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De modo preambular, os votos de boas-vindas à 
nossa embaixadora Maria Manuela Bairos que 
inicia funções em Díli e é a nossa atual presidente 
do Conselho de Patronos e, um agradecimento 
especial ao Doutor José Pedro Machado Vieira, 
anterior embaixador e que hoje desempenha 
funções diplomáticas em Havana.
Bem-vinda e Obrigado!
Este número da nossa Tempo procura refletir 
sobre a realidade lusófona impregnada na nossa 
Comunidade (CPLP) com um olhar mais distante 
e, próximo, de Timor-Leste.
No projeto identitário da nossa Escola, datado 
no quadriénio de 2016/20, assumimos a dimensão 
filosófica e ôntica do “tantos e todos sendo”, 
ilustrando deste modo a nossa visão fragatiana da 
demonstração/relação estabelecida entre o Sein e 
o Dasein de Heidegger. 
O Ser-aí ou o Ser-aí-no-mundo heideggeriano 
é a realidade possibilitante do questionamento 
que se assume, designadamente, na linguagem 
enquanto momento triangular de persuasão, ou 
seja, um ethos de credibilidade e ética, um pathos 
de emoção e sentimento e um logos de razão em 
coexistente devir heraclitiano.

A língua portuguesa é pluricontinental e 
policêntrica, sendo a mesma língua, tem formas e 
linguarejares diferenciados próprios de referências 
culturais e usos sociais diferentes. (Silva, A.S. 
2016).
Compreende, em si, múltiplas formas sendo uma 
realidade dinâmica/multiforme.
A linguagem pressentindo-se no sentido ôntico 
de manifestação do humano no mundo, no ser-
aí-no-mundo, constrói uma realidade não só de 
interpelação, mas de compreensão, do Outro!
As palavras são a verbalização do desejo que 
sentimos do Outro. A linguagem humana é, por 
isso, uma consequência espantosa da necessidade 
de relação. (Mendonça, J.T. 2020).
Aliás, autrement qu’etre ou au-delà de l’essence, 
levinasiano, mais não pretende do que inteligir esta 
imperiosidade do Outro como razão substantiva e 
presente da própria realidade humana.
Sentido metafísico, também, presente em Pessoa, 
“minha Pátria é a língua portuguesa”, uma 
mundividência percebível no sentido da própria 
lusofonia.
Idealização de um espaço diferenciado per se, 
mas comum, cosmopolita, na dimensão de Albert 
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Camus e, possibilitante desta realidade única 
e policêntrica, que se assume com nuances e 
linguarejares diferenciados, mas sempre a Língua 
Portuguesa!
Contextualizando, procuramos sempre, fazer 
cumprir uma obrigação basilar,
• tornar a Escola Portuguesa de Díli num 
espaço de referência da língua e da cultura 
portuguesa, exigente nos propósitos, qualificante 
e qualificadora dos recursos humanos;
• promover e difundir a língua e a cultura 
portuguesa, bem como os laços linguísticos e 
culturais entre Portugal e Timor-Leste, 
• contribuir para a promoção socioeducativa 
dos recursos humanos proporcionando uma 
formação de base cultural lusófona, que deve 
constituir um objetivo estratégico.
Nesse sentido poderíamos interpretar/
reconstruindo os versos pessoanos da Mensagem:
Cumpriu-se o Mar e o Império se desfez
Senhor, falta cumprir-se, a Lusofonia!
Pensado de modo estratégico, o plasmado em sede 
do documento identitário 2020/24, não é ingénua 
a referência a Garaudi,
Porque aos que veem as coisas como são e 
perguntam porquê?

Nós sonhamos coisas que nunca foram e 
perguntamos, porque não?
Fazendo-nos, também, inteligir o sentido de 
Ruy Cinatti quando de modo magistral nos 
afirma o afeto pelos timorenses. Cada vez mais se 
convence e nos convence que um desenvolvimento 
sustentável de Timor-Leste no espaço lusófono é/
será possível e desejável numa articulação íntima 
com a cultura local.
Este é um dos sentidos possíveis da construção de 
um caminho que se faz caminhando, por veredas, 
com escolhos, mas com a determinação de quem 
tem da Escola uma ideia de partilha, de lugar de 
saberes, multidisciplinar, inclusiva e determinante 
num futuro que não renegando o passado se 
constrói neste presente tão incerto.

Acácio Azevedo de Brito
Presidente da CAP

“Não posso deixar de referenciar, o meu sentido obrigado aos docentes que servem 
com abnegação, sabedoria e sentido de missão, aos funcionários que servindo bem 
a comunidade prestam um inestimável serviço educativo, aos pais e encarregados 
de educação pela escolha da melhor escola para os seus educandos e aos alunos 
pelo seu caráter curioso, perscrutador e exigente.”
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Portugal e a 
Comunidade 
dos Países 
de Língua 
Portuguesa 



É com muito prazer que aceito o convite da Escola 
Portuguesa de Dili para partilhar um contributo 
para a edição da sua revista especialmente dedicada 
à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – 
CPLP. Na realidade, a minha primeira estadia e 
até agora a mais prolongada em Timor-Leste, foi 
em 2014, pela mão da CPLP, numa altura em que 
Timor-Leste assumia a presidência rotativa da 
organização, tendo então integrado a comissão de 
assessoria que reuniu representantes de todos os 
países da CPLP, presidida pelo atual Presidente 
da RDTL, Sua Excelência, Dr Francisco Guterres 
Lu Olo.
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
nasceu em 1996 como um acto de vontade política 
que uniu os países de língua portuguesa ligados por 
estreitos laços de amizade, quaisquer que tenham 
sido as suas contingências históricas. Portugal 
vivia então duas décadas de democracia, reduzido 
à sua natural dimensão europeia, mas muito 
marcado também pela sua dimensão atlântica 
que o levara durante 500 anos da sua história em 
demanda de povos e riquezas nas Américas, no 
Índico e no Pacífico.
José Aparecido de Oliveira, ex-Ministro da Cultura 
do Brasil, foi grande impulsionador desta ideia de 
comunidade, compreendendo como quase dois 
séculos após a sua independência, entre o Brasil e 
os demais países de língua portuguesa perduram 
laços cruzados de amizade, culturais e identitários 
que unem os nossos povos na América, em África 
ou na Ásia. Assim, o lançamento da CPLP foi 
assumido por todos os países de língua portuguesa 
como uma forma de institucionalizar as suas 
especiais relações num quadro multilateral de 
cooperação e de coordenação com vista a promover 
políticas e objetivos comuns ou partilhados.
A CPLP, no seu acto fundador, escolheu assentar 
a sua identidade na língua portuguesa, o fator 
que melhor exprime o espírito que nos une e 
o património que nos define e nos diferencia do 
mundo exterior. Isso não significa a negação de 
outros idiomas nacionais, em regra preexistentes 
à introdução da língua portuguesa. Como 
refere António Guterres, Primeiro-Ministro 
de Portugal à data da criação da CPLP: “A 
multiplicidade de idiomas criados pelos diferentes 
povos que constituem a grande família humana 
representa indubitavelmente uma riqueza 
cultural e antropológica cuja preservação é muito 
simplesmente sinónimo de defesa da civilização”. 

Contudo, também é certo que um dos efeitos do 
fenómeno da globalização se traduz na utilização 
de um núcleo restrito de línguas nas redes sociais 
e informáticas e nos conteúdos disponíveis na 
internet.  O português está nesse grupo limitado 
de línguas, sendo presentemente a 4ª língua mais 
falada no mundo como língua materna e também 
a 4ª língua no número de utilizadores de internet. 
Expressão de identidade comum dos países CPLP, 
a língua portuguesa, tornou-se agora também 
factor de facilitação e de promoção de negócios, 
de afirmação cultural a nível internacional e de 
comunicação num espaço que ultrapassa já muito 
o estrito conjunto dos países CPLP, para incluir 
também as suas importantes diásporas e um número 
cada vez mais vasto de falantes de português 
como língua estrangeira em todo o mundo.
Em Timor-Leste, a recuperação da língua 
portuguesa, banida durante os anos da ocupação, é 
uma tarefa que exige determinação e persistência. 
Os países amigos da CPLP têm dado um contributo 
nos seus esforços bilaterais e é expectável que 
haja um reforço dessa cooperação bilateral e 
no âmbito da CPLP que possa corresponder às 
necessidades identificadas pelo governo timorense.
Um segundo vector de afirmação da CPLP 
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assenta na coordenação de políticas e concertação 
de posições nas Nações Unidas e no âmbito de 
espaços regionais em que participam os países 
membros da CPLP. Portugal aderiu à União 
Europeia há quase trinta anos e desde então 
tem procurado promover na agenda europeia 
questões que possam ser importantes para os 
seus parceiros da CPLP ou de outros Estados 
com os quais tem especiais laços históricos e de 
amizade.  Foi justamente durante as presidências 
portuguesas rotativas da União Europeia que se 
realizaram as primeiras Cimeiras UE-África, UE-
Brasil e UE-Índia, países e regiões com os quais 
partilhamos um antigo percurso civilizacional. 
Mas a questão timorense na União Europeia 
representa porventura o caso mais visível de 
defesa intransigente de um povo irmão por parte 
de Portugal junto dos seus parceiros europeus. 
No plano mais amplo das Nações Unidas, decisivo 
para a autodeterminação de Timor-Leste, as 
conversações entre Portugal e a Indonésia 
desenrolavam-se tendo como pano de fundo uma 
solidariedade que unia em torno de Timor todos 
os países da CPLP. 
Neste como em muitos outros casos, a solidariedade 
e até a cumplicidade existente entre os países 
irmãos de língua portuguesa têm permitido 
agregar e coordenar esforços, ampliando a sua 
voz no mundo em defesa de causas, interesses e 
valores por todos partilhados.
Em terceiro lugar, a CPLP é também cooperação 
para o desenvolvimento e para a prosperidade.  
Cooperação que será cada vez menos para 
o desenvolvimento e cada vez mais para a 
prosperidade, na medida em que de forma geral 
os recursos internos de cada país serão suficientes 
para responder às suas necessidades básicas. 
Mas para corresponder às expectativas de bem-
estar das suas populações abrem-se agora novos 
desafios aos nossos governos, que passam por 
devolver à sociedade civil e aos agentes culturais 
e económicos iniciativas de negócios e de defesa 
dos seus interesses específicos. Neste contexto, 
são muitas as oportunidades existentes para os 
países CPLP partilharem projetos em áreas onde 
possuam experiência e vantagens comparativas, 
sabendo à partida que têm uma linguagem em 
comum e que não é só a língua portuguesa mas 
uma cultura comum criada e enriquecida pela 
interação secular entre todos os seus povos.
Perante o fenómeno inultrapassável da 

globalização, a CPLP – hoje de forma geral mais 
próspera do que ontem – anseia por aprofundar a 
sua ação junto da sua sociedade civil, dos agentes 
culturais e da classe empresarial, verdadeiros 
motores da vida democrática dos nossos países.  A 
CPLP será também assim um ponto de encontro 
de empresários, de estudantes ou de cidadãos que 
queiram partilhar iniciativas, projetos de vida ou 
a vontade de lutar por um mundo melhor e mais 
solidário.
Porque finalmente a CPLP é cultura, uma cultura 
humanista que se construiu e se consolidou ao 
longo duma convivência secular; uma cultura de 
valores universais por todos partilhada e que foi 
tão verdadeira e essencial na defesa do povo irmão 
de Timor-Leste; uma cultura de solidariedade 
que vela pela erradicação de todas as formas de 
indignidade no mundo.
A CPLP foi criada com uma dolorosa ausência 
original: Timor-Leste. Mas Timor esteve presente 
no espírito e nas palavras dos Chefes de Estado e 
de Governo na sua Cimeira constitutiva. Era uma 
ausência sentida, pelo sofrimento que se sabia ter-
se abatido sobre o povo de Timor, pelos anseios 
de liberdade que a Revolução de Abril soubera 
conferir a todos os povos de África, mas que fora 
interrompida em Timor-Leste por uma noite 
longa e escura que finalmente se dissipara com o 
sol nascente do novo milénio.
Os países e os povos irmãos da CPLP estiveram 
sempre ao lado de Timor nesses anos difíceis. Com 
a adesão formal de Timor-Leste à CPLP, cumpriu-
se um sonho: o de acolher no seu seio todos os 
países e povos de língua portuguesa. Outros sonhos 
estão por cumprir, mas a fraternidade da CPLP 
tem inspirado e estimulado o desenvolvimento 
em múltiplas frentes de projetos e parcerias de 
cooperação entre os países de língua portuguesa. 
Vinte e cinco anos após a sua criação, a CPLP é 
uma comunidade cada vez mais coesa e consciente 
do seu potencial no mundo.

