logo eu que adoro a chuva fui deitar-me cedo.
Às quatro horas da manhã, acordei assustada de 
tanto chover,  não consegui dormir mais e fiquei 
acordada. Como nós vivemos perto da ribeira de 
Comoro, conseguíamos ouvir a força       da água, 
parecia que estava com raiva de alguma coisa. Não 
consegui resistir e fui ver a ribeira, por volta das 8h. 
As casas estavam quase destruídas, só se via
 pessoas a pegarem nas suas coisas e a fugirem para 
um sítio mais seguro. Voltei para casa, estava com 
medo que entrasse água pela nossa casa adentro, 
mas felizmente não aconteceu nada.
Foi um dia horrível, triste e cinzento. Não tínhamos 
eletricidade por motivos de segurança, nem Internet. 
Não conseguíamos falar com os nossos familiares 
e amigos, mas o que nos valeu foi que de vez em 
quando tínhamos Internet e lá conseguíamos falar 
com algumas pessoas.
Só víamos no Facebook as casas a serem levadas, 



estradas a serem destruídas, pontes a serem levadas 
pela água, pessoas a morrerem, principalmente 
crianças, e também motas e os seus condutores a 
serem levados pela corrente.
Enfim, foi um dia para esquecer, para nunca mais 
lembrar. Díli ficou completamente destruída. E foi 
assim o meu dia 4/abril/2021.

                                               Mafalda Bessa Martins,12.º C

27/05/21, 19:11 HS

Noite escura, chuvosa e ventosa

Acordei às 3:00 da madrugada, manhã tão silenciosa, 
nem barulho da chuva se ouvia, mas o meu cão não 
parava de latir, no exterior. Foi  para ver o que se 
passava com o cão, que saí do meu quarto.
Quando abri a porta da rua, senti um vento tão 
forte, tão forte, que parecia que a chuva não batia 
no telhado e quase que arrancava os braços das 
árvores. Era como se estivesse com muita raiva. 
Nunca assisti a uma coisa assim na minha vida.
Com medo, tirei o cão da sua casota de rede e levei-o 
para o meu quarto. Seguiu-se uma chuva muito forte 
que quase destruiu o telhado. Parecia uma pessoa 
a atirar pedras. A combinação da chuva e do vento 
provocou em mim agitação e medo, pois era com se 
fosse o último dia da Terra.    Nem eu nem a minha 
família conseguíamos dormir. Estava tão escuro que 
não se via nada. Só se ouviam trovões, o vento e a 
chuva.
As estradas foram-se enchendo, lentamente, de 
água e de lama. Não passavam carros, mas seria 
muito perigoso se alguém se atravesse a conduzir 
nestas condições.
Às 7:00 da manhã, pudemos ver que a estrada estava 
cheia de terra e água e era muito difícil caminhar. 
Esse dia, 4-04-21, foi um dia de inundações muito 
pior do que no ano anterior.

                                                                Carlos Pinto, 12.º B

27/04/21, 16:38 HS

Aileu inundação

Eu estava na cerimónia de óbito da minha tia em 
Bessilau (uma parte de Aileu). Como começou a 
chover, pedi à minha mãe para voltar mais cedo 
para Aileu-vila.
Pensava que era normal, pois na minha terra chove 
quase todos os dias e as pessoas fazem as coisas que 
é preciso fazer, mesmo com a chuva a cair. Ninguém 
imaginava que iria acontecer algo tão terrível.
Nessa noite, depois da cerimónia, as minhas tias 
foram à igreja. Eu não as acompanhei por causa da 
pandemia, porque não gosto de ir à missa à noite 
e, ainda por cima, nã0 havia eletricidade na Vila, 
tinha ido abaixo. Fiquei no meu quarto a assistir a 
um episódio da série "Carmen Sandiego" e, depois, 
adormeci. Não reparei na chuva, na ventania nem 
na chegada das minhas tias. Eu, literalmente, fiquei 
morto na cama como se algo não tivesse acontecido 
(adorooo dormir quando chove). Acordei às 11h de 
manhã e recebi uma chamada de um meu amigo de 
Portugal a perguntar se eu estava bem...  Respondi-
lhe que sim e que nada de mal acontecera comigo 
nem com a minha família!! Fiquei espantado, 
quando entrei no Facebook e vi as informações ali 
colocadas. Liguei para os meus amigos em Díli e 
enviei várias mensagens para saber o que estava 
a passar lá. Meu Deus, foi chocante! Eu não tenho 
palavras para descrever estas imagens, o meu 
coração partiu-se com tanta tristeza!
Na minha cidade natal não aconteceu muita coisa, 
mas muitas famílias perderam o seu gado e as hortas. 
A minha tia perdeu 14 vacas e mais de metade dos 
arrozais. Ela lamentava-se e chorava 
muito, porque a vida deles depende muito do gado 
e do campo. Neste mesmo dia, liguei para o Projeto 
Montanha para perguntar se estava tudo a correr 
bem. Graças a Deus os estragos não foram graves! 
Uma parte do nosso muro caiu, contudo, o problema 
ficou resolvido no dia seguinte.
Não morreu ninguém do meu município, porém as 
pessoas ainda estão traumatizadas. A destruição 
trouxe muitos danos às famílias, principalmente, às 
que dependem muito da agricultura.
Nós estamos bem, neste momento, e as autoridades 
de Aileu estão a trabalhar muito para ajudarem os 
necessitados.

