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Lia Maklokek

Ho orgullu tebes Ministériu Edukasaun aprezenta livru ne’e. Ministériu halo 
esforsu boot atu kria livru sira ba estudante sira hotu ne’ebé sei hanorin, 
inspira, kona ba ita-nia sentimentu, no loke ita-nia imajinasaun. Livru sira bele 
akompaña ita bainhira triste, gia ita bainhira sente konfuzaun, no provoka ita 
atu refleta kona-ba ita-nia realidade no situasaun sira iha mundu. Bele aprende 
faktu importante no mós empatia, hetan koñesimentu foun no komprensaun 
ba ema oioin, iha situasaun oioin. Maibé liuliu lee bele fó gostu ba ita. 

Ba belun manorin sira, enkoraja estudante sira-nia kuriozidade no gostu ba 
lee no aprendizajen. Ida-ne’e mak prezente boot liu ne’ebé Ita-Boot bele fó ba 
ita-nia rai doben Timór. Ba alin sira, ha’u espera livru ne’e bele loke imi-nia 
imajinasaun no gostu ba leitura. Livru sira bele sai imi-nia belun boot durante 
imi-nia moris tomak. Lee livru hanesan semo ho manu-fuik furak no matenek. 
Nia sei hatudu koñesimentu, perspetivu no mundu foun. Nune'e ita bele 
aprende, semo, mehi no hale'u mundu hamutuk ho nia.

Ho neon,

Dulce de Jesus Soares
Ministra Interina

Jullu 2015

Mensagem de abertura

É com muito orgulho que o Ministério da Educação apresenta este livro. O 
Ministério fez um esforço enorme no sentido de criar livros que se destinem a 
todos os alunos atualmente no ensino, os quais toquem os nossos sentimentos, 
nos inspirem e abram a nossa imaginação. Os livros podem acompanhar-nos 
nos momentos em que estamos tristes, guiar-nos quando estamos confusos e 
estimular-nos a refletir sobre a nossa realidade e sobre os acontecimentos no 
mundo. Permitem-nos aprender factos importantes e sentir empatia, 
descobrir conhecimentos novos e ter compreensão por diversas pessoas em 
múltiplas situações. Todavia, a leitura pode, sobretudo, dar-nos prazer.

Aos amigos professores, encorajem a curiosidade, o gosto pela leitura e a 
aprendizagem dos alunos. Este é o maior presente que os Senhores podem 
oferecer à nossa querida nação Timor-Leste. Aos queridos alunos, espero que 
este livro possa estimular a vossa imaginação e o vosso gosto pela leitura. Os 
livros podem tornar-se os vossos melhores amigos ao longo de toda a vossa 
vida. Ler um livro é como fazer o voo de um pássaro bonito e inteligente. 
Ele transpira conhecimento, perspetiva e um novo mundo. Com ele, podemos 
aprender, voar, sonhar e dar a volta ao mundo. 

Com amizade,

Dulce de Jesus Soares
Ministra Interina da Educação
Julho 2015
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Asumau nia matenek lokál
Hakerek-na’in:Venancio L. Carvalho ho Ekipa SN
Ilustradór: Júlio Manuel de Jesus

  Labarik ida naran Asumau hela iha aldeia izoladu   
 ida naran Lugumau. Asumau ho nia família no   
 ema iha aldeia ne’e nia moris loroloron depende ba  
 materiál naturál sira.

 Iha loron ida, malae-oan ida naran Kristina husi   
 Portugál bá vizita aldeia ne’e. Nia hela iha Dili   
 tinan ida ona, nune’e nia ko’alia Tetun uitoan.

 Nia bá vizita aldeia Lugumau tanba ema barak   
 dehan aldeia ne’e nia paizajen furak no ema sira   
 iha aldeia ne’e uza de’it materiál naturál iha 
 sira-nia moris loroloron.

 Rona malae-oan ida tama iha sira-nia aldeia, Asumau  
 halai bá hasoru malae-oan ne’e. Sira na’in-rua fó   
 koñese an ba malu no sai belun di’ak.

 Bainhira sira na’in-rua la’o hela, Kristina haree ema  
 halo hela bloku. Kristina husu: “Sira halo saida?”
 Asumau hatán: “Sira halo bloku.”

 Ho hakfodak Kristina husu: “Halo bloku? Saida mak  
 ne’e?” Asumau hatán: “Sin, sira halo bloku husi 
 rai-mean no du’ut tanba rai-mean no du’ut 
 bainhira kahur hamutuk bele belit malu ho di’ak no  
 sai metin.”
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 Kristina husu tan: “Halo oinsá?”
 Asumau esplika: “Kahur rai-mean, bee, no du’ut   
       ne’ebé tesi badak ona no kedok to’o sai tahu.   
 Hafoin suru ba iha kaixa ho forma retángulu to’o 
 nakonu. Hasai tiha kaixa ne’e no habai to’o maran.   
 Halo hanesan ne’e la presiza hola simentu ne’ebé   
 karu.”