Maria Manuela Bairos
Embaixadora de Portugal em Díli

Dili, 27 de Março de 2022
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UMA VIAGEM NO TEMPO
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tem uma história, 
palmilhada ao longo de vinte e seis anos de existência, marcada, desde o seu ato 
fundacional, pelo desejo de encontro e reencontro de culturas lusófonas, onde 
vem reforçando o que existe nela em comum, pela aceitação das diferenças, 
numa cooperação entre todos, para afirmação de cada um dos seus Estados-
membros.
Numa perspetiva comunitária, onde a singularidade é respeitada, falamos 
de culturas lusófonas que se acolhem e convivem, à sombra de uma mesma 
língua: a portuguesa. Por essa razão, a língua é um dos pilares, na construção 
da CPLP. 
Para mitigar as múltiplas diferenças existentes entre os seus Estados-membros, 
instituiu-se o pilar da Cooperação, promovendo entre eles a entreajuda nas 
mais diversas áreas. 
A fim de afirmar e consolidar a presença da CPLP, nos Fóruns Internacionais, 
foi instituída a Concertação Político Diplomática. 
Estes três pilares, que integram os objetivos gerais da CPLP, têm sido, no seu 
todo, a matriz orientadora e enformadora do dinamismo das múltiplas ações, 
que a CPLP tem vindo a desenvolver, ao longo dos quase vinte e seis anos de 
existência, a partir de um espaço privilegiado, que é a Sede da Comunidade, 
onde trabalham os diplomatas, inclusive, o Secretário Executivo.

A SEDE
Como qualquer Organização Internacional, a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, também, tem a sua Sede. 
Inicialmente, ela estava localizada na Rua de São Caetano, nº 32, em Lisboa. 
Um espaço nobre, é certo, mas exíguo, para responder aos desafios cada vez mais 
exigentes e plurais, que se colocavam à própria Comunidade, como por exemplo, 
as inúmeras reuniões, e as receções de visitas dos Chefes de Estado ou de Governo, 
onde confluía muita gente, numa Sede que carecia de um espaço mais amplo, para 
acolher a todos. 
Face a isto, os Embaixadores dos oito países, na altura, em reuniões do Comité 
de Concertação Permanente, foram sugerindo, progressivamente, aos governos dos 
Estados-membros, um novo espaço, com maior capacidade, para responder aos 
múltiplos desafios que se apresentavam à Comunidade. 
Portugal, como país que acolhe os Representantes Permanentes das Missões 

CPLP
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Diplomáticas dos outros Estados-membros, comprometeu-se a ceder esse 
espaço, e o compromisso ganhou forma, no dia 6 de Fevereiro de 2012, com 
a instalação e inauguração da Sede, no Palácio do Conde de Penafiel, sita na 
Rua de São Mamede, nº 21, em Lisboa.   
   

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Palácio_Conde_Penafiel%2C_Sede_da_
CPLP%2C_em_Lisboa_09.jpg

O SECRETARIADO EXECUTIVO

Para dar seguimento aos objetivos propostos à data da sua fundação, 
criou-se o Secretariado Executivo que é “o principal órgão executivo da 
CPLP e que tem, como funções, a execução, a planificação, a organização e 
acompanhamento das decisões dos Chefes de Estado e de Governo e demais 
iniciativas da CPLP”.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA 
CPLP
O Secretário Executivo da CPLP é uma personalidade de um dos seus 
Estados-membros, eleito para um mandato de dois anos, renovável por 
outros dois, mediante candidatura apresentada rotativamente pelos 
Estados-membros, por ordem alfabética crescente” . 
Neste biénio que começou em 17 de Julho de 2021 e que durará até Julho 
de 2023, na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo em Luanda, foi eleito 
o cidadão timorense, Zacarias Albano da Costa, para o cargo de Secretário 
Executivo.  
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OS REPRESENTANTES PERMANENTES 
DAS MISSÕES DIPLOMÁTICAS
                      
Os Representantes Permanentes das Missões Diplomáticas junto da CPLP são, por 
norma, os Embaixadores, enviados por cada um dos Estados-membros. A CPLP é, 
portanto, um foro multilateral, visto estabelecer, prioritariamente, relações diplomáticas, 
entre os países que a integram.
Em alguns casos, essa Missão é representada, cumulativamente, pelo Embaixador 
acreditado em Lisboa, mas dada a intensa e continuada atividade diplomática que 
se desenvolve nesta Instituição, a maioria dos Estados-membros tem hoje o seu 
Representante junto da CPLP, para realizar, de forma eficiente e em tempo útil, as 
funções que lhe são atribuídas. 
Cabe, pois, ao Representante do Estado-membro da CPLP, representar o seu país em 
todos os atos públicos, que se traduz, na “atuação nas mais diversas circunstâncias em 
nome do Estado donde provém” .  
É também função do Representante Permanente das Missões Diplomáticas junto da 
CPLP, informar diariamente sobre toda a atividade que se considere relevante à Capital, 
a fim de haver um acompanhamento continuado, por parte do departamento dos 
serviços multilaterais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, acerca das atividades e 
decisões tomadas na CPLP.   
Um exemplo concreto, a Missão Permanente de Timor-Leste junto da CPLP tinha, por 
hábito, remeter informações para os serviços multilaterais do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, antes do fecho da Missão, cujo trabalho prévio consistia em “recolher, 
selecionar, analisar e remeter para os serviços nacionais de que depende”.

Secretário Executivo da CPLP, Embaixador Zacarias Albano da Costa, 
Fonte: https://www.cplp.org/id-4447.

aspx?Action=1&NewsId=9239&M=NewsV2&PID=10872
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CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 
GERAIS
Ao longo dos vinte e seis anos da sua existência, a CPLP cumpriu, em grande 
parte, os objetivos gerais infra propostos:

“A concertação político-diplomática entre seus estados-membros, 
nomeadamente para o reforço da sua presença no cenário internacional;
A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência 
e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, 
justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social;
A materialização de projetos de promoção e difusão da língua 
portuguesa” .
Assim, a título de exemplo, ao nível de Concertação Político Diplomática, 
conseguiu-se que Angola e Brasil tivessem assento, como membros não 
permanentes, na Organização das Nações Unidas (ONU).
Relativamente à Cooperação, conseguiu-se realizar atividades entre os Estados-
membros da CPLP, em vários domínios, como o da Ciência e Tecnologia, Defesa, 
Educação, Saúde e Desporto.   
Finalmente, quanto à promoção e difusão da língua portuguesa, a CPLP conseguiu, 
no ano de 2012, que o português adquirisse o estatuto de língua de trabalho, na 
Organização das Nações Unidas, para a Ciência e Cultura, (UNESCO).

Abordámos, ao longo deste texto, alguns aspetos atinentes à Organização 
Internacional Lusófona que é a CPLP, como Instituição, os seus objetivos gerais, 
a sua Sede, os seus Representantes Permanentes e as entidades que nela prestam 
serviços no dia-a-dia. 
Há muito mais para dizer, pois as atividades da CPLP, não se esgotam no 
cumprimento dos objetivos gerais propostos. 
O seu caráter multilateral e o envolvimento setorial, na vida de cada um dos 
seus Estados-membros, tornou possível a concretização de vários projetos de 
cooperação, que têm vindo a ser registados, a seu tempo, nas memórias diárias da 
CPLP, disponíveis na Internet.
Cabe a nós, cidadãos da CPLP, conhecer um pouco mais a nossa Organização, 
através da leitura dos documentos à nossa disposição e que ilustram o trabalho 
desenvolvido ao longo destes vinte e seis anos. 

José Barreto Martins

  1CPLP. Secretariado Executivo; Disponível em https://www.cplp.org/id-3751.aspx, Consultado em, 22/01/2022.
  2Idem.z
  3Calvet de Magalhães, José. (2005). Manual Diplomático, 5ª edição, Lisboa, Editorial Bizâncio, p.32.
  4Idem, p.34.
 5CPLP. Objetivos Gerais da CPLP. Disponível em:  https://www.cplp.org/id-3751.aspx , consultado em 22/01/2022.
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“Somos uma comunidade de iguais, partilhando 
numa língua global e juntos somos mais fortes no 
mendo”

António Costa, 16 de julho de 2021, Cimeira da CPLP

A CPLP, Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, é constituída por nove países: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste 
e Guiné Equatorial.
O projeto da CPLP nasceu em 1983, com Jaime 
Gama, ministro dos Negócios Estrangeiros de 
Portugal. Numa visita oficial a Cabo Verde, sugeriu 
a realização de cimeiras rotativas bienais, para 
estreitar relações entre os países de língua oficial 
portuguesa. A 17 de julho de 1996, em Lisboa, 
realizou-se a primeira cimeira da organização. 
Aquando da sua constituição, a CPLP incluía 
apenas sete países: Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique e São 
Tomé e Príncipe. Em 2002, após a independência, 
Timor-Leste juntou-se à comunidade. Por último, 
em 2014, é aprovada a integração da Guiné 
Equatorial, ainda hoje contestada.
A declaração constitutiva da organização 
estabelece as condições de adesão: países com o 
Português como língua oficial e que se regem pelo 
primado da paz, da democracia, do Estado de 

Direito, do bom Governo, dos Direitos Humanos e 
da justiça social. Para além da promoção e difusão 
da Língua Portuguesa, a organização fomenta 
o desenvolvimento cooperativo em várias áreas 
estruturantes, tais como: educação,  saúde, ciência, 
tecnologia, defesa, agricultura, administração 
pública, comunicações, justiça, segurança pública, 
cultura, desporto e comunicação social. 
Desde a sua criação, a CPLP tem promovido e 
desenvolvido políticas de aproximação dos povos 
lusófonos, nomeadamente a celebração, desde 
2010, do Dia da Língua Portuguesa e das Culturas 
Lusófonas, a 5 de maio, que assinala a importância 
da Língua Portuguesa como património cultural 
comum e a diversidade linguística e cultural 
dos seus Estados-membros. Ainda o Acordo 
Ortográfico, em vigor em vários países, desde 
2009, visando uma maior uniformização da 
Língua Portuguesa para facilitar a sua divulgação, 
respeitando-se as variantes nacionais. Em 2010, 
foram disponibilizados, no Portal da Língua 
Portuguesa, dois recursos oficiais para a aplicação 
do Acordo Ortográfico: o Vocabulário Ortográfico 

Comunidade dos 
Países de Língua 
Portuguesa

12



Comum da Língua Portuguesa (VOC), que agrega 
a riqueza e diversidade vocabulares dos países-
membros, e a ferramenta Lince, para apoio na 
conversão de textos. Destacam-se, também, 
a promoção do intercâmbio cultural entre os 
Estados-membros, com feiras do livro, festivais 
de cinema e prémios literários; os Jogos da 
Lusofonia, desde 2004; e o Acordo de Mobilidade, 
para questões diplomáticas, que entrou em vigor 
em 1 de janeiro de 2022. Outras medidas poderão 
ser adotadas, designadamente o reconhecimento 
de formações académicas ou a portabilidade dos 
direitos da Segurança Social.
A CPLP tem pela frente vários desafios. Não é 
apenas uma comunidade linguística, mas também 
cultural, económica, científica, tecnológica e 
diplomática. O Português é a quinta língua 
mais falada no mundo e a organização, que 
integra contextos culturais ricos, diversificados 
e pujantes, poderá reforçar o seu papel na 
diplomacia internacional. Sublinhe-se ainda 
o potencial demográfico, em especial devido 
aos países africanos; o acesso a recursos para o 
salto energético, reclamado pela humanidade, 
para além de contar com três países produtores 

de petróleo; e ainda a capacidade de produzir 
alimentos à escala mundial. 
No entanto, os Estados-membros aderiram a 
esta organização com expectativas distintas. 
Portugal, não minimizando as vantagens 
económicas, considera prioritária a difusão da 
Língua Portuguesa. Contudo, os países africanos 
valorizam os proveitos económicos da integração. 
A aplicação do Acordo Ortográfico nos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) 
tem sido um processo lento, pois implica a 
reimpressão de livros, dicionários e outros 
materiais, com custos muito elevados. Por outro 
lado, a CPLP não abarca 293 milhões de falantes 
da Língua Portuguesa, pois alguns Estados-
membros têm mais do que uma língua oficial, 
nomeadamente a Guiné Equatorial e Timor-Leste, 
e o crioulo de Cabo Verde e o da Guiné-Bissau, não 
reconhecidos como línguas oficiais, são adotados 
como língua de uso quotidiano pela maioria 
da população. Estas variáveis comprometem 
uma contagem objetiva dos falantes de Língua 
Portuguesa. De acordo com o Presidente do 
Instituto Camões, seriam cerca de 270 milhões, 
em 2019.
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País  População
Brasil 213 317 639
Moçambique 30 832 244
Angola 33 933 611
Portugal 10 344 802
Guiné-Bissau 1 991 587
Timor-Leste 1 357 576
Guiné Equatorial 1 449 891
Cabo Verde 491 875
São Tomé e Príncipe 223 363
Total 293 942 588

NOTA: Refira-se também Macau, região administrativa da República Popular da China, 
e Goa, Estado da Índia, onde a Língua Portuguesa tem alguma presença.



Os Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, e ainda o secretário-executivo da CPLP, Marcolino 
Moco, durante a Cimeira Constitutiva da CPLP, que decorreu a 17 de julho de 
1996, no Centro Cultural de Belém.