  Catarino Bere, 12.º C



25/04/21, 13:42 HS

Díli a cidade triste

Durante quase uma semana, o céu esteve nublado e 
choveu a noite inteira com intensidade.
No dia 4 de abril pelas 7h da manhã, fomos 
acordados pelo meu tio. No início, pensava que 
alguém da nossa família morrera. Mas não. O 
meu tio informava-nos que no quintal do meu 
avô (onde ele morava e o resto da minha família) 
a água "passeava-se" por todo o lado e não sabia 
se os outros se conseguiam salvar, pois a corrente 
da água era tão forte que entrava pela frente das 
casas e saía por trás. Os meus tios vivem à beira da 
ribeira. Graças a Deus nós não fomos afetados pela 
inundação! Naquele momento em que vimos tudo 
isto, não pudemos fazer nada, pois se saíssemos  até 
à estrada a água chegaria ao nosso peito.
Às 11h, quando o nível da água começou a baixar, 
eu e minha mãe fomos até à casa dos meus tios, e a 
cena que vi partiu-me o coração em pedaços. Fiquei 
tipo “oh”! É tão doloroso ver o sítio onde cresci, 
onde passei a minha infância neste estado!". Agora, 
os meus tios, primas e sobrinhos moram connosco, 
em nossa casa, enquanto as suas casas não estão 
limpas e arranjadas para poderem regressar.
Concluindo, estes dias foram um pesadelo para todos 
os moradores em Díli, porque muitos perderam 
coisas de casa, perderam casas e até perderam vidas. 
Para mim, nestes dias, Díli passou a ser uma cidade 
triste. Os olhares das pessoas ficaram escuros, como 
escura foi a escuridão daquela noite, sem iluminação 
e com um ruído que sobressaía sobre todos os 
outros: o da enxurrada, que tudo levava para o mar.                                   

Aquilina Santos, 12.º C

25/04/21, 13:17 HS

4 de abril de 2021

Por volta das 11 da noite, começou a chover. Não 
me preocupei, porque no ano anterior a nossa área 
não foi afetado e, então, acabei por adormecer, 
tranquilamente, embalada com o som da chuva.
De repente, às 4h da manhã, acordei assustada, 
quando alguém bateu, com muita força, à porta da 
minha casa. Fiquei ainda mais assustada, quando pus 
o meu pé no chão e vi que este mergulhou em água. 
Olhei para a minha esquerda e vi o meu laptop (que 
estava a carregar no chão) a boiar. Corri, velozmente, 
para o quarto do meu filho, onde os brinquedos 
boiavam na superfície da água lamacenta. Tirei-o 
do berço e peguei-o ao colo. Quando abri a porta, 
o meu tio mandou-me levar o meu filho para casa 
do meu irmão, que tem dois andares. Foi o meu tio 
quem andou a acordar as pessoas que moram neste 
condomínio. De repente, lembrei-me que a água 
estava quase a tocar nas tomadas elétricas e corri 
a desligar os cabos da televisão, do frigorífico e de 
outos aparelhos elétricos.
Depois de preparar uma mochila com as coisas do 
meu filho, peguei num guarda-chuva e fomos para 
casa do meu irmão, que fica a 10 metros da minha. 
Tivemos que atravessar o caminho que estava tão 
cheio de água que fiquei com medo de tropeçar em 
alguma coisa, de cair e de acabar por largar o meu 
filho. Finalmente, chegamos a casa do meu irmão e 
fiquei lá com a minha irmã, o meu sobrinho, o meu 
irmão e outro sobrinho. Ficamos lá até por volta do 
meio dia. Quando a chuva começou a parar, deixei 
o meu filho com a minha irmã e fui ver como estava 
a minha casa. Estava toda destruída, perdi muitas 
coisas (os meus livros, computador, coisas do meu 
filho) e outras  coisas ficaram estragadas, como as 
camas, o sofá e até o meu carro, porque é baixinho.
Naquele dia, não conseguimos limpar a minha casa, 
porque os meus pais tinham que limpar as casas 
dos clientes, mas nos dias seguintes, começamos a 
limpeza da minha casa. A limpeza demorou 6 dias, 
pelo que eu e o meu filho tivemos de dormir num 
hotel.
Agora, cada vez que começa a chover, faço um copo 
de café e fico acordada a noite toda.
Apesar disto tudo, estou muita grata porque eu e o 
meu filho estamos bem e sei bem que há centenas 
de pessoas em Timor que perderam muito mais, por 
causa da inundação e dezenas até perderam a vida.

