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Exmo Embaixador José Pedro Machado Vieira, Embaixador de Portugal,

Exmo Senhor Diretor Dr. Acácio de Brito

Carissimos Professores e funcionários da Escola Portuguesa de Dili,

Pais, alunos e todos hoje aqui presentes

....

É com muita honra que hoje, em representação do VIII Governo da República Democrática de
Timor-Leste, participo nesta cerimónia que representa mais uma conquista para a Escola
Portuguesa de Dili – Centro de Ensino de Língua Portuguesa Ruy Cinatti.

A Escola Portuguesa de Díli foi criada em 2002, como resposta a uma necessidade existente em
Timor-Leste de afirmar a vontade dos timorenses em fazer da Língua Portuguesa, umas das
nossas línguas oficiais.

Como dizia o nosso saudoso Presidente Nicolau Lobato “Nós escolhemos como Língua Nacional
de Timor-Leste a Língua Portuguesa”, e esta escolha foi um fator determinante para a
Independência e Soberania de Timor-Leste.

É e por isso que escola Portuguesa de Díli tem tantos anos de existência como os anos de
Restauração de Independência de Timor, 18 anos da sua existência!

Esta escola tem sido, desde o primeiro momento, um forte centro de formação por onde têm
passado muitas crianças timorenses. Além de ser o principal meio de ensino da Língua
Portuguesa, uma das duas Línguas Oficiais de Timor-Leste, tem sido também um reforço para
um ensino de qualidade que prepara os alunos para poderem competir dentro e fora de Timor-
Leste.

Hoje, estamos aqui presentes para inaugurar mais um espaço que irá contribuir para esse ensino
de qualidade já oferecido pela escola. Este auditório, com capacidade para 100 pessoas, vem
mais uma vez demonstrar o compromisso da Escola e do Governo Português para com a
educação em Timor-Leste.

Em nome do Governo, apresento um profundo agradecimento por esse compromisso contínuo
e que muito valorizamos.

Exmos Senhoras e Senhores,

No início deste ano, mais especificamente no dia 13 de Março, todos ou muitos de nós
acompanhamos a grande inundação que ocorreu em Dili devido a fortes chuvadas, que
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afetaram também esta escola deixando danos profundos e forçou a interrupção das aulas. Foi
um dia difícil e triste, com imensos danos físicos ao edifício desta escola. Os imensos danos que
se viram na escola e em outras zonas da cidade, foram resultado da força brutal da água, que
muitas vezes é subestimada. Mas, o Governo reconhece também que tal aconteceu devido a
uma falta de um planeamento e ordenamento eficaz e eficiente, resultando em construções
feitas sem estudos profundos e sem respeitar padrões. Consciente disso, o VIII Governo está
empenhado em corrigir essa falta, de forma a elaborar um plano de ordenamento para o
território nacional, para que no futuro desastres deste tipo possam ter impactos minimizados,
não só em Dili, mas como também em outras áreas de Timor-Leste que têm também sido
afetadas.

As imagens do dia da inundação foram chocantes, deixando pessoas dentro e fora de Timor-
Leste num sentimento de tristeza e imensa preocupação. Mas, esse triste evento provocou
também com que algo muito mais importante e bonito viesse ao de cima.

O movimento que ocorreu logo de seguida, a solidariedade e dedicação que foi demonstrada
por toda a comunidade da Escola Portuguesa de Dili, desde professores e funcionários, pais,
alunos.

Contou ainda, com o apoio de várias entidades do estado bem como cidadãos timorenses que
com um sentido de prontidão manifestaram a sua ajuda, afirmando que nesta escola não se
ensina apenas a ler e a contar, mas também ensina princípios e valores fundamentais: ser
solidário, trabalhar e fazer parte de uma grande equipa e família. É essa formação social é que
define como cada indivíduo poderá vincar no seu futuro e contribuir de forma positiva para um
país tão jovem, como Timor-Leste, em que a maior fragilidade é a falta de recursos humanos.

Com a inauguração deste auditório e a escolha de batizá-la com o nome “13 de Março”, é
perpetuar na história este dia de inundações, mas também dignificar a solidariedade que veio
em resposta aos acontecimentos desse dia.

Gostaria de apresentar os meus parabéns a todos que fizeram parte desse movimento, e que
permitiram que hoje estejamos aqui, juntos, lembrando do dia da inundação como um desafio
inesperado, mas ultrapassado.

Demonstrar sobretudo que, juntos podemos converter desafios e fragilidades em oportunidades
de progresso e melhorias significativas no percurso destes jovens, que serão o futuro de Timor-
Leste.

Exmos Senhoras e Senhores,

A inundação demonstrou o que é possível alcançarmos quando juntamos as forças e
trabalhamos para atingirmos um objetivo comum, quando somos solidários e quando pensamos
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e nos dedicamos ao bem dos que nos rodeiam. Demonstrou-se que a união faz a força e que
juntos podemos ultrapassar os desafios.

Esse espírito deve ser mantido e incutido nas novas gerações, por apesar de se ter já conseguido
ultrapassar este grande desafio, outros já se apresentaram.

Todos nós em Timor-Leste e no mundo, continuamos a enfrentar a guerra contra o inimigo
invisível denominado de Covid-19. Felizmente, em Timor-Leste conseguimos até hoje conter a
propagação do vírus, sem ter casos nas comunidades e hoje, podemos dizer que não temos
casos ativos e por isso conseguimos voltar à normalidade dentro do país.

Mas, é importante lembrar que, apesar de estarmos cá em melhor situação que a maior parte
dos países no mundo, incluindo nosso país irmão Portugal, devemos manter os cuidados
necessários e adaptarmo-nos à “nova normalidade” e ao que é necessário implementarmos
para tal.

O Governo continua a fazer todos os esforços necessários para a minimização dos riscos de
novas contaminações, mas é necessário a colaboração de todas as instituições e de todos os
indivíduos. Por isso, aproveitando estar hoje aqui numa instituição de ensino credível e
responsável, apelo a todos aqui presentes para que, todos juntos, continuemos a colaborar no
contínuo sucesso das medidas preventivas e combate ao COVID-19, e assim garantirmos o bem-
estar de todos.

Obrigado.