In https://www.cplp.org

Timor-Leste faz parte da CPLP desde a sua 
independência, em 2002. De acordo com 
Jesuíno Alves, Diretor-Geral para os Assuntos 
Multilaterais e Regionais do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC), 
quando questionado sobre os benefícios da CPLP, 
no passado, presente e futuro: “Não podemos 
esquecer que, nos momentos difíceis, foram eles 
a lutar ao nosso lado. […] Sem estes apoios, a 
luta diplomática de Timor-Leste no exterior 
teria sido mais difícil e o caso timorense teria sido 
esquecido pelas Nações Unidas” (Freitas, 2021). 
Em homenagem à comunidade, “batizaram-se” 
as três pontes de acesso à cidade de Díli: CPLP 
I (inaugurada em 2014), CPLP II e CPLP III 
(ambas inauguradas em 2018).
Ao longo dos anos, o Camões, Instituto da 
Cooperação e da Língua, desenvolveu, em Timor-
Leste, projetos de cooperação em áreas diversas: 
ensino, agricultura, administração eleitoral, 
jornalismo, justiça e Direitos Humanos. Outras 
organizações portuguesas promoveram iniciativas, 
no âmbito da cooperação, nomeadamente as 
universidades, o Centro de Língua Portuguesa 

(CLP) e o Instituto da Língua Portuguesa (ILP). 
Ao nível da difusão e enraizamento da Língua 
Portuguesa, destacam-se: Escola Portuguesa de 
Díli -  Ruy Cinatti, Escolas de Referência e Centros 
de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE); 
Projeto de Reintrodução da Língua Portuguesa 
em Timor-Leste;  Projeto de Consolidação da 
Língua Portuguesa em Timor-Leste; Reforma 
Curricular do Ensino Básico e Secundário; Projeto 
de Formação Inicial e Contínua de Professores 
(PFICP) e Projeto Formar Mais – Formação 
Contínua de Professores em Timor-Leste. 
Apesar deste recente, mas intenso e sistemático 
investimento de recursos financeiros e humanos, 
Timor-Leste ainda não assinou o Acordo 
Ortográfico e a percentagem populacional que 
fala a Língua Portuguesa é incerta. Segundo os 
Censos de 2015, para 1.384 timorenses o português 
era a língua materna. Como segunda língua, havia 
28.764 falantes e, como terceira língua, havia 
33.198.
A Presidência da Conferência de Chefes de Estado 
e de Governo, com um mandato de dois anos, 
foi assumida por Timor-Leste, de 23/7/2014 a 
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31/10/2016. Na XI Conferência, que assinalou 
a passagem da presidência rotativa ao Brasil, o 
Presidente  de Timor-Leste, Taur Matan Ruak, 
defendeu que “unidos e fortes transformamos 
a CPLP, uma CPLP cada vez mais relevante, 
credível a nível internacional, falando a uma só 
voz, escutada porque merecedora de respeito, 
graças aos princípios e valores por que se pauta” 
(Portal da CPLP, 2016). Na XIII Conferência, 
a 17 de julho de 2021, em Luanda, Angola, foi 
eleito secretário-executivo, para o biénio 2021-
2023, o cidadão timorense Zacarias da Costa, o 
qual sublinhou também a “força unificadora, 
simbolizada por Timor-Leste, e o potencial de 
crescimento que a CPLP representa” (Observatório 
da Língua Portuguesa, 2021). Por último, numa 
entrevista, no âmbito do V Congresso da SEDES 
– Associação para o Desenvolvimento Económico 
e Social, Ramos-Horta reforçou o papel de união 
dos povos lusófonos, através das tecnologias da 
comunicação do século XXI, aumentando o 
conhecimento que têm uns dos outros: “(…) ver 
como vivem os povos nas aldeias em Moçambique 
ou nos sertanejos lá no Brasil ou nas aldeias de 
Timor” (Visão, 2021).

Ana Rute Figueiredo
Hélio Alves

Isabel Lourenço
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Recordo-me de há alguns anos ter visto uma 
reportagem televisiva, em que um jornalista 
português, no interior do Brasil, recolhia imagens, 
contava histórias e evocava memórias, ao mesmo 
tempo que contactava e dialogava com os locais. 
Numa cidade ali algures, abordou um homem na 
rua, apresentou-se e entabulou conversa com ele, 
e a dada altura perguntou-lhe:
- Vocês, aqui, que língua falam?
O homem de imediato respondeu: Nós aqui 
falamos português, é claro! E vocês em Portugal, 
qual é a vossa língua?
Essa resposta pronta não trazia com ela qualquer 
ponta de ironia. O homem era analfabeto e 
limitou-se a expressar uma sincera e genuína 
ignorância, num tema que decerto nunca o 
preocupara. Mas o importante é que para ele era 
líquido que era em português que se expressava.
A singularidade deste episódio será talvez um 
bom ponto de partida para uma breve reflexão 
sobre o que é hoje a CPLP, cuja sigla aponta 
precisamente para aquilo que, em primeira linha, 
une os países que a integram: a língua portuguesa.
A CPLP foi formalmente constituída em 17 de 
Julho de 1996, mas essa é uma data que, sendo 
sem dúvida importante, de facto não trouxe 
nada de substancialmente novo. Representou a 

“Vocês, 
aqui, 
em que língua falam?”
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“Vocês, 
aqui, 
em que língua falam?”

consagração política duma realidade que vinha 
de trás, e que já aproximava povos e nações 
ligados não só pela língua comum, mas por fortes 
laços históricos, culturais e sentimentais.
É por isso que a CPLP se distingue de outras 
organizações internacionais, que tantas vezes 
resultam mais da vontade das elites, e são ditadas 
por meros interesses pontuais de proximidade 
geográfica, de cooperação económica, ou de 
hegemonia militar, ligando povos que poderão 
manter relações amistosas entre si, mas que, 
afinal, não se sentem genuinamente assim tão 
próximos uns dos outros, e na prática continuam 
a alimentar interesses nacionais próprios.
Em 1999, nos dias dramáticos que se seguiram 
ao referendo em Timor-Leste, os portugueses 
uniram-se num grito de revolta em apoio ao 
sacrificado povo timorense, em manifestações 
espontâneas e massivas que juntaram por todo 
o país muitos milhares de pessoas, de todas as 
ideologias e simpatias partidárias. A mobilização 
popular e a forte carga emocional que envolveram 
a causa de Timor são excelentes exemplos de como 
a CPLP assenta em bases sólidas e é muito mais 
que o texto escrito dum efémero tratado político. 
É uma comunidade construída e acarinhada 
por povos que um dia a História aproximou e 
que hoje, num contexto totalmente diferente, 

querem continuar a manter laços de amizade e de 
cooperação, numa base de absoluta igualdade e de 
respeito recíproco. E é por essa razão que a CPLP 
tem ótimas condições para perdurar no tempo, 
muito para além duma qualquer conjuntura 
histórica, ou de uma qualquer crise existencial de 
um dos seus membros.
Numa época em que se multiplicam opiniões 
e teorias sobre a interpretação que deve ser 
dada à História, se necessário reescrevendo-a, 
tenho para mim que os factos históricos devem 
ser encarados duma forma objetiva e aberta, 
sem espírito monocromático que tudo reduz à 
expressão mais simples, por muito que isso custe 
a quem não conseguiu libertar-se de saudosismos, 
ou continua a raciocinar apegado a preconceitos 
ou a complexos de culpa.
E, no caso da CPLP, também sem pretensiosismos 
ou paternalismos linguísticos. Ninguém é o dono 
da língua portuguesa, que com todas as suas 
variantes é um património comum de todos os 
povos que a falam. A começar por aquele cidadão 
anónimo duma cidade perdida no interior do 
Brasil.   

Alexandre Coelho
Juíz formador no CFJJ 

17



A distância que 
nos separa...
portugalidade 

por.tu.ga.li.da.de

nome feminino
1.qualidade do que ou de quem é português
2.conjunto de traços considerados distintivos da 
cultura e história de Portugal
3.sentimento de afinidade ou de amor por Portugal

https://www.infopedia.pt

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
ocupa 7,2% da terra do nosso planeta, com uma 
extenção territorial de 10 737 000 km2 espalhados 
pelos quatro Continentes – Europa, América, 
África e Ásia.
Segundo  a Organização das Nações Unidas, 
estima-se que a CPLP terá 110 milhões de 
habitantes a mais em 2050 do que no período da 
sua agregação. 
Dados fornecidos pelo Observatório da Língua 
Portuguesa dão conta que, também em 2050, os 
países da CPLP concentrarão 4% da população 
mundial nos seus territórios.
O Português é a única língua oficial do Brasil, 

... o sentimento que nos une!

de Cabo Verde, de Angola, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal e São Tomé e Píncipe.
É, como todos sabem, a quinta língua mais falada 
no mundo e a primeira mais falada no Hemisfério 
Sul.
Muitos “apelidam” a Língua Portuguesa de 
“difícil”, na verdade, ela é apenas complexa e 
completa. É um mar de palavras, conceitos e 
definições únicos no mundo que são o reflexo de  
uma herança histórica riquíssima. Essa herança 
criou laços fortes entre estes países e a Lusofonia 
tornou-se um conceito que vai muito para além 
das bases linguísticas.
Desde a tomada de Ceuta, na Dinastia de Avis, que 
Portugal ambicionava ir mais além. A  verdade é 
que fomos, e hoje somos, uma grande comunidade 
que se orgulha de ser e falar português. 
Dialogamos em Português, dialogamos em 
Cultura, em Patrimónico imaterial e material.  
Partilhamos a Gastronomia,  a Moda, a 
Tecnologia, a Ciência, a Música e o Futebol. A 
essência portuguesa está presente um pouco por 
toda a parte. 
É uma essência que tem perdurado pelas tradições 
que tão fortemente estão presentes no dicionário 
de emoções e lembranças de cada um de nós.
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A distância que 
nos separa...
... o sentimento que nos une!

É uma essência que vive em grandes personalidades 
portuguesas que marcaram o percurso de Portugal 
no mundo. Que está eternizada nos sonetos de 
Camões, nos textos narrativos de Alexandre 
Herculano e nos versos de Amália Rodrigues,
É voz de todos nós que ecoa pelos quatro 
continentes. 
De um longo processo histórico criou-se esta 
identidade cultural que uniu nove países. Esses 
países possuem hoje uma relação privilegiada 
e acolhem uma comunidade que respeita a sua 
identidade cultural e que, apesar da distância, 
conseguiram ser coesos.
“Muito mais é o que nos une, que aquilo que nos 
separa”- canta Rui Veloso. A verdade é que, entre 
todos os países da CPLP, existe muito de nós, 
portugueses, muito das nossas raízes.
São essas raízes que criam as pontes entre todas 
estas distâncias, que dão sentido ao termo 
portugalidade. 
E será a portugalidade um sentimento, ou, será 
muito mais que isso? Será uma forma de estar e 
de assumir todo um passado de conquistas de um 
país que, embora pequeno, se engrandeceu em 
feitos?
É um elo que nos une, que nos deixa saudosos e 

que nos faz sentir orgulhosos do nosso país.
E é essa a saudade, que é  tão nossa, que une os 
portugueses pelo mundo e que os faz partilhar o 
que é nosso com aqueles que, embora não tenham 
nascido em Portugal, são portugueses de coração.
Neste sentido, os termos portugalidade e 
lusofonia são, sem dúvida, sinónimos de união e 
coesão de uma grande família em que se tornou 
a CPLP e, embora  esta seja um conjunto de 
países independentes, é hoje, acima de tudo, uma 
comunidade de povos irmãos.

Distância aproximada, em km, de Portugal para 
os restantes países da CPLP:

Lisboa - Angola - 6 215km
Lisboa  - Brasil - 7 373 km
Lisboa - Cabo Verde - 2 812 km
Lisboa - Guiné-Bissau - 4 584 km
Lisboa - Guiné Equatorial - 5 713 km
Lisboa - Moçambique - 7 891 km
Lisboa São Tomé e Píncipe - 4 573 km
Lisboa - Timor-Leste - 14 426 km

Susana Vieira

19



Despertando 
o interesse 
pela Física… 
simplesmente 
um pêndulo.
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Despertando 
o interesse 
pela Física… 
simplesmente 
um pêndulo.