Noor Athalia, 12.º B



27/04/21, 20:41 HS

Uma páscoa diferente

Era uma páscoa diferente, tinha acabado de assistir, 
virtualmente, à missa, na casa da minha avó, 
juntamente com alguns dos meus familiares.
Após a missa terminar e termos jantado, regressamos 
a casa, no entanto, eu acabei por sair e fui ter com 
alguns amigos, porque eles estavam a organizar algo 
para celebrar a Páscoa, mas acabei por regressar a 
casa, logo depois, pois a chuva estava muito forte 
e eu estava com medo da cidade ficar inundada 
e de não conseguir voltar para casa. Ainda bem 
que regressei, pois, na manhã seguinte, era quase 
impossível circular na cidade. De madrugada, 
quando cheguei a casa, a luz tinha-se apagado e a 
minha irmã estava acordada, pois ela estava com 
muito medo da chuva e preocupada com os meus 
familiares, porque nós sabíamos que, certamente, 
as suas casas seriam inundadas e foi de facto isso 
que aconteceu.
Os meus pais também acabaram por acordar às 
5:00 da madrugada e assim ficamos os quatro na 
sala de estar, orando e torcendo para que os nossos 
familiares e amigos estivessem bem. A preocupação 
aumentou, quando a rede caiu e ficamos todos 
incomunicáveis. Após tomar o pequeno almoço, às 
8:00 da manhã, eu fui deitar-me, porque não tinha 
dormido a noite inteira. Só acordei ás 11:00 da noite 
e, quando acordei, fui carregar imediatamente o 
meu telefone, para contactar com os meus amigos 
e a minha família.
Graças a Deus, a nossa casa não ficou inundada, 
não tivemos nenhuma perda material e nada 
foi destruído. Após 24h, a eletricidade voltou a 
funcionar assim como a rede de internet, porém 
continuávamos sem água. Como diz o meu pai, 
"para isso dá-se um jeito".
Fico muito grata por não nos ter acontecido nada. 

Infelizmente, esta não é a realidade de muitas 
pessoas, por isso tento ajudar da forma que eu posso, 
pois, infelizmente, a situação de muitas famílias 
é imensamente triste. Em Manleu, uma vila, que 
foi completamente destruída e onde a população 
perdeu as suas casas, roupa, mantimentos e comida, 
houve duas vítimas mortais. Uma menina foi levada 
pela ribeira de Manleu. O seu pai já tinha perdido 
as esperanças, mas ela foi salva por um polícia. A 
menina segurou-se a uma bananeira, para não ser 
levada pela corrente. Ela ficou com algumas feridas 
nas costas, causadas pelos ramos das árvores.
Por incrível que pareça, essas pessoas continuam a 
sorrir e a ser extremamente gratas pela vida. Quando 
nós, membros da Associação de Estudantes, os 
fomos visitar, eu não tenho palavras para descrever 
a maneira como eles nos receberam.
Perguntavam-nos como estavam as outras pessoas, 
esquecendo o que elas tinham passado. Tudo isto, 
de facto, aqueceu tanto o meu coração, porque 
estas pessoas perderam tudo, mas, mesmo  assim, 
continuavam gratas, pois afirmavam que havia 
pessoas em pior situação do que elas e que "graças 
a Deus" elas estavam vivas. Tudo isto me fez refletir 
sobre o como nós reclamamos injustamente das 
nossas vidas e quão ingratos somos.
Espero que tudo possa voltar ao “normal”, mas o 
que eu, de facto, desejo não é voltar ao "normal". 
Acredito que o estado e a população deviam cuidar 
melhor do país e acho que algumas destas medidas 
deviam ser implementadas: Timor devia ter um 
planeamento urbano, devia ter um fundo económico 
e ter um plano de ação imediato, caso tal situação se 
repita, porque já passou mais de uma semana e as 
mudanças são quase invisíveis.