 Kristina hakfodak, “Woooooow! Ha’u foin haree ho  
 matan ema halo bloku husi rai-mean no du’ut.”

 
 Sira na’in-rua la’o nafatin. To’o iha uma ida,    
 Kristina haree Tia ida soru hela tais.

 Kristina husu: “Tia ne’e halo saida?”
 Asumau hatán: “Nia halo hela tais.”
 Kristina husu: “Saida mak tais?”
 Asumau esplika: “Tais nu’udar roupa tradisionál   
 ema Timór nian ne’ebé iha tempu uluk ami-nia   
 avó no bizavón sira hatais. Tempu agora, tais   
 ne’e uza iha serimónia kulturál sira-ne’ebé    
 importante no simu bainaka importante sira.”

 Kristina husu: “Tais ne’e halo husi saida?”
 Asumau dehan: “Tais halo husi ai-horis naran kabas.  
 Ai-horis ne’e importante tebes iha prosesu halo tais  
 iha ami-nia aldeia.”
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 Asumau kontinua: “Kabas mós iha funsaun seluk. 
 Kabas-rahun bele fai hamutuk ho kamii no uza hodi  
 halo lilin tradisionál ne’ebé ema barak iha foho   
 sunu hodi fó naroman iha tempu kalan.” 

 Kristina husu tan: “Plantasaun ne’e iha kór-mutin   
 de’it, oinsá bele halo tais ho kór oioin?”
 Asumau hatán: “Ne’e prosesu difisil, maibé, Tia sira  
 iha aldeia ne’e hatene oinsá atu halo kór ba tais.   
 Sira uza ai-horis oioin iha ami-nia aldeia atu     
         halo kór tais nian. Bele uza ai-horis balu nia        
 abut, tahan, kulit, funan, fuan, no musan. Tenke   
 hatene loos atu uza ida-ne’ebé. Buat ne’e ami-nia   
 avó sira mak deskobre, no ami uza nafatin.”

 Asumau lori Kristina ba hakbesik ai-horis ida no 
 dehan: “Ida-ne’e naran ai-nenu, ne’ebé uza nia abut  
 atu halo kór-mean ba tais.”

 Asumau hatudu tan ai-horis seluk no dehan: 
 “Ida-ne’e naran ai-turi, ne’ebé uza nia tahan hodi   
 halo kór-matak.” Asumau kontinua: “Ai-horis ne’e   
 la’ós uza ba halo kór tais de’it. Ami iha aldeia ne’e   
 bele uza ai-horis ne’e hanesan hahán no bele mós   
 halo ai-moruk tradisionál.”

 “Sei iha tan ai-horis oioin ne’ebé Tia sira iha 
 aldeia ne’e uza hodi halo kór ba tais, maibé sira   
 barak mak moris iha ai-laran, 
         entaun ha’u labele
  hatudu hotu.”
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 Kristina haree ema te’in mina-nuu no husu: 
 “Belun Asumau, sira-ne’e halo saida?”

 Asumau hatán: “Sira-ne’e te’in mina-nuu. Ami lakohi  
 gasta osan atu sosa mina ne’ebé karu, entaun ami   
 prodús rasik mina.” Asumau esplika tan: 
  “Nuu importante tebes iha ami-nia moris 
 loron-loron. Nia iha funsaun barak 
 tebes: Ami han nia fuan nurak no hemu nia been.   
 Nia kakuun uza hodi halo kanuru, kanedok, bikan,   
 kaneka, sinzeiru, no artezanatu oioin. Nia hun uza   
 harii uma. Nia tahan uza taka uma nia kakuluk. 
 Nia funan bele ko’a hodi prodús tua-mutin.”

   Depois, Kristina no Asumau tama iha ai-laran besik   
   aldeia Lugumau.

   Kristina haree akadiru-hun ne’ebé nia fuan no hun   
   atu hanesan ho nuu. Kristina dehan: “Belun Asumau,       
   ha’u haree iha-ne’ebá iha nuu, mai ita bá sa’e hodi han 
   nuu nurak.” Asumau hamnasa: “Hahahaha…..Belun 
   Kristina, ne’ebá ne’e la’ós nuu. Ne’e akadiru-hun,           
   ai-horis ida-ne’ebé importante mós mai ami.”

   Asumau kontinua: “Ami uza akadiru hodi prodús    
   tua-mutin. Ami uza akadiru-hun hodi harii uma no   
   nia tahan hodi taka uma nia kakuluk.”

   “Tanba akadiru-tahan forsa no fleksivel, ami    
   uza nia tahan nurak atu homan biti, bote, luhu,    
   kohe, lafatik, kakehe, nst.”
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 Tanba sira sente hamrook, sira na’in-rua la’o ba   
 bee-matan. Tuir dalan, Kristina sidi nia ain ba fatuk.