Recentemente, a Escola Portuguesa de Dili aceitou 
com curiosidade fazer parte de uma rede de pêndulos 
de elevada precisão instalados em diversas partes 
do mundo e assessorados remotamente a partir de 
Lisboa, pelo Instituto Superior Técnico, incluindo-
se no projeto denominado “World Pendulum 
Alliance”. Com efeito, um dos objetivos deste 
projeto consiste em se poder determinar em tempo 
real o valor da aceleração da gravidade em diversos 
locais geograficamente diferentes, nomeadamente 
no que respeita à latitude, fator de que depende o 
valor da “constante” de gravidade.
Timor-Leste passa assim a fazer parte dos doze 
países que integram atualmente o WPA, sendo 
quatro destes pertencentes à CPLP (três em Escolas 
Portuguesas no estrangeiro) e o único localizado na 
Ásia. 
A partir de um kit de montagem disponibilizado 
pelo projeto e trazido de Portugal no qual se 
incluem componentes informáticos que permitem 
a ligação via internet ao servidor do IST e após a 
sua calibração rigorosa, torna-se possível realizar 
a experimentação, quer local quer remotamente, 
acedendo-se aos dados registados informaticamente 
com um grau de precisão significativo.  Com os 
dados obtidos é então possível a determinação do 
valor da aceleração da gravidade local tendo por 
base o entendimento das equações matemáticas 
associadas ao movimento pendular combinadas 
com as leis de Newton, para além de diversas 
outras considerações possíveis de analisar gráfica 
e analiticamente. O coordenador do WPA(*), 
Professor Horácio Fernandes, entusiasta resiliente 
da Física, com um sentido científico, prático e 
assertivo acompanha, orienta e esclarece cada 
etapa da montagem do pêndulo e, mesmo perante 
os obstáculos surgidos, consegue incentivar quem 
está do outro lado do mundo e ser parte fulcral da 
superação. 
Este instrumento realmente simples de grande 
riqueza exploratória permite relacionar outros 
conteúdos do ensino secundário, designadamente 
nos domínios da “Energia e sua conservação” e da 
“Mecânica”. Simultaneamente, serve de ferramenta 
suplementar no desenvolvimento das competências 
preconizadas no perfil dos alunos: “Raciocínio e 
resolução de problemas”, “Saber científico, técnico 
e tecnológico” ou ainda o “Pensamento crítico e 
pensamento criativo”. 
Procura-se então dar cumprimento aos objetivos 
específicos do próprio projeto (http://wpa.tecnico.

ulisboa.pt/), transcritos na intencionalidade 
de “manter uma rede cooperativa no ensino, 
tendo por base uma experiência mundial que 
vive da latitude, a par do que se faz em grandes 
experiências de física” como refere o coordenador 
do WPA. Neste sentido, é evidente um interesse 
comum na promoção de práticas pedagógicas 
que fomentem o desenvolvimento da dimensão 
científica, nomeadamente no domínio da Física e 
das suas interfaces do conhecimento.
A integração da Escola Portuguesa de Dili 
no WPA capacita a escola num sentido lato e 
permite aos alunos do secundário alargarem o seu 
conhecimento na área da Física designadamente 
acedendo aos laboratórios remotos disponibilizados 
(com certificação na conclusão do curso), os quais 
se consubstanciam na conjugação da era digital 
contemporânea e do desenvolvimento/exploração 
de conhecimentos físicos por via da experimentação.  
A simples montagem do pêndulo já deu origem, nas 
aulas e por parte dos alunos, à pesquisa e abordagem 
de alguns conceitos associados. Pode-se, portanto, 
inferir que a curiosidade está despertada, ou seja, 
foi dado o primeiro passo na trajetória evolutiva do 
conhecimento com recurso a um pêndulo simples e 
a outros diferenciados. 

(*) - O Projeto WPA pode ser visitado em www.e-
lab.tecnico.ulisboa.pt

Teresa Lopes
(Coordenadora do Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais)
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De Línguas 
e Mares

“Uma língua é o lugar donde se vê o 
Mundo e em que se traçam os limites do 
nosso pensar e sentir. Da minha língua 
vê-se o mar.”

Vergílio Ferreira
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Pensamos de forma diferente, vemos o mundo por outros prismas, adentramos o território dos outros 
e, se conseguirmos, plantamo-nos lá dentro a encontrar palavras para o que não tínhamos antes, que 
descoberta bonita, e se temos palavras temos mais coisas a brotar de dentro de nós, uma nascente a 
borbulhar. Somos outros assim, uma extensão de nós mesmos, um mundo que se acrescenta e alarga, 
mais um ramo desta árvore de tronco firme ancorada em mares e distâncias. Somos muitos porque somos 
outros quando falamos outras línguas, e renascemos. Chegamos mais longe, espera que vou chegar, um 
dia chegarei até ti a dizer o mundo, tocar-te-ei numa língua comum, uma linguagem forjada no fogo 
onde fundimos palavras velhas e as fazemos novas.
Eu não sabia que era feto. Era mulher, woman, Frau, agora sou feto também. Não sabia que o pôr do sol 
era o sol a morrer, loro-matan monu, e que costa Norte e costa Sul são mar mulher e mar homem, tasi 
feto, tasi mane. Também não sabia que azul era kor-tasi, cor do mar, o mesmo tasi que nos une e separa 
e também não sabia que língua alguma conseguia descrever a inveja - laran moras - doente por dentro, 
como uma doença das entranhas que come por dentro quem a padece. Não sabia a doçura de um Espera, 
mana, o aviso do dealbar de um tempo a seu tempo, tão-pouco sabia a sonoridade cantada que pode 
haver num Boa tarde, Professora. Também não sabia ser ou estar perante a ausência do verbo, agora 
sei, e continuo a saber quem sou e onde estou. Não sei ainda o que serei. Não sabemos. Não há tempos 
verbais nesta minha língua nova que tento adentrar, mas tenho muitos no meu coração habitado pelo 
marulhar de mares e oceanos, e palavras singelas de sorrisos de olhares de veludo que agora me abraçam 
aqui.

Fotografia e texto de Leonor Barros
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“A Guiné-Bissau, um dos países mais pobres e 
frágeis do mundo...” 
A Guiné poderia, simplesmente, ser descrita 
assim. Mas, para mim, a Guiné-Bissau é muito 
mais do que isso. É um país que vale a pena 
conhecer e viver.
Em 2007 tive a oportunidade de integrar um 
projeto de cooperação na Guiné-Bissau, o 
Programa de Apoio ao Sistema Educativo da 
Guiné-Bissau (PASEG). A vontade de ensinar, 
após concluir a licenciatura, e, em parte, a 
curiosidade por conhecer um novo continente, 
fizeram-me abraçar o desafio. Mas o dia antes 
de embarcar, chorei, chorei muito por não 
saber o que me esperava. Afinal, era, e é, um 
dos países mais pobres do mundo!
Mas, logo à chegada, esta descrição simplista 
começou a cair por terra.
Um aeroporto sem muitas condições (claro!), 
simples, mas, à saída, uma multidão para 

Um olhar 
sobre… 
a Guiné-Bissau

receber todos os que chegavam de Lisboa. 
Entre eles os colegas portugueses, com quem 
iria trabalhar. Senti o normal calor tropical, 
mas senti logo, também, o calor humano de 
que é feita a Guiné-Bissau e todos aqueles que 
por lá passaram.
No segundo dia, a casa que dividia com mais 
quatro colegas, também eles recém-chegados à 
Guiné, foi assaltada, em plena luz do dia. Que 
jovens inocentes éramos! Deixámos a porta 
traseira da casa apenas com a rede mosquiteira 
e saímos. E o que é que roubaram? Apenas 
uma bolsa. Tinham televisão, telemóveis, 
computadores e levaram uma bolsa de senhora 
com carteira, dinheiro, cartões, documentos e 
outros objetos sentimentais. Procurámos no 
jardim, na rua, para ver se teriam deixado cair 
alguma coisa, mas nada!
Surpresa, dois dias depois a carteira (sem 
dinheiro), documentos, cartões e todos os 
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objetos de valor sentimental foram deixados 
no jardim!
A Guiné-Bissau, para mim, é isto. Há muitas 
necessidades, é preciso sobreviver. Mas, até o 
ladrão procura minimizar, ao máximo, a perda 
do outro. Aquele a quem roubou, mas por 
necessidade.
As escolas… grande parte delas em muito 
más condições estruturais, humildes, mas por 
norma limpas. À exceção das casas de banho, 
por falta de saneamento. No âmbito do projeto, 
lecionávamos, dinamizávamos centros de 
recursos, fazíamos formação de professores e 
tudo mais que fosse necessário.
Os centros de recursos – Oficinas em Língua 
Portuguesa - foram erguidos quase do nada, 
através de doações e com a mão de obra de 
alunos e professores, guineenses e portugueses, 
que os requalificaram. Muitos dos alunos 
acabaram por ficar como colaboradores, pro 

Um olhar 
sobre… 
a Guiné-Bissau

bono, nessas oficinas. Todos afirmavam que 
aprendiam muito. E a verdade é que, para 
muitos, lhes proporcionou oportunidades de 
estudo e trabalho, até em Portugal.
Ah! E a beleza do país. As paisagens são 
fantásticas. Os quilómetros e quilómetros 
de planícies (não há montanhas, o ponto 
mais alto são as Colinas de Bué, com 300m 
de altitude). Inúmeros rios, ribeiras e zonas 
pantanosas. Um pôr do sol fantástico. O 
Arquipélago dos Bijagós com mais de 80 ilhas, 
muitas delas sagradas e em estado quase 
virgem. Os sorrisos sinceros das crianças. As 
músicas ritmadas. O corpo, desde a senhora 
mais velha ao menino que mal sabe andar, que 
ginga automaticamente ao primeiro toque do 
djembê. E a alegria que transborda na face de 
todos.
A Guiné-Bissau é isto. É beleza natural. É 
calor humano. É altruísmo, é pertencer a uma 
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comunidade solidária, com vontade de crescer, 
de aprender, mesmo que o estado não seja 
capaz de os apoiar.
Quase quatro anos depois, no dia que regressei 
a Portugal, chorei, chorei muito, porque parte 
do meu coração ficou lá, com os amigos, que 
são a minha família guineense.
A Guiné-Bissau pode ser um “Estado falhado”,  
mas o povo guineense é um povo que, mesmo 
perante todas as adversidades, avanços e 

recuos, continua a viver alegre e a conquistar 
todos os que por lá passam.
É esse povo vitorioso que faz da Guiné-Bissau 
um país fantástico!

Joana Cunha

1 https://www.worldbank.org/pt/country/guineabissau/overview#
2https://www.rfi.fr/pt/angola/20170125-guine-bissau-estado-falhado-
zzzentre-paises-mais-corruptos-do-mundo

https://mail.google.com
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À distância 
de um clic
A relação do indivíduo com o mundo implica, nos 
dias de hoje, uma perceção múltipla de exigências 
sociais. Por ser a atualidade complexa e dinâmica, 
espera-se que a Escola responda às necessidades 
dos seus alunos, para que estes possam desenvolver 
comportamentos diversos, de preferência em 
exercício de uma cidadania ativa.
Os valores da cidadania encontram-se 
explanados nos princípios na Lei de Bases do 
Sistema Educativo, onde também se prevê que 
o mesmo contribua para a realização dos alunos 
e para a promoção do desenvolvimento da sua 
personalidade e das suas atitudes. A par disto, 
os princípios e as áreas de competências e de 
valores, definidos no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória, fazem igualmente 
antever a formação do indivíduo como cidadão 
participativo, em exercício de cidadania ao longo 
da vida.
No departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
(CEB) coexistem projetos em torno do tema 
“Interculturalidade”, de alguma forma por se 
considerar ser um tema abrangente, passível de se 
proceder à gestão do currículo de forma flexível 
e contextualizada, mas também por se reunir 
na EPD uma verdadeira mescla de culturas e 
tradições, unidas por um dos valores culturais 
mais crucial: a língua. Estes projetos pretendem ir 
ao encontro da diversidade cultural, das diferentes 
origens de cada um e das tradições que ainda 
perderam. Para além disso, ambicionam valorizar 
e respeitar as diferenças dos grupos, como forma 
de comunicação, de interação social e de criação 
de identidade e sentido de pertença. Também 
se almeja promover a comunicação em língua 

portuguesa, um dos valores mais relevantes do 
nosso tempo, já que é a língua oficial de inúmeros 
países da CPLP. E, por envolver cerca de 260 
milhões de pessoas, a língua portuguesa torna-
se uma língua global que se projeta em todos os 
continentes. 
Desta forma, o espírito da lusofonia torna-
se aqui o denominador comum de um espaço 
de partilha. A par da promoção e difusão da 
língua portuguesa, as aprendizagens realizadas 
permitirão o aprofundamento das relações entre  
todos e promoverá a formação das crianças que 
iniciam o 1.º CEB.
Em traços gerais, os alunos da turma D do 1.º ano 
estão a desenvolver uma atividade de intercâmbio 
cultural com os alunos do mesmo ano de 
escolaridade, da Escola Básica de Igreja-Meadela 
(Agrupamento de Escolas da Abelheira em Viana 
do Castelo – Portugal). De cá já foram enviados 
dois vídeos, o primeiro, referindo-se à apresentação 
do seu país, da sua cidade e dos próprios alunos 
e, o segundo, contando a lenda “Timor, a ilha do 
Crocodilo”, a partir de ilustrações e desenhos dos 
alunos do 1.º D. Este projeto desenvolver-se-á 
até final do ano letivo e serão abordados outros 
temas, contando também com a colaboração do 
professor de Expressão Musical, Idílio Fernandes, 
e da professora de Biologia, Ana Mafalda Faria. 
Com o mesmo mote, os alunos da turma C do 2.º 
ano, desenvolvem a sua atividade de intercâmbio 
com colegas da Escola Portuguesa de São Tomé e 
Príncipe, também do mesmo ano de escolaridade. 
De Díli partiu uma carta, enviada por e-mail, 
cheia de entusiasmo e orgulho por se ser timorense 
e de lá outra foi enviada referindo aspetos da sua 
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Ilustrações feitas pelos alunos do 2.º C da 
EPD, em janeiro de 2022

Foto exemplificativa do trabalho dos alunos do 
Agrupamento da Abelheira
Autores: Alunos do 1ºB da professora Manuela Meira

Fotos 
exemplificativas do 
trabalho dos alunos 
do Agrupamento 
de Escolas de 
Manteigas
Autora: Professora 
Lili Sfiri 

Foto exemplificativa do trabalho dos alunos do 
Agrupamento de Escolas de Almada
Autora: Professora Celeste Gonçalinho

geografia, cultura e gastronomia, incluindo uma 
foto de grupo.
É também esta uma das preocupações do 
departamento do 1.º CEB: o início da escolarização 
de forma participativa e democrática, promovendo 

o respeito pela diferença e pela tolerância, 
dialogando na língua da CPLP. 