Nelita Tinoco, 12.º B

25/04/21, 12:46 HS

O meu 04/04/2021

Era uma hora da manhã e não conseguia dormir. 
Não tinha nenhum pressentimento de que algo de 
mal ia acontecer. Tentei dormir e adormeci.
No entanto, às 4 horas fui acordada pelo barulho 
dos meus pais a descerem ao rés-do-chão da casa. 
Não percebia bem o que se estava a passar, mas saí 
do quarto, que estava escuro, pois a luz tinha ido 
abaixo, e desci. Ao dar o primeiro passo no chão, 
senti o meu pé molhado. Percebi imediatamente que 
a água tinha entrado em casa. Subi imediatamente 
as escadas para procurar uma lanterna e voltei para 
ajudar os meus primos a pôr as coisas num sítio alto.



Enquanto nós, jovens, púnhamos as coisas em 
segurança, os mais velhos, os meus pais e tios, 
tapavam a rua com sacos de areia, para que a água 
não entrasse na casa dos vizinhos. Não estávamos 
assim tão preocupados com a nossa casa, mas mais 
com a dos outros. A chuva não parava e, cada hora 
que passava, mais vizinhos abandonavam as suas 
casas, pois o nível da água aumentava e chegava 
até quase ao peito. Chamamos alguns vizinhos, 
principalmente as crianças, para dormirem e 
descansarem no primeiro andar da nossa casa.
Nesse momento, não dava para pensar em Corona 
Vírus, mesmo que a polícia passasse em frente 
de casa, gritando "máscaras!". Era impossível 
lembrarmo-nos disso, enquanto víamos as casas  a 
serem inundadas, a água quase no topo dos carros, 
muros destruídos e algumas pessoas a chorarem. A 
única coisa que podíamos fazer era esperar que a 
chuva parasse.
Ao voltar a pensar nesse dia, sinto dor e, ao mesmo 
tempo, penso no quanto sortuda eu sou. Embora a 
minha casa tenha sido um pouco afetada, não perdi 
nada, comparado com aqueles que perderam a vida, 
familiares ou as suas casas.
Naquele dia, poderíamos ter estado a celebrar a 
Páscoa, mas infelizmente isso não aconteceu.

         Ana Patrícia Almeida, 12.º C

25/04/21, 12:15 HS

As cheias

Começou a chover sem parar, salvo erro, no dia 2 
de abril de 2021. Não tive preocupações nenhumas, 
pois, graças a Deus, estivemos bem durante a 
inundação, apesar de ficar sem luz e o telemóvel 
sem bateria durante três dias (que é uma coisa 
muito   irritante, mas paciência!).
Não esperava que a cidade de Díli tivesse sido 
inundada, mas foi o que aconteceu: a estrada junto 
à Praia dos Coqueiros foi abaixo por causa da água, 
muitas casas foram destruídas (principalmente 
aquelas que ficam perto das ribeiras) e algumas 
pessoas perderam a sua vida (homens, mulheres, 
crianças e bebés). Só fiquei a saber das notícias, 
depois de a eletricidade regressar, pois tinha de 
carregar o telemóvel. Muitas pessoas disseram 
que estas cheias foram um castigo de Deus, porque 
durante dois anos seguidos não puderam assistir à 
cerimónia Pascal, presencialmente, na igreja, devido 
à pandemia da Covid e por causa dos nossos Líderes, 
mas enfim.
Concluo que esta inundação destruiu mais do que 
a inundação do ano passado, ocorrida no dia 13 de 
março de 2020.

                                                            Flamínia Araújo,12.º C  

25/04/21, 11:23 HS

Vencidos mais uma vez
Estava eu no meu quarto a contemplar a chuva, que 
parecia que nunca mais ia cessar, circunstância que 
me levou a pensar se íamos ou não ter o segundo 
grande castigo da Natureza (o primeiro foi no dia 
13 de março de 2020). Contudo, não querendo 
refletir nas coisas negativas, ignorei-as e fui dormir. 
A  madrugada de 4 de abril de 2021 foi preocupante 
e alarmante para várias pessoas. No entanto, para 
mim, foi uma madrugada simples, dorminhoca e 
de preguiça. Os meus pais e o meu irmão tentavam 
acordar-me, mas eu dormia como uma pedra. Só 
acordei às 6 horas. Os meus pais contaram-me que 
estiveram acordados a noite inteira.
Felizmente, não houve inundação na nossa casa. A 
água apenas entrou pelo teto. Os meus pais e o meu 
irmão estiveram, na madrugada, a mudar coisas que 
ficaram molhadas pelas pingas. Entretanto, saí e fui 
ao nosso portão. As estradas tinham desaparecido. 
A água tomava conta delas e levava consigo grandes 
troncos de árvores. Olhei para as casas dos vizinhos. 