 Kristina hakilar: “Aiaaaahhhhhh……..Moras loos!!”
 Asumau husu: “Belun, saida mak akontese?”
 Kristina hatán: “Ha’u sidi ha’u-nia ain ba fatuk no   
 hetan kanek.”

 Asumau ajuda nia belun Kristina tuur iha fatuk 
 belar ida. Asumau halai bá buka ai-moruk 
 tradisionál atu kura nia belun nia ain kanek. 
 Iha bee-matan ninin Asumau haree du’ut Birama. 
 Nia foti du’ut Birama nia tahan, de’ut halo rahun no  
 taka ba Kristina nia ain kanek.

 

 Loron manas loos ona, sira deside fali bá uma. 
 Asumau nia Apá tukir hela na’an-rusa no kadaka   
 akar iha uma. Kristina hakfodak no husu: 
 “Ne’e saida?” Asumau hatán: “Ne’e naran tukir.   
 Tukir nu’udar maneira te’in ne’ebé baibain ami halo  
 iha ami-nia aldeia.”

 Kristina husu tan: “Uza saida atu halo tukir?”
 Asumau hatán: “Atu halo tukir tenke uza au-lolon.
 Au mós iha funsaun oioin: Ami uza au hodi harii   
 uma hanesan halo ai-riin no halo uma nia didin-lolon.  
 Au balu nia tubun nurak mós bele han.”

 Sira na’in-rua han hela tukir. Kristina dehan:   
 “Hhhmmmmmmm….. Gostu loos!!!!” Kristina husu tuir:  
 “Akar ne’e hahán husi ai-horis ka du’ut?”
 Asumau hatán: “Akar husi ai-hun ida, ha’u sei 
 hatudu ba ó.”
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 Han hotu tiha Asumau lori nia belun Kristina sai bá  
 li’ur hodi hatudu ai-hun ne’ebé prodús akar.

 Asumau hatudu ai-tali ba nia belun Kristina no 
 dehan: “Ida-ne’e naran ai-tali. Ami foti akar husi   
 ninia hun. Maibé, ai-tali la’ós prodús de’it akar, nia  
 iha funsaun oioin mós.”

 Asumau esplika tan: “Nia tahan uza hodi homan biti,  
 bote, manu nia knuuk, lafatik. Nia kain uza hodi   
 halo lutu no uma nia didin-lolon tanba bele dura to’o  
 tinan barak.”

 “Wooooow…..Belun, ó matenek loos, ó hatene buat   
 barak tebes!” dehan Kristina.

 Asumau hateten: “Sin, ne’e nu’udar matenek lokál   
 ne’ebé ami-nia inan-aman no avón sira hanorin 
 hela mai ami. Iha materiál naturál oioin iha ami-nia  
 aldeia ne’ebé ami bele uza tuir sira-nia 
 karakterístika ida-idak.”

 “Ami sempre uza materiál naturál iha ami-nia moris  
 loroloron, nune’e ami la prodús lixu la-naturál ne’ebé  
 bele estraga ami-nia meiu-ambiente.”
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 Loron to’o ona Kristina atu filafali ba Dili. 
 Asumau halibur ema hotu iha aldeia Lugumau atu   
 despede ninia belun Kristina. 

 Kristina dehan: “Ha’u sente kontente tebes tanba  
 ha’u-nia belun Asumau hanorin ha’u buat barak 
 kona-ba matenek lokál iha aldeia Lugumau.”

 “Ha’u aprende barak kona-ba oinsá uza materiál   
 lokál sira, hahán tradisionál sira, materiál 
 konstrusaun tradisionál sira, ai-moruk tradisionál   
 sira no mós aprende oinsá uza ai-horis atu halo 
 kór ba tais.”

 “Buat importante liután ne’ebé ha’u aprende mak   
 se tuir matenek lokál, la presiza depende ba   
 ema seluk atu fó osan ka fó sasán, maibé bele   
 moris livre loos!”
 

 “Ikusliu, ha’u aprende katak moris simples no 
 tradisionál sei la prodús lixu la-naturál, nune’e 
 la estraga meiu-ambiente.”

 Kristina agradese dala ida tan: “Obrigadu barak,   
 belun Asumau. Aban-bainrua ha’u hakarak mai fali  
 no aprende tan imi-nia matenek lokál.” 
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O Asumau e a sua sabedoria 
local
Um menino chamado Asumau vive numa aldeia isolada chamada 
Lugumau.
O Asumau, a sua família e as pessoas da aldeia onde ele vive 
dependem todos os dias dos materiais naturais.

Um dia, uma estrangeira chamada Cristina, de Portugal, foi visitar 
a aldeia. Ela vivia em Díli