Departamento do 1.º CEB
Ângela Sousa (2.º C) e Fátima Montez (1.º D)
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Projetos de 
Intercâmbio 

O Plano Anual de Atividades (PAA) da Escola Portuguesa de Díli (EPD) 
caracteriza-se sempre por ser um documento dinâmico, estruturando-se a partir de 
propostas que visam o alcance das metas preconizadas no Projeto Educativo (PE), 
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. (…)”
No presente ano letivo, são várias as propostas de atividade que têm surgido 
em torno da temática “Intercâmbio”, não só com o objetivo de promover e 
desenvolver uma amizade mútua entre a nossa escola e outras de ensino e expressão 
portuguesa, mas também para ir ao encontro de uma das metas do PE, no sentido 
de melhor gerir os currículos contemplando a realidade local. Neste sentido, os 
dinamizadores dos projetos fazem uso de estratégias de ensino, de aprendizagem e 
de avaliação alternativas, ao integrarem aspetos culturais e históricos locais nessas 
mesmas atividades, operacionalizando as práticas de ensino numa perspetiva 
multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar.
São exemplo disso, os projetos desenvolvidos no 1.º CEB, com a Escola Portuguesa 
de São Tomé e Príncipe e uma escola de Viana do Castelo, mas também as 
atividades do 3.º CEB, desenvolvidas no departamento das Expressões, com escolas 
portuguesas situadas nas regiões de Almada, Manteigas e Porto. 
Estes projetos tornam-se pertinentes, quando a EPD disponibiliza um serviço 
educativo a uma comunidade multicultural, sendo frequentada por crianças e 
alunos de inúmeras nacionalidades, com relevância para as crianças e alunos 
de nacionalidade timorense, não sendo o português a sua língua materna. Para 
além disso, a EPD constitui também uma representação oficial de Portugal no 
estrangeiro, tendo a responsabilidade de desenvolver uma importante ação 
no âmbito da intervenção e interação cultural comunitária. Por outro lado, e 
realçando a vertente académica, estes e outros projetos pretendem desenvolver 
ações conducentes a melhorar os resultados escolares e o sucesso educativo dos 
nossos alunos, no sentido de os dotar de conhecimentos e competências que possam 
mobilizar num futuro próximo e que lhes permitam agir de forma interventiva 
e esclarecida, contemplando valores de ética, solidariedade, igualdade, respeito e 
cidadania. 

30



Para além destes projetos de intercâmbio, a nossa escola assinalará o Dia 
Mundial da Língua Portuguesa, tal como a CPLP promove a data de 5 de maio, 
como o Dia da Cultura Lusófona. Neste sentido, a Biblioteca Escolar planeia 
promover um leque de atividade no sentido de reforçar a proficiência oral e 
escrita da língua portuguesa a par da intenção de sensibilizar a comunidade 
educativa para a importância do bom domínio da língua portuguesa no 
sucesso académico. Assim, para esta ocasião será dinamizado o concurso 
literário “Ruy Cinatti nasceu a 8 de março”, com posterior divulgação e 
leitura dos textos premiados.

Plano Anual de Atividades
 Ângela Sousa

Referências
https://dre.pt
Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf

Carta escrita pelos alunos do 
2.º C da EPD aos alunos da 
Escola Portuguesa de São 
Tomé e Príncipe, em janeiro 
de 2022
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CRESCER EM 
PORTUGUÊS 
NA EPD
“A construção da linguagem não é um trabalho consciente até que se desenvolva 
plenamente e se fixe como aquisição permanente.”

  Maria Montessori

No âmbito das comemorações dos 25 anos da CPLP, o departamento do Ensino 
Pré-Escolar da Escola Portuguesa de Díli - Ruy Cinatti procurou inquirir os pais 
das crianças do Pré-Escolar sobre a importância dos vínculos culturais, históricos 
e linguísticos partilhados entre os países pertencentes à CPLP e, em especial, entre 
Portugal e Timor-Leste. Sendo o português e o tétum as línguas oficiais de Timor-
Leste desde a restauração da independência, em 2002, o contexto linguístico é vasto e 
complexo, e com impactos reais na área educativa. Este ensino é bastante requisitado 
pela população, sendo que, existem cerca de 300 crianças a frequentar a Educação 
Pré-Escolar nesta Escola. 
Para além das línguas oficiais, não podemos omitir outras línguas francas como o 
inglês e indonésio e os dialetos locais. Uma criança em Timor-Leste pode comunicar 
em 4 ou 5 idiomas, mesmo não sendo fluente em todos eles: o dialeto materno, o tétum, 
o português, o indonésio e/ou o inglês. Partindo do pressuposto que o português não 
é a língua utilizada fora do contexto escolar, tentámos perceber como funciona a 
aprendizagem da mesma numa etapa crucial do desenvolvimento das crianças, entre 
os 3 e os 6 anos, neste contexto e com as suas especificidades. Recolhemos informação 
junto dos pais (em 3 grupos do Pré-Escolar, cerca de 90 inquiridos) através de um 
inquérito com 5 questões, para identificar o objetivo da integração dos alunos na 
EPD, qual a importância e impacto da língua portuguesa no futuro dos mesmos, bem 
como, da preponderância dos países da CPLP no futuro das crianças. 
Como resposta, os motivos que levam os pais a inscrever as crianças nesta Escola 
passam pela qualidade do ensino, as boas condições materiais e de infraestruturas 
oferecidas, a boa qualificação docente, a importância da inclusão no currículo do 
ensino em português e a qualidade dos conteúdos programáticos, estimulando todas 
as valências da criança. No que respeita às atividades pré-escolares, é atribuído 
grande ênfase a um espírito de ensino internacional e às atividades que exploram 
as capacidades cognitivas, emocionais e motoras das crianças, como a música, a 
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educação física, a expressão dramática, a dança, atividades de leitura na biblioteca, 
entre outras. É notória a importância dada à língua, nas respostas obtidas, 
principalmente pelo seu estatuto oficial no país, mas também pelo esforço diário 
dos pais e das crianças na aprendizagem e consolidação da língua. Verifica-se que, 
apesar da língua portuguesa não ser muito utilizada em espaço não escolar, a sua 
prática é valorizada pelos pais. Também o contacto dos mesmos com os educadores 
e funcionários permite-lhes adquirir novas e maiores capacidades linguísticas.  
Dentro dos benefícios da língua portuguesa em Timor-Leste, os pais ressaltam 
aspetos interessantes, nomeadamente, a modernização do tétum e o facto de 
permitir espoletar maior formação a nível das diferentes áreas do conhecimento, 
possibilitando o acesso a novas, diferentes e melhores oportunidades no futuro dos 
seus filhos nos diferentes países da CPLP. 
Os pais valorizam o currículo/método de ensino praticado nesta Escola, que 
estimula a formação pessoal e social do indivíduo, formando cidadãos participativos 
e responsáveis, considerando-se como elementos ativos no processo. Para além 
disto, consideram que os conteúdos programáticos e a forma como são abordados 
permitem o desenvolvimento integral da criança. 
Em suma, podemos referenciar que a língua portuguesa em Timor-Leste mantém 
um impacto inegável e preponderante, como podemos observar mesmo nas raízes e 
nas sementes do futuro que são as crianças...

André Bernardo
Inês Trigo
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No decorrer da semana que precedeu o Dia 
Mundial da Alimentação, o Departamento 
de Educação Pré-escolar da EPD dinamizou 
diversas atividades no âmbito da sensibilização 
e do conhecimento de boas práticas, para uma 
alimentação saudável, de acordo com o previsto 
no Plano Anual de Atividades. Assim, foi 
reservado um dia para a realização de atividades 
de culinária, durante o qual, todos os grupos de 
crianças estiveram envolvidos na preparação e 
confeção de receitas saudáveis. Simultaneamente, 
foi elaborado um livro com as receitas realizadas 
pelos diferentes grupos de crianças, tendo sido 
publicado e partilhado com as famílias, através 
da plataforma online Classroom, como forma de 
promover e desenvolver hábitos de alimentação 
saudável, que contribuam para melhorar a saúde 
de todos.
Comemorou-se também o Dia Nacional da 
Juventude, com a dinamização de atividades 
de expressão plástica, realizadas neste âmbito, 
promovendo e envolvendo todas as crianças, de 
forma a sensibilizar para a importância desta 
data histórica de Timor-Leste. 
O Dia Nacional da Cultura Científica, 24 
de novembro, também foi assinalado com a 
dinamização de diversas atividades no âmbito 
das ciências experimentais, de acordo com o 
previsto no Plano Anual de Atividades. Durante 
este dia as salas funcionaram como ateliers e, 
rotativamente, todos os grupos de crianças 
participaram em diferentes experiências. No 
decorrer das atividades, as crianças tiveram a 
oportunidade de vivenciar experiências como “O 
balão foguetão”, “Flutua e não flutua”, “É solúvel 

Educação 
Pré-Escolar

ou não solúvel”, “O ar que empurra a água”, 
“Garrafa dispersora”, “O vulcão” e “Explosão 
de cores”. As atividades de ciências estimulam a 
curiosidade natural das crianças, o desejo de saber 
mais e de compreender os fenómenos naturais que 
ocorrem no seu quotidiano. Permitem ainda que 
as crianças desenvolvam capacidades e adquiram 
procedimentos que lhes permitam explorar o 
meio que as rodeia participando ativamente na 
construção do seu próprio conhecimento.
No arranque das atividades letivas do segundo 
período escolar, o Departamento de Educação 
Pré-escolar da EPD  comemorou o Dia de Reis, 6 
de janeiro. Durante a primeira semana de janeiro 
todos os grupos de crianças desenvolveram 
diversas atividades alusivas a esta comemoração, 
culminando com a elaboração de diferentes 
coroas de reis, que as crianças usaram no Dia de 
Reis. 
No dia 22 de outubro, as crianças do Grupo A e 
do Grupo H do Departamento de Educação Pré-
escolar da EPD, acompanhadas pelas respetivas 
educadoras de infância e funcionárias da EPD, 
marcaram presença na edição de 2021 da Feira 
do Livro da Fundação Oriente. No decorrer da 
visita, as crianças tiveram a oportunidade de 
conhecer os diferentes stands de venda de livros, 
ouvir música e participar na “Hora do conto”, 
atividade que decorreu numa das salas da 
Fundação Oriente, onde as crianças escutaram 
a história “A Borboletinha”, contada e animada 
por Olga Vicenta, do Grupo Haktuir Ai-Knanoik.

Departamento de Educação Pré-Escolar
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Atualmente, é ainda difícil encontrar uma definição consensual do que é 
educação. Não obstante ser um termo comum, tem sido difícil encontrar um 
significado claro e preciso que permita avaliar se, em determinado momento, 
temos melhor educação comparativamente com momentos anteriores ou mesmo 
com outra sociedade.
Parece ser consensual aceitar que educar é capacitar. Assente neste pressuposto, 
entende-se que a educação seja um processo que pretende tornar as crianças, os 
jovens e os cidadãos em geral mais capazes de enfrentar os problemas do presente 
sem negligenciar aquilo que possam ser problemas do futuro. Inevitavelmente, 
coloca-se a questão: como é que eles se tornam mais capazes? Através da aquisição 
de conhecimentos, do desenvolvimento de competências, na interiorização de 
valores e de condutas. 
A educação física é a parte da educação geral que utiliza como meios específicos os 
exercícios físicos. A sua finalidade não se limita à procura de uma “performance”. 
Acima de tudo, procura preparar o aluno para a vida adulta, desenvolvendo um 
percurso de progressiva consciencialização crítica acerca dos valores estabelecidos 
pela própria sociedade veiculado pela atividade física.
A minha experiência, como professora de educação física, talvez ganhe em ser 
descrita. A implementação do modelo pedagógico, do Inglês Teaching Personal 
and Social Responsibility Trough Physical Activity onde pode ser consultado com 
mais detalhe em Hellison (2011) tem como pressuposto que o ensino dos valores, 
como o respeito pelo direito e sentimento dos outros, o esforço e dedicação, a 
autonomia, a liderança o ajudar os outros e ainda a transferência desses valores 
para outros contextos da vida, seja parte integrante das aulas de educação física. 