Também não houve inundação nas suas casas. 
Estávamos todos bem. Que sorte tivemos! Graças 
a Deus! Todos tentávamos contactar os nossos 
familiares. Mas a rede estava péssima. Não havia 
rede. Havia uma ausência de ruídos dos automóveis, 
das motas e   d   a   s          "microletes". Apenas a água 
"cantava" no seu tom forte. Fomos vencidos, mais 
uma vez, pela Natureza.

                     Freteliana de Deus, 12.º A

25/04/21, 10:47 HS

4 de abril - domingo de Páscoa
A Páscoa ia ser celebrada como a do ano passado, 
com missas virtuais. Mas quem diria que no Domingo 
de Páscoa, na ressurreição de Cristo, íamos enfrentar 
a maior situação de calamidade em 40 anos?
Na Semana Santa, começou a chover com mais 
frequência. Depois de vários dias de chuva quase 
contínua, o receio de um novo 13 de março de 2020 
aumentou.
Enquanto eu e a minha família assistíamos à missa 
de sábado de  Aleluia, por volta das 22h30, começou 
a chover bastante. Eu achei que, tal como nos 
últimos dias, ia parar depois de alguma horas e que 
a chuva não seria assim muito forte, logo fui dormir, 
achando que estava tudo bem. No entanto, desta 
vez apenas parou mesmo de chover à tarde. Choveu 
a noite inteira e sempre com grande intensidade. 
Foram quase 12h de chuva intensa.
Quando acordei, o meu quarto estava às escuras, 
pela janela via  que a chuva era fortíssima e que 
ia começar a inundar e a causar deslizamentos de 
terra no nosso  terreno. Saí para ver se estava tudo 
bem. Os meus pais, tios e primos estavam, há horas, 
ocupados e preocupados com tudo o que estava a 
acontecer. Eu e os meus irmãos ficamos na sala a 
rezar e a tentar enviar e responder às mensagens 
dos nossos familiares e amigos mais próximos, para 
saber se estavam todos bem. Devido às ligações de 
rede estarem péssimas, as mensagens e as notícias 
do resto de Díli chegavam tarde. Graças a Deus, 
nenhum dos meus familiares sofreu danos físicos e 
apenas alguns perderam a maioria dos seus bens/
pertences.
Infelizmente, essa não foi a realidade de todos. 
Mais de uma dezena de mortes e feridos e milhares 
de famílias perderam as suas casas, não só em Díli 
como nos outros municípios.
Quando a chuva parou e a nossa estrada ficou limpa, 
por volta das 4h da tarde, fomos distribuir comida 
pelas famílias nos centros de evacuação. Demos 
uma pequena volta pela cidade de Díli e, ao ver os 
centros de evacuação ficarem cheias de pessoas, as 

famílias a limparem as suas casas e muitas casas, 
pontes e estradas destruídas e estragadas, fiquei 
com o coração partido. Quando chegamos em casa, 
estávamos na mesma sem eletricidade e água, 
passamos o dia todo assim.
Contudo, em dias assim, depois de várias horas de 
chuva intensa, dou-me conta de quão sortuda e 
privilegiada eu sou pelas condições que tenho e por 
isso sou todos os dias grata.
Apesar de tudo isso, nunca me irei esquecer de 
todas as vidas perdidas, das famílias que perderam 
suas casas e de todos os que foram afetados.
Espero e acredito que somos capazes de enfrentar 
esta situação, sempre com a cabeça erguida e fé em 
Deus.

Lola Ruak, 12º A

25/04/21, 11:11 HS

A inundação

No dia 13 de março no ano de 2020, foi a minha 
primeira experiência com uma horrível inundação, 
que resultou em graves consequências em muitos 
bairros de Díli, principalmente, em Bemori e 
Santa Cruz, por causa do ribeiro. Pensava que 
esta inundação ia ser a última, ou pelo menos a 
última por muito tempo. Nunca imaginei o que iria 
acontecer no dia 04 de abril de 2021.
Era um dia normal. Passei todo o dia em casa e, 
à noite, fui dormir. Acordei as 4 da manhã, com a 
minha mãe a bater à porta do meu quarto, gritando 
para eu acordar. Não havia luz, mas pensava que 
era uma noite normal e a chuva iria passar, por isso 
continuei a dormir.
Acordei as 5h com a minha mãe aos gritos, para eu 
descer para o andar de baixo, pois a chuva e o vento 
estavam muito fortes.
Descemos todos.
A minha casa está situada em Lahane Marábia, por 
isso se houver qualquer desastre natural é muito 
perigoso.
Depois de alguns minutos, a minha mãe começou a 
gritar que a casa ia desabar, porque, um dos lados do 
terreno em que construímos um pilar para segurar 
a casa, estava a cair com a enxurrada. Entramos 
em pânico e assim corremos, imediatamente, para 
uma casa pequena que se encontrava ao lado. Não 
trouxemos nada connosco, porque foi uma coisa 
tão rápida que pensávamos que a casa ia desabar, 
naquele momento, e não tivemos tempo.
Ficamos assim à espera, lá fora, até a chuva parar. 