Difícil é 
ouvi-los
Todos podem contribuir quando  lhes é dada uma oportunidade
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Assim, faz parte da rotina da sessão sentarmo-nos em círculo no início e final 
da sessão, para que todos, alunos e professora, se vejam e possam comunicar 
de frente. Estes momentos de grande aprendizagem pessoal e social, designada 
de conversa de consciencialização, quando realizada no início da aula em que, 
frequentemente, são pedidos aos alunos exemplos de comportamentos para 
determinados valores, criam expectativas comportamentais e morais para a 
sessão (Gordon, 2010). O segundo momento em círculo, denominado reflexão 
de grupo, baseia-se em estimular os alunos a adotarem uma atitude crítica em 
relação a si mesmos e aos colegas, a resolverem problemas relativos às condutas 
evidenciadas no relacionamento com os outros durante a aula, encorajando-se 
os alunos a tornarem-se mais reflexivos nas suas decisões procurando sempre 
que optem pela veracidade dos seus argumentos, e assim transferirem as 
aprendizagens para outros contextos fora da sessão como no recreio ou em casa. 
Este momento, inicialmente é conduzido pela docente com questões do tipo 
“como foi o teu comportamento hoje na aula?” “Quem conseguiu controlar 
o seu comportamento hoje na aula?”. Com o passar do tempo ambiciona-se 
que a intervenção do professor seja cada vez mais reduzida, como se de uma 
passagem do testemunho para os alunos se tratasse. No final do ano letivo, 
porque ainda é precoce falarmos de resultados, espera-se que os alunos sejam 
mais autónomos e proativos no seu processo de ensino aprendizagem, que estes 
adotem condutas mais responsáveis e que se preocupem com o seu e o bem-
estar dos outros. Certos de que ensinar valores é uma coisa, conseguir que os 
alunos os apliquem fora da sala de aula é outra (Lee & Martinek, 2012). Porém, 
se não começarmos por algum lado é certo que não vamos a lado nenhum.

Difícil é 
ouvi-los
Todos podem contribuir quando  lhes é dada uma oportunidade
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“A aula correu bem porque controlámos o nosso comportamento.”
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Para além do contexto de sala de aula, a EPD tem mostrado interesse e uma 
disponibilidade imediata para colaborar em outras atividades que sejam os alunos 
a protagonizarem. A este propósito, refiro-me à colaboração num estudo de cariz 
intercontinental, mais especificamente, com outras escolas portuguesas dos vários países 
membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O projeto, ainda 
numa fase inicial, tem o propósito de estudar o desporto e a disciplina de educação física 
enquanto espaços socioeducativos de desenvolvimento psicossocial, de competências de 
vida e profissionais e de educação para a cidadania. O foco é direcionado para os alunos 
do 12.º ano que, no caso específico da EPD, foram realizados dois grupos focais um 
no Ensino Secundário Profissional (ESP) e outro no Ensino Secundário Geral (ESG) 
realizados em março e dezembro de 2021, respetivamente, com um total de dez alunos. 
Enquanto alunos e cidadãos, eles têm opiniões e mostraram-se capazes de assumir uma 
atitude crítica em relação a diferentes questões sociais. Foi visível que “aos olhos” dos 
nossos alunos o desporto é uma arma poderosa na educação e na identidade de um país 
“desporto pode levar o nome do nosso país a nível internacional” (Aluno, ESP) e, por 
isso, é urgente desenvolvê-lo em Timor-Leste. 
 Os estudantes mostraram-se cientes de que “se fosse eu a mandar eu ia desenvolver 
a educação na sociedade, porque a educação é a chave para o desenvolvimento de um 
país, o desporto é o segundo passo” (Aluno, ESG). 
Dito pelo professor catedrático e jubilado Pinto da Costa que “sem informação não 
há conhecimento. Sem conhecimento não há liberdade”. Também os alunos da EPD 
reconheceram o quão  importante é o conhecimento para o desenvolvimento da nação e 
é ainda mais gritante nos meios rurais de Timor-Leste: “Nos distritos os pais obrigavam 
a casar mais cedo por falta de conhecimento” (Aluno, ESG).
Estes jovens de hoje, adultos de amanhã tiveram a perceção de que “mandar” seria 
“tarefa dura” (Aluno, ESG), no entanto, não quiseram deixar passar a oportunidade de 
exporem as suas visões estratégicas ao proporem algumas sugestões, nomeadamente, 
“dar informação às pessoas na montanha” (Aluno, ESG), maior investimento das 
autoridades para fazer face à “falta de equipamentos, espaços físicos para a prática 
desportiva” (ambos os grupos), mas sem desprezar uma “melhor organização da 
cidade” com “melhores condições de vida como roupa, comida, casas” (Aluno, ESG). 
Esta organização permitiria evitar as inundações pela cidade, por exemplo.
Ainda que parcos nas palavras, os estudantes da EPD envolvidos neste projeto 
conseguiram expressar as suas opiniões e revelaram algum sentido crítico quanto 
a outras temáticas abordadas, como a homossexualidade e questões de género no 
desporto, do desporto de rua ao olimpismo, o desporto e os valores, entre outros temas 
(a serem publicados posteriormente).
Em suma, acredita-se que o que faz a diferença é cada vez mais a qualidade das 
aprendizagens, a forma como se ensina e se aprende no campo (sala de aula), o ambiente 
social e cultural em que as crianças crescem, as expetativas de todos os agentes educativos 
e, em especial, do professor face ao aluno e ao futuro. Somos agentes educativos e 
se queremos que a nossa ação pedagógica se direcione mais para a formação integral 
do aluno do que para a instrução devemos criar oportunidades para que os alunos a 
desenvolvam, como por exemplo, ouvi-los. Por isso dá tanto trabalho ser professor!

Céu Baptista
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A mais recente literatura diz-nos que a prática de atividade física de forma regular 
é vista nos nossos dias como um fator chave de proteção para a prevenção e o 
controlo de doenças não transmissíveis (DNTs), como as doenças cardiovasculares, 
a diabetes (tipo 2) e alguns tipos de cancros (OMS, 2020). Para além disso, traz 
também grandes benefícios para a saúde mental, incluindo a prevenção do declínio 
cognitivo e sintomas de depressão e ansiedade.
Nesse sentido, e sabendo de antemão do papel preponderante que a Escola 
assume, junto da comunidade escolar, enquanto entidade promotora de estilos 
de vida saudáveis, existem, entre outros, dois veículos promotores da prática de 
atividade física, a saber, o Clube de Desportos de Natureza e Aventura (CDNA) e o 
Desporto Escolar (DE). No CDNA, definimos como objetivo principal, para além 
da prática de atividade física, o contacto com a natureza através da realização de 
atividades ao ar livre. Até à data, foram já organizados três percursos pedestres, 
com diferentes características destinados aos alunos dos diferentes anos de 
escolaridade, no sentido de abranger toda a comunidade escolar, a saber “Antenas” 
(10.º Ano), “Fatisi” (12.º Ano) e “Tíris” (Comunidade Escolar).

Todo o movimento 
conta!
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Todo o movimento 
conta!
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Já nas atividades do Desporto Escolar, pretendemos ao longo do ano 
letivo criar competições internas que levem os alunos a desafiar-se a si 
próprios, dinamizando diversos momentos competitivos das modalidades 
abordadas e trabalhadas nas aulas de Educação Física, procurando 
também contribuir para o reforço das aprendizagens e ainda para uma 
eventual melhoria da condição física. Ao longo do primeiro período foram 
realizadas as competições internas de Badminton, nomeadamente, para 
o 5.º Ano (Femininos e Masculinos), 6.º Ano (Femininos e Masculinos) e 
para o 3.º Ciclo (Femininos e Masculinos). No total participaram cerca de 
200 alunos.
De realçar que para o segundo período, para além da competição de 
Badminton destinada aos alunos do ensino secundário, estão ainda 
previstas as competições internas de Voleibol e de Futsal. 
Ainda no DE, o Grupo de Ginástica da EPD continua a sua atividade, 
onde todas as terças-feiras, entre as 18h15 e as 19h30, os participantes têm 
a oportunidade de aperfeiçoar as destrezas gímnicas principais. 

Grupo de Educação Física
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O grupo disciplinar de Educação Musical desenvolve atividades letivas 
diversificadas de acordo com as necessidades da implementação do Plano 
Anual de Atividades, subjacentes à Missão e Projeto Educativo da Escola 
Portuguesa de Díli.
Tem como oferta extracurricular, para os alunos da escola, o Coro EPD e 
a Banda EPD e, recentemente, a atividade para os professores da escola a 
“CinattiTuna”.
O Coro EPD teve a sua primeira atuação do ano quando participou na 
cerimónia fúnebre do antigo Presidente da República Portuguesa, Jorge 
Sampaio, com um vídeo demonstrando a entoação da canção “Ai Timor” dos 
Trovante. Participou também em atuações relacionadas com a Festa de Natal 
da escola.
A Banda EPD, fez a abertura deste ano letivo na Cerimónia do dia 20 de 
setembro do presente ano letivo. Participou também na comemoração do 
Dia Mundial da Música, na Feira do Livro da Fundação Oriente, na Festa de 
Natal e na abertura da Exposição da artista Flor Gomes, no Centro Cultural 
da Embaixada de Portugal em Díli.
A CinattiTuna está em fase de ensaios e a preparar-se para possíveis momentos 
de atuação.
Nas aulas de Educação Musical desenvolvem-se variados momentos 
performativos na execução programática das disciplinas, como a expressão 
corporal e dança, os batimentos rítmicos corporais e instrumentais, a prática 
vocal e a prática instrumental.
As turmas do sétimo ano participaram na Comemoração do Dia Internacional 
do Direitos Humanos, com a apresentação tema “Imagine”, de John Lennon, 
e todos os alunos participaram na Festa de Natal da EPD.

Ângelo Ximenes
Idílio Fernandes

Ao Som 
da Música
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No dia 10 de dezembro celebrou-se o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. 
O dia foi assinalado na Escola Portuguesa de Díli 
com uma apresentação da canção de John Lennon 
“Imagine” numa iniciativa conjunta que envolveu 
as turmas A, B e C do 7º ano e dinamizada pelos 
professores de Música, Idílio Fernandes, e de 
Inglês, Maria Leonor Barros. A apresentação 
teve lugar no átrio da escola. As alunas Carline 
Lopes e Geraldine Marques do 7º C apresentaram 
a atividade com a leitura do seguinte texto, 
elaborado por ambas sob orientação da professora 
da disciplina de Inglês.
“Bom dia, hoje vamos falar sobre os direitos 
humanos.
Hoje, dia dez de dezembro, comemora-se o dia 
dos direitos humanos, estabelecido pelas Nações 
Unidas em 1948. Os direitos humanos são de todos 
nós e garantem a nossa dignidade. 
O que são os direitos humanos? (pergunta ao 
público)
São direitos e liberdades elementares que 
pertencem a todos nós independentemente da cor, 
religião, género, língua, opção política, extrato 
social. Qualquer um tem direitos e ninguém os 
pode tirar. 

Sobre os 
Direitos 
Humanos

A Declaração dos Direitos Humanos contém 30 
artigos e está traduzida em mais de 500 línguas. 
Este ano o tema da comemoração dos Direitos 
Humanos é a igualdade que corresponde logo ao 
primeiro artigo: “Todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e em direitos.”
Infelizmente ainda não existe igualdade para 
todos nós. Ainda há pessoas que são discriminadas 
pela sua cor, religião ou género por todo o mundo. 

Professores responsáveis pelas atividades:
Leonor Barros

Idílio Fernandes

Na última semana do 1º Período letivo, a 
comunidade escolar pôde também visitar a 
Exposição intitulada “Direitos Humanos e 
desenvolvimento sustentável”, com cartazes 
alusivos aos 17 objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), estipulados pela Organização 
das Nações Unidas em 2015, a serem cumpridos 
até 2030. 
O trabalho exposto decorreu do intuito 
comemorativo do dia mundial dos Direitos 
Humanos, 10 de dezembro e foi desenvolvido 
pelas três turmas do 7º ano, no âmbito dos 
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conteúdos programáticos da disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento. Na modalidade 
de trabalho cooperativo, os alunos efetuaram 
pesquisas, debateram e refletiram sobre cada 
um dos dezassete objetivos, abarcando desde a 
erradicação da pobreza, a igualdade de género, 
a preservação do ambiente e ação climática ao 
trabalho digno e crescimento económico, à saúde e 
educação de qualidade, à paz, justiça e instituições 
eficazes, entre outras áreas diversas. Os cartazes 
expostos ilustram ainda a reflexão levada a cabo 
pelos alunos sobre as medidas concretas e por 
eles consideradas como as mais eficazes para a 
consecução de todos os objetivos incluídos na 
Agenda 2030 da ONU. 
Os alunos do 7º ano da nossa escola estão de 
parabéns, pelo trabalho desenvolvido e sobretudo 
pela reflexão conseguida. Hoje, mais do que 
nunca, é preciso refletir agindo e agir refletindo, 
“descontentar-nos” com uma realidade que 
o Homem foi criando ao longo de décadas, 
ambientalmente cada vez mais distópica. E 
acreditamos que é na escola que toda a mudança 
no rumo da Humanidade pode emergir!

Professora responsáveis pela atividade:
Cláudia Tavares



Biblioteca 
Escolar 
Um espaço de aprendizagem, 
um lugar de encontros...
A Biblioteca Escolar da EPD é um espaço vivo 
e dinâmico, que integra e promove regularmente 
iniciativas diversificadas, que não se ficam pela 
leitura e pela escrita e se cruzam com a ciência 
e as artes.
Na BE a presença dos alunos é constante, desde 
a abertura até ao encerramento. Há quem venha 
para ler, para estudar, para encontrar amigos. Há 
quem procure silêncio, apoio ou novidades. E há 
quem venha participar nas múltiplas atividades 
que a equipa da BE oferece.
Neste ano letivo, foram já dinamizadas muitas 
atividades, em articulação com os diversos 
departamentos da escola, sabendo-se que o 
trabalho colaborativo e a vivência da BE como 
lugar de aprendizagem constituem fatores chave 
para o sucesso educativo e para o combate à 
exclusão.
Outubro foi o Mês das Bibliotecas Escolares. 
A BE envolveu os alunos do Pré-Escolar e 
do 1º CEB em duas animações de leitura: “O 
Capuchinho Vermelho em 3 versões ou mais” e 
“A Aula de Tuba”, esta última para comemorar 
o Dia Mundial da Música. 
Os alunos do 2º e 3º Ciclo e do Ensino Secundário 
gravaram o vídeo “Lendo, Contando…”, 
publicado na página da EPD, com contos de 

Portugal e de Timor-Leste, para responder ao 
Desafio 2021 da Rede de Bibliotecas Escolares – 
“Contos de Fadas e Contos Tradicionais de Todo o 
Mundo”.
Em novembro, comemorou-se o Centenário de 
Saramago. 
A BE associou-se às Leituras Centenárias de «A 
Maior Flor do Mundo»”, com a participação da 
nossa aluna, Isabel Ximenes Soares Rêgo dos 
Santos Tinoco. 
Divulgou-se, em colaboração com o Clube de 
Cinema, a curta-metragem “A Maior Flor do 
Mundo” e esteve patente uma pequena exposição, 
retratando, de forma breve, a biografia e bibliografia 
de José Saramago.
Em dezembro comemorou-se o Natal. 
Os alunos do Pré-Escolar e do 1ºCEB assistiram 
a mais uma animação de leitura. Desta vez, 
entraram no “Hotel Extravagância de Natal”, com 
a participação generosa e enriquecedora do Clube 
“Pais Voluntários da Leitura”. 
Os alunos do 2º CEB, do 3º CEB e do Ensino 
Secundário inspiraram-se para o concurso “Soa a 
Palavra nos Sinos”. 
O pessoal docente e não docente decorou a árvore 
da BE com mensagens criativas e algumas foram 
partilhadas, no almoço de Natal da EPD. 
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Nesta quadra realizou-se ainda, no átrio da EPD, 
a Feira do Livro de Natal da BE, aberta a toda a 
comunidade educativa.
Ao longo do primeiro período letivo, em paralelo, 
foram dinamizadas sessões do projeto “Newton 
gostava de LER”, que visa a realização de 
uma pequena atividade científica, com base na 
exploração de um tópico, selecionado numa sessão 
de leitura prévia. Realizou-se também o concurso 
mensal “A Poesia das Profissões”, dirigido aos 
alunos do 3º, 4º, 5º e 6º ano de escolaridade, que 
consiste no preenchimento de um poema lacunar, 

com o objetivo de promover o enriquecimento 
vocabular e a consciência fonológica.
O desenvolvimento e o aprofundamento dos 
hábitos de leitura e das competências leitoras 
é a missão principal da Biblioteca Escolar. No 
contexto em que se insere a EPD, esse papel 
é ainda mais relevante na promoção de uma 
superior proficiência linguística. A nossa “pátria 
é a Língua Portuguesa”.

Ana Falcão e Isabel Lourenço
Fotografias: Equipa da Biblioteca
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No âmbito do concurso infantojuvenil ”Era uma vez…O Meu Mar”, temos orgulho 
em informar que, na categoria de conto, foi atribuída uma menção honrosa aos alunos 
Gonçalo Canatário e Rodrigo Canatário a frequentarem o 6º C, com a participação de 
“Rei Maquiavel”.
Na categoria de ilustração foi atribuída uma menção honrosa à contribuição da aluna 
Jusuinha Reis, a frequentar o 6ºA.
Esta iniciativa foi promovida pela “Somos! – Associação de Comunicação em Língua 
Portuguesa” (Somos – ACLP), com o objetivo de promover o gosto pela leitura e escrita 
em língua portuguesa entre os alunos de escolas de países e regiões lusófonos, bem como 
apelar à criatividade e imaginação na realização de ilustrações dos respetivos contos.
Apadrinharam este concurso o conhecido escritor angolano Ondjak e o famoso cartoonista 
português António Antunes, cabendo-lhes a classificação final dos melhores contos e 
ilustração em conjunto com o júri da Somos.
Parabéns a todos!

Era uma vez... 
O Meu Mar

“O meu Mar”

Era uma vez um Rei que se chamava Maquiavel. O Rei Maquiavel era muito ambicioso, 
egoísta, arrogante e prepotente (achava-se o melhor de todos). 
O Rei sempre dizia que preferia ser temido do que ser amado.
E como o Rei Maquiavel era muito ambicioso e egoísta, queria o Mar só para ele: então ele 
convocou os seus súbditos, para os informar o que tinha decidido. Ele queria encontrar um 
tesouro, tesouro esse que era o Segredo do Mar. Ele chamou dois dos melhores guerreiros 
que ele tinha no reino e o seu primo. Um deles era o Jiko que representava a água. O seu 
olhar era intimidador e feroz, era alto, forte, dominava bem a espada e a armadura dele 
era inquebrável. O outro era o Zocho que representava o fogo e a sua respiração era uma 
arma mortal (ele conseguia segurar a respiração por muito tempo). Era alto, dominava 
bem a lança e o escudo e o primo do Rei Maquiavel era o Argos. Ele era inteligente, mas 
era um lutador fraco. Então, o Rei Maquiavel convocou o Jiko, o Zocho e o Argos para 
encontrarem o tesouro. Quem encontrasse esse tesouro seria o dono do Mar. Assim sendo, 

Concurso
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os três escolhidos pelo Rei foram em direção a Sul, navegando o Oceano no seu barco 
chamado Zarpar.
Navegaram até que encontraram uma ilha misteriosa que tinha o nome de Ilha da Morte, 
porque todos que chegassem a essa ilha desapareciam. A ilha tinha um formato estranho 
e quando se aproximaram, a ilha ficou envolta em nevoeiro e à volta dela havia muitas 
rochas e era difícil passar pelas mesmas, até que encontraram uma passagem muito estreita 
e quando chegaram à margem viram que havia uma montanha enorme cujo formato era 
o de uma caveira.  Lá dentro morava uma tartaruga muito sábia que se chamava Uguei, 
que lhes deu um mapa para um templo subaquático onde ficava o tesouro. Assim, os três 
seguiram o seu rumo em busca do tesouro.
Quando chegaram ao templo, o Deus Poseidon, o Deus do Mar, não gostou e enviou um 
monstro meio tubarão meio humano de quarenta metros de altura para os impedir de 
roubar o tesouro. O Jiko e o Zocho combateram esse monstro para defender o Argos. 
O combate demorou aproximadamente três a quatro horas e o Jiko e o Zocho, apesar de 
feridos, conseguiram derrotar esse monstro. Quando entraram no templo, o tesouro que 
procuravam era um colar com o Coração do Mar.
Os três, após voltarem ao seu reino, entregaram o colar ao rei. 
O Rei Maquiavel ficou muito feliz e porque o Mar agora já era dele deu-lhe o nome de O 
Meu Mar.

Gonçalo Canatário – 6ºC
Rodrigo Canatário – 6ºC



Começa um novo dia radiante. A luz da manhã avança com entusiasmo e alegria 
pelas ruas da cidade, percorrendo verticalmente cada prédio, do topo até ao rés-
do-chão. As casas são surpreendidas pela claridade que habilmente se infiltra em 
todos os recantos.
Não adianta continuar na cama porque aquela luz desperta até os mais sonolentos. 
Ainda tento resistir alguns minutos, recuando para o canto mais escuro do quarto, 
mas um fio de luz persegue-me, atingindo-me diretamente nos olhos. Haverá pior 
forma de acordar?! 
– Todos os dias desperto com esta maldita claridade! Barafusto, inconformado. – 
Tenho de resolver este problema urgentemente! Logo de imediato, começo a esboçar 
umas ideias, imaginando uma forma eficaz de tornar o quarto mais sombrio. – 
Sempre ouvi dizer que dormir faz crescer e eu estou numa fase de crescimento.
Cá em casa, começa-se o dia com um pequeno-almoço bem nutritivo. Hoje opto 
por uma sopa de letras crocante. – CRUNCH, CROC, CRUNCH! O som ritmado 
da minha mastigação ecoa por todo o prédio. É muito divertido e os meus vizinhos 
não se incomodam com o barulho. Também os oiço a devorar o jornal de notícias. 
Aliás, a hora das refeições é uma sinfonia que anima todo o prédio. Ouve-se tudo, 
parece que as paredes são feitas de cartão!
A minha casa chama-se Ramalhete. Não fui eu que lhe coloquei o nome. O nome foi dado 
pelo arquiteto que, aliás, descreveu as assoalhadas com todo o pormenor. Percebi o grande 
potencial desta casa e decidi comprá-la. Por enquanto, ainda só tem um minúsculo quarto. 
Mas, em breve, irei ampliá-lo em todas as direções, instalando armários e construindo uma 
casa de banho. Será uma suite presidencial, como as que se veem nos filmes!
Deixem-me apresentar-vos o meu vizinho: - Rammmmmiiiires! Berrei eu. – Vem aqui à 
porta! O Ramires é meu vizinho, vive paredes meias comigo. 

Apresento-vos uma história que tem como fio condutor a cultura literária 
juvenil, com títulos de obras que fomos lendo na escola e em casa, desde o 
7º até ao 12º anos. A maioria dos portugueses estão familiarizados com 
estas obras ou, pelo menos, já escutaram os títulos. Esta memória literária 
comum faz parte da identidade cultural lusófona.

Ilustração adaptada por Hélio Alves

Onde 
vivem 
os sábios?
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– Olá Maia! O que fazes? 
– Estou a gravar um vídeo sobre a nossa cidade! Deixas que filme o interior da tua casa?
– Está uma bagunça, mas podes filmar à vontade.
Reparem como esta casa é antiga, as paredes estão forradas a papel de seda esverdeado, 
moda do século passado. Já viveram aqui várias gerações que foram criando novas 
assoalhadas. Corredores labirínticos e tortuosos percorrem o interior da casa, levando-
nos até uma câmara sombria.
– Este é o meu quarto! 
– UAU! Exclamei eu, surpreendido com o que acabava de ver. – O teu quarto é 
exatamente o que eu idealizo para a minha casa! Assim, podes dormir até tarde, sem 
veres a claridade. 
Que engenhoso me saiu o Ramires… A sua casa é, de facto, a mais bonita da rua. Não é 
por acaso que ficou conhecida como a Ilustre Casa de Ramires. Nesta avenida, todas as 
residências são da autoria de um tal Eça de Queiroz e são todas volumosas!
Antes de vir morar para o Ramalhete, partilhei casa com um Principezinho, mas o 
espaço era muito pequeno para nós. Chamávamos-lhe o Asteroide B612. Depois 
ele conheceu a Rosa que também foi viver connosco e a casa ficou completamente 
cheia. Não é do meu feitio falar mal das pessoas, mas aqui que ninguém nos 
ouve: essa Rosa era muito delicodoce, muito sensível… sempre a exigir a atenção 
do Principezinho. Coitado, nem ele aguentou e partiu de viagem para conhecer 
outros lugares. Fiquei sozinho com a Rosa. Ela queixava-se de tudo: que faltava 
água, que estava calor, que estava sombra, que precisava de atenção, de carinho… 
Já não a suportava mais! 
Quando deixei a casa, tinha várias opções para onde ir morar. Mas acabei por 
escolher a Avenida Eça de Queiroz, porque aqui a vida é mais tranquila. A outra 
opção seriam os novos bairros construídos na periferia da cidade. Conseguimos 
avistá-los ao longe, quase no horizonte. Destacam-se por terem um estilo 
modernista, lembrando um Cubo de Rubik, em que cada casa tem uma cor 
diferente: azul, amarelo, laranja… Essas casas chamam-se Uma Aventura e são 
lindas, mas os moradores vivem em sobressalto. As residências são mudadas de 
lugar com frequência por gigantes que as arrancam do sítio e as levam para 
locais distantes. Normalmente, ao fim do dia, elas voltam a ser colocadas no 
respetivo lugar, mas, por vezes, os gigantes levam-nas consigo para fora da 
cidade e ninguém as vê durante semanas ou até meses. Oiço histórias terríveis, 
imagino o pânico dos moradores!