Graças a Deus a casa não foi afetada! Apenas a terra 
na lateral da casa, caiu pelo monte abaixo. A qualquer 
momento poder-se-ia dar um desabamento do 
terreno onde a casa se encontrava, por isso era ainda 
muito perigoso entrarmos dentro dela. Decidimos, 
assim, dormir lá fora noutra casa que se encontra à 
parte.
Ficamos sem eletricidade durante cinco dias e 
tivemos que cozinhar com fogo.
Os meus tios taparam toda a terra caída, para 
prevenir o contacto da terra com a chuva. Até hoje, 
ainda não pudemos reconstruir nada, para segurar 
a casa, porque a terra ainda está molhada. São 
precisas duas semanas sem chuva, para se começar 
a reconstrução.
O meu irmão e eu fomos para a casa da minha tia 
em Comoro, por alguns dias, uma vez que tínhamos 
medo.
Agora, já estou em casa com a minha família, mas 
ainda estamos a dormir na casa à parte.
Anteriormente, gostava muito da chuva, mas agora, 
quando chove, não consigo dormir e entro logo em 
pânico.
Com esta chuva tropical, muitas pessoas perderam 
a vida e muitas casas foram destruídas. Estou muito 
grata por eu e a minha família não termos sido 
afetados e por ainda termos um teto sobre as nossas 
cabeças e comida na mesa.
Foi uma experiência muito traumática que me 
marcou para minha vida inteira.

 Patrícia Martins, 12.º B

06/05/21, 10:23 HS

Desta vez foi com toda a minha família

Foi no dia 13 de março, no ano passado, em 2020, 
que a minha casa ficou inundada pela primeira vez, 
desde que mudamos para Bidau Santana. Ainda me 
lembro muito bem como correu. Foi numa sexta-
feira. Era um dia normal, mas depois, à tarde, choveu 
imenso. A chuva tinha tanta força que saí do meu 
quarto, para ver se estava tudo bem. Pela minha 
janela, vi que a água estava a chegar ao parapeito e 
começava a entrar pela porta.
Desligamos totalmente a eletricidade e quem estava 
na nossa casa era só eu, a minha tia, as empregadas 
e as minhas primas mais novas, que estavam a 
dormir (os meus primos estavam na escola e o meu 
tio estava no trabalho). Estávamos todos em pânico 
(incluindo eu), porque a água já me dava pela 
cintura e não conseguíamos abrir a porta, por causa 

da força da água. Eu sabia que tinha de manter a 
calma, porque estavam ali as minhas primas e 
eu tinha de as tirar dali, porque elas não sabiam       
nadar. Pedi-lhes que me ajudassem a salvar as coisas 
mais importantes, como documentos. Elas levaram 
o que puderam para os locais mais altos da casa, 
enquanto eu tentava abrir a porta. Para conseguir 
sair, tive de partir a fechadura da casa com um 
martelo. Fui buscar a chave para abrir o portão 
que dava para  a rua, tarefa que foi muito difícil, 
pois amontoavam-se ali objetos que andavam a 
boiar, como baldes, garrafas, uma máquina de lavar 
roupa e um frigorífico estragado, que bloqueavam 
a abertura do portão. Só depois de conseguir abrir 
o portão consegui voltar a *RESPIRAR*. Tive, então, 
que tirar toda gente de casa e levar as pessoas 
para um sítio mais seguro. Acho que, ainda hoje, as 
minhas primas estão traumatizadas e à noite não 
conseguem dormir. Uma delas ficou com febre. Foi 
um dia muito terrível e senti muito medo.
Nós perdemos muitas coisas, mas o meu tio perdeu 
quase todos os seus livros, incluindo todos os livros 
do "Principezinho" traduzidos em muitas línguas e 
livros que agora já não estão à venda no mercado. 
Tínhamos uma biblioteca e muitos livros no escritório 
do meu tio. Perdeu-se quase tudo.
Eu também perdi muitos livros e fiquei triste e 
zangada comigo própria, porque não consegui salvar 
a minha coleção preferida: "A Guerra dos Tronos".
Não sabia que o medo que senti no ano passado iria 
voltar no dia 04 de abril de 2021. No dia de Páscoa, 
não dormimos a noite toda, porque estava a chover 
torrencialmente e uns amigos nossos telefonaram 
para que a nossa família ficasse toda junta, incluindo 
o meu tio. Como nós já aprendêramos com a 
primeira inundação, começamos logo a pôr as mãos 
à obra, salvar documentos, alguns livros...
Desta vez, não fui eu quem partiu a fechadura. O 
meu tio partiu a porta com um taco de baseball. 
Eu fui a primeira a sair de casa para abrir o nosso 
portão. Depois, peguei nas minhas primas e levei-as 
à minha tia e às empregadas, que estavam do outro 
lado da estrada, em local seguro, sem água.
Eu, os primos e o meu tio ficamos em casa, a tentar 
salvar as poucas coisas que ainda estavam secas.
Desta vez, perdemos quase todas as coisas da casa, 
ficou tudo estragado com a inundação, os nossos 
materiais da escola, os manuais...
A água subiu três vezes e tivemos que sair dali. 
Juntamo-nos todos noutra casa e o mais importante 
de tudo é que voltamos a   estar reunidos outra vez.
E foi assim que passei a minha Páscoa com a minha 
família, a chuva e a      inundação.