Dedico esta história a todos os seres minúsculos que, tal como eu, apreciam o 
aconchego das bibliotecas. 

 1 Optei por colocar a dedicatória no final da história para não revelar, logo à 
partida, os segredos desta aventura: que a cidade é, afinal, uma biblioteca e que 
as casas são os livros onde vivem seres minúsculos e muito curiosos. Aliás, já 
deves ter descoberto que seres são o Maia e o Ramires. É verdade, são TRAÇAS. 
Pequenos insetos que provocam grandes estragos nas bibliotecas. O objetivo 
desta história não é transformar vilões em heróis, mas tão só, criar um pouco 
de empatia, tentando ver o mundo através dos seus olhos e tentar compreender 
o seu ponto de vista: como vivem, como se relacionam, o que os faz felizes ou o 
que os deixa assustados.

Hélio Alves
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Clube 
de 
Cinema
A arte é a expressão da vida e o cinema é a sétima arte, aquela que combina todas 
as formas de arte. Através dos estímulos visuais e auditivos, o cinema desperta a 
imaginação, a criatividade, a emoção e o espírito crítico. O clube de cinema da EPD, 
representante do Plano Nacional de Cinema, ao longo do primeiro período, desenvolveu 
atividades centradas na importância dos direitos humanos. Foram escolhidos filmes 
para assinalar datas importantes da luta pela preservação destes direitos, destacando-
se, assim, o Dia do Professor, o dia da ONU, a homenagem a Max Stahl e às vítimas 
do massacre de Santa Cruz e, finalmente, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. 
Para além destas atividades, houve também a preocupação de realçar a importância 
da língua portuguesa, tendo sido evidenciado o centenário de José Saramago. 
A adesão da comunidade escolar foi entusiasta e agradecemos a colaboração externa 
do Dr. Bruno Lencastre, UNDP Chief  Technical Adviser, pelas palavras proferidas 
sobre o papel da ONU, e de Cláudio Savaget, representante do CAMSTL (Centro 
Audiovisual Max Stahl Timor-Leste) sobre a importância de Max Stahl para a causa 
timorense, assim como à produtora Ar de Filmes por ter colaborado nas atividades do 
centenário de José Saramago. 
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Fotografias: Ana Figueiredo

Fotografia do livro “A Maior Flor do Mundo” 
de José Saramago



O Programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução nº 42/2006, de 2 
de junho, é uma iniciativa da Assembleia da República Portuguesa, 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. Este ano letivo, a temática 
proposta, para o ensino básico, foi “Fake News – que estratégias para combater 
a desinformação?”
Apesar das Fake News não serem um fenómeno novo, o ciberespaço, ou o 
ecossistema informacional online é um campo particularmente rico para a 
disseminação de desinformação. A evolução e a consolidação deste “novo” espaço 
de propagação de ideias tem um impacto colossal na forma como os indivíduos 
acedem, consomem e partilham notícias.

Parlamento
 dos
Jovens

"Fake News - impacte na sociedade e estratégias de mitigação", pelo Coronel José Moisés, oficial de ligação do 
Ministério da Administração Interna com a Embaixada de Portugal em Timor-Leste, em 15 de novembro de 2021E
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 Hoje em dia, a maior parte dos indivíduos obtém acesso às notícias através das 
redes sociais, estando as tradicionais formas de jornalismo a perder acuidade 
perante o crescimento de novos canais e plataformas de comunicação. Desta 
forma, as Fake News constituem-se apenas como uma das dimensões de um 
processo de controlo informacional muito vasto. No entanto, são possivelmente 
uma das dimensões mais gravosas e potencialmente mais perigosas. Estas são 
direcionadas às grandes massas, para controlar ou moderar o grande público, 
através da promoção de narrativas, bem como do controlo do debate e da opinião 
públicos. 

Os alunos compreenderam e reconheceram que as Fake News não são um 
fenómeno recente. No entanto, no atual contexto da sociedade digital, com a 
facilidade de acesso à internet em qualquer lugar e a qualquer hora, a sua criação 
e divulgação é instantânea, reconhecendo-se como um dilema para a educação 
do mundo atual. Qualquer cidadão precisa de estar preparado para distinguir, 
entre a infinidade de notícias divulgadas, aquelas cuja informação é verdadeira 
ou falsa. 
Na presente sessão do Programa Parlamento dos Jovens, realizaram-se dois 
debates com intervenientes externos.
 Estes debates contaram com a participação presencial de alunos. Sendo a EPD 
uma escola aberta à era digital, foi também possível difundir os debates para 
outras turmas, em simultâneo, através da plataforma Google Meet. 
Relativamente a esta temática, outros debates aconteceram também contexto 
de sala de aula, em várias áreas disciplinares.

A Sessão Escolar deste ano letivo realizou-se no dia 18 de janeiro de 2022, no 
auditório “13 de março” da Escola Portuguesa de Díli. Nesta reunião plenária 
tomaram posse os deputados eleitos no dia 11 de janeiro, e elegeram-se os 
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elementos para a Mesa desta sessão. Depois do debate das várias medidas 
apresentadas procedeu-se à votação das mesmas. Foram eleitas as três 
medidas que integram o Projeto de Recomendação do ensino básico, também 
aprovado neste plenário. 

No final desta sessão, os deputados presentes elegeram Zara Sampaio e 

Philippe Sam, ambos alunos do 9º ano, como deputados efetivos.
A etapa seguinte será o processo de seleção das escolas. Caso a EPD seja 
selecionada, o que muito nos orgulharia, estes alunos poderão representá-la 
em Lisboa, nos dias 9 e 10 de maio de 2022.

A Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens do Ensino Básico:

Otília Paula Silva

. Desenvolver uma estratégia nacional, a partir da criação de um espaço 
formador global, que permita o desenvolvimento de modelos de ações 
formativas/informativas, por forma a promover a capacitação da sociedade 
para o uso consciente e responsável dos diversos meios de comunicação, com 
especial incidência nas redes sociais.

. Alocar uma parte do orçamento do estado para o financiamento de ações, 
prémios, criação de conteúdos, entre outros, que promovam o combate eficaz 
das Fake News.

. Criar um mecanismo regulador estatal, que agregue informação, desenvolva 
recursos computacionais e ferramentas tecnológicas, o qual deverá regular e 
auditar os vários meios e organismos já existentes para esse fim.
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O ano letivo 2021/2022 teve a habitual participação dos alunos do secundário no 
Programa Parlamento dos Jovens, cujo tema foi O Impacto da Desinformação na 
Democracia, e contou com três listas de candidatos a deputados das turmas 10ºA, 
10ºB e 11ºA.
Para elucidar os nossos alunos acerca do tema, foram promovidas duas palestras 
em estrita colaboração com a coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens 
do ensino Básico.

Após o processo eleitoral, em que foi determinado o número de deputados a eleger 
para a Sessão Escolar, foi realizada a respetiva Sessão, na qual foram debatidos 
os conteúdos das medidas propostas, onde cada deputado teve tempo para 
argumentar sobre as medidas que considerava mais adequadas ao projeto. 
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Assim, partindo de três ideias principais, unanimemente escolhidas, foi 
apresentado o seguinte projeto de recomendação:

. Fomentar o espírito crítico – apostar na formação e educação, criar programas 
educativos.

. Reforçar a cultura da digitalização da sociedade apostando na formação de 
recursos humanos ao nível dos profissionais/equipas técnicas que operam na área 
digital assim como promover formação para a população de modo a garantir 
competências básicas digitais que permitam a educação e sensibilização do 
público, para que aprenda a usar o seu espírito crítico, sempre que se depara com 
informação suspeita na internet.

. Monitorizar as redes sociais – apostar em equipas profissionais e desenvolver/
melhorar aplicações que filtram conteúdos.
Promover incentivos para as empresas ou profissionais individuais que criam 
programas ou melhoraram os algoritmos existentes na análise e filtragem 
de conteúdos nas redes sociais com o objetivo de identificar fake news. Esses 
incentivos passam pela criação de prémios de boas práticas. 

. Criar uma organização que confirme a veracidade das notícias nos diversos países 
e uma organização que coordene outras organizações.

. Incentivar a cooperação de organizações privadas que monitorizam as fake 
news com organismos públicos, através do estabelecimento de consórcios a nível 
nacional, valorizando as atividades através de organismos de interface, como 
clusters e laboratórios colaborativos.
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Para defender a proposta da escola, foram eleitos os seguintes deputados: 

Rosantina Silva do 10ºB, Ian Indart do 11ºA e como suplente Maria Lúcia Guterres do 
10ºA.
Também no âmbito do Programa do Parlamento dos Jovens, ensino básico e secundário, 
foi promovida a atividade ‘Cria a tua pulseira’ que, apesar de não se enquadrar no tema 
deste ano, as coordenadoras do projeto consideram importante marcar a celebração 
do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Para tal, a 
campanha contou com a participação dos elementos da Biblioteca que ajudaram na 
organização do espaço de forma a permitir a disponibilização do material para que os 
alunos pudessem criar as suas pulseiras.

Márcia Morais
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No ano letivo 2020/021 a Escola Portuguesa de 
Díli foi convidada a integrar o Plano Nacional 
das Artes (PNA), uma iniciativa dos Ministérios 
da Educação e da Cultura, que decorre em 
Portugal, através do desenvolvimento de um 
Projeto Cultural de Escola (PCE) na EPD. 
Foi então pensado um projeto cultural que 
tivesse em conta o contexto da EPD e os 
seus objetivos de índole legal: a “Promoção e 
difusão da língua e da cultura portuguesas” e 
a “Promoção dos laços linguísticos e culturais 
entre a República Portuguesa e a República 
Democrática de Timor-Leste”.
Nasce assim o “Cont’ARTE em PORTUGUÊS”, 
o Projeto Cultural de Escola da EPD,  que tem 
como principais propósitos:
• promover e dar a conhecer diferentes 
formas de arte/cultura timorense à comunidade 
escolar, utilizando a língua portuguesa como 
veículo de comunicação;
• organizar e divulgar diversas ações 
artísticas e culturais que ajudem a promover a 
língua  portuguesa e a estreitar os laços entre 
Portugal e Timor-Leste.
Neste projeto estão previstas várias atividades, 
nomeadamente, a realização de workshops 
de artesanato, de dança, de música, entre 
outros, que passam pela vinda à escola de 

vários artesãos e artistas timorenses para dar 
a conhecer e ensinar a sua arte. Divulgar a 
música, os trajes tradicionais de cada distrito e 
as histórias populares são também atividades 
que se pretendem desenvolver.  
Pela sua natureza, prevê-se uma estreita 
ligação deste projeto a iniciativas da Biblioteca, 
do Plano Nacional de Cinema e do Núcleo de 
Teatro. Outras atividades que divulguem e 
promovam a arte e a cultura podem, e devem, 
integrar o PCE.
Até o momento foi realizado um workshop de 
artesanato em madeira, que se realizou entre 
os dias 13 e 16 de dezembro de 2021 e está a 
decorrer um outro de danças tradicionais, 
que resultou de um intercâmbio com uma 
escola portuguesa, promovido pela professora 
Céu Batista nas turmas do 8º ano, mas que 
será alargado a outros alunos da escola. 
Este workshop está a ser dinamizado pelo 
grupo “Folk Tais”, um grupo timorense de 
dança e música tradicionais, que se desloca 
semanalmente à escola para trabalhar com os 
alunos.
O workshop “Artesanato em Madeira”, 
envolveu 50 alunos do 5º ao 12º anos e foi 
dinamizado pelo artesão Eliseu da Costa 
Pereira. Aos alunos participantes, bem 

Projeto 
Cultural
de Escola
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como ao artesão que dinamizou o workshop, 
foram entregues certificados de participação, 
aquando a receção da nova embaixadora de 
Portugal em Díli, Dra. Maria Manuela Bairos, 
realizada na EPD, no dia 23 de março.
Outra iniciativa a assinalar foi a intervenção 
artística “Nas mãos trago… e levo…”, da 
responsabilidade da professora Flor Gomes, 
que contou com a participação de alunos, 
professores e funcionários, e que foi inaugurada 
no dia 23 de março.
Uma vez que o Plano Nacional das Artes foi 
criado com um horizonte temporal alargado 
(2019-2029), o “Cont’ARTE em PORTUGUÊS” 
é um projeto que está a dar os primeiros 
passos, mas que deverá ter continuidade no(s) 
próximo(s) ano(s) letivo(s), com a organização 
e divulgação de diversas ações artísticas e 
culturais.

Margarida Oliveira
Coordenadora do Projeto Cultural de Escola
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