Queria agradecer a todos os que estiveram 
preocupados comigo e com a minha família e às 
pessoas que quiseram ajudar-nos e muito obrigada 
pela compreensão dos professores.
  Beijinhos e um Grande abraço (virtual).             

                                                                Nélia Santos, 12.º B 

14/04/21, 20:57 HS

Era para ser Páscoa...

Véspera de Páscoa. O mundo prepara-se para 
festejar a ressurreição de Jesus. O mundo prepara-
se para festejar o valor da vida.
Foi na noite de 4 para 5 de abril de 2021. Acordei 
estremunhada. Algo de grave estava a acontecer. 
Não era simplesmente mais uma chuva forte, 
das muitas a que já    estava habituada a assistir, 
apesar de estranhar a intensidade e  frequência 
com que chovia nos últimos dias. Em cinco anos 
de permanência em Timor, nunca tinha assistido a 
tanto tempo seguido de chuva.
O inesperado acontecia em Timor-Leste. Chuvas 
torrenciais levaram à destruição de casas, grande 
parte da população ficou desalojada. Grande parte 
da população ficou sem nada.
Eu, felizmente, não senti na pele o que aconteceu. 
Mas, o isolamento em que vivi foi insuportável.
Imaginava o cenário à minha volta. Não tinha notícias. 
Recebia, de Portugal, o contacto de familiares, que 
assistiam, incrédulos, ao que se estava a passar em 
Timor. Eu não conseguia responder nem ouvir o 
que me tentavam dizer. A minha agonia aumentava, 
segundo a segundo.
Aos poucos, fui conseguindo ter notícias. Aquelas 
notícias que ninguém quer ouvir, que ninguém quer 
presenciar, que ninguém  quer acreditar.
A minha casa não ficou inundada. Na falta de luz 
funcionou o gerador.
Fui uma privilegiada. Mas isso não me fez sentir 
melhor. Na minha impotência e insignificância 
passei o dia, os dias seguintes e continuo agoniada, 
a imaginar a destruição à minha volta, o sofrimento 
inimaginável das pessoas, dos velhos, dos  jovens, 
das crianças.
É impossível ficar indiferente ao que estava a 
acontecer, ficar com as casas destruídas, a perder 
tudo.
Senti a impotência de querer chegar a alguém e de 
não conseguir. Senti-me mal por aquelas pessoas.
Senti-me mal por estar bem!

Grata por estar bem, mas nunca indiferente. Não há 
palavras para descrever o meu sentir.
Não há para palavras que descrevam o que se vive e 
a luta diária que se trava, nesta pequena grande ilha 
de Timor-Leste.

                                                             Rita Machado, 12.º A

 

19/04/21, 15:49 HS

Com medo de novo

Desde as cheias de 13 de março de 2020 que eu vivia 
com o receio (por vezes inconsciente) de a minha 
casa inundar de novo.  Sempre que chovia com mais 
força, eu largava tudo o que estava a fazer, saía de 
casa, verificava o jardim todo, para saber se a água 
se estava a acumular, e fechava os portões.
Acordei por volta das quatro da manhã. Não havia luz, 
apenas uma vela que a minha mãe tinha acendido. 
Éramos as únicas acordadas, a colocar toalhas nas 
janelas e alguidares por baixo do telhado. Durante 
esse dia, estivemos ocupados com limpezas, 
preparações de comida, e a tentar receber notícias 
do resto de Díli. Enquanto a chuva não parasse, não 
iríamos ter internet (e muito menos eletricidade).
No final desse dia, consegui ver as fotos que estavam 
a ser partilhadas e senti-me sortuda pelo que ainda 
tinha.
Penso que foram 3 dias sem luz, a tentar poupar 
água e, ao mesmo tempo, a ajudar amigos nossos. 
Quando a eletricidade, finalmente, voltou, não 
vinha com força suficiente para fornecer algo mais 
do que tomadas e lâmpadas, o que significou mais 
uns dias a usar água da chuva.
Apesar de tudo, continuei e continuo a estar 
imensamente grata   e nunca me irei esquecer de 
todas as vidas perdidas e, mais importante ainda, de 
todas as famílias sem casa.

                                                     Gabriela Antunes, 12.º A

19/04/21, 15:54 HS

Eu estava errada

Adoro dias chuvosos. Quando acordei, às quatro 
e meia da  manhã, estava a chover. Fiquei 
extremamente feliz.
Por volta das cinco e tal, a chuva aumentou e a luz foi 
abaixo. Não fiquei muito contente, mas calculei que, 
às oito, a luz voltasse. Só me apercebi da gravidade 



da chuva, quando os meus avós ligaram 
a dizer que acordaram com água no colchão da cama. 
A água dava-lhes pela cintura. Fiquei extremamente 
preocupada, não só com os meus avós mas também 
com os meus colegas.
Adoro tanto a chuva que não me apercebi da 
quantidade de água que caía do céu. O meu jardim 
ficou inundado com água, como sempre fica em dias 
chuvosos, mas a chuva, que me fez feliz de manhã, 
inundou a casa dos meus avós até às janelas.
Adoro dias chuvosos. Em dias de sol, dou comigo 
a pedir chuva. Achava que se chovesse a cântaros 
o dia todo, que isso me faria feliz. E claro está que 
estava errada.

Alícia Freitas 12.º A

A Páscoa chuvosa de 2021

O dia três de abril, caiu cinzento. As nuvens, vindas 
de todos os pontos cardeais circundavam altiva e 
ameaçadoramente a cidade de Dili. O anoitecer 
foi tranquilo, com a queda de uma chuva, ainda 
miudinha, que ajudava a fechar os olhos. Dormi 
tranquilo.
Passado algum tempo, acordei sobressaltado com a 
violência da chuva e o ressoar de trovões entre os 
montes. Estava escuro, pois a luz, já tinha falhado, 
havia horas. O medo reinava silencioso, em contraste 
com o barulhento bater da chuva nos telhados de 
zinco. Passado algum tempo, a tragédia.
As águas raivosas, que desciam das encostas das 
montanhas e das ribeiras, devastaram tudo o que 
tinham pela frente. Muitas casas, construídas 
nas encostas das montanhas sem o mínimo de 
consistência e segurança, foram levadas pelas 
águas caudalosas.  Outras, construídas em terrenos 
desnivelados, sofreram inundações.  Em pouco 
tempo, muitas delas, transformaram-se em tanques 
de águas lamacentas. Quis a sorte que a nossa, se 
mantivesse segura, sofrendo apenas alguns danos 
na varanda. 
Os nossos vizinhos, infelizmente, não tiveram a 
mesma sorte. Pela segunda vez consecutiva, março 
de 2020 e abril 2021, as suas casas não foram 
poupadas pela força das águas. 
Num gesto solidário, fomos dar-lhes “uma mãozinha”. 
Juntos, entre lamentos e encorajamentos, fomos 
tentando retirar as águas que inundaram totalmente 
a casa. A luta contra as águas, que teimavam em não 
parar, foi intensa.  Desde as duas e meia até às nove 
da manhã, pás, vassouras, baldes, bacias e enxadas 
não conheceram descanso. 
Os eletrodomésticos comparados há bem pouco 

tempo, pela segunda vez, num espaço de um ano, 
ficaram completamente danificados. As paredes 
da casa, até à altura da janela, ganhou uma cor 
lamacenta. Entre todos, foram trocados olhares de 
impotência face à calamidade.  E, à luz de algumas 
velas, fomos trabalhando, na limpeza da casa.
Chegou a manhã. A pouca claridade que iluminava a 
encosta dos montes, pouco acima das nossas casas, 
fez-nos ver a gravidade do que tinha acontecido, ao 
longo da madrugada, de quatro de abril. 
Perante nós, um triste cenário, de casas, árvores 
e muros desabados, de pessoas soterradas que 
foram, felizmente, salvas a tempo. Entre nós e os 
nossos vizinhos trocámos olhares mudos que diziam 
“tivemos sorte, apesar de tudo”.
Eram oito horas da manhã, quando voltámos para   
a nossa casa, a fim de descansar, com um sentido 
obrigado dos nossos vizinhos.

                                         Nélio Martins, 12.º D 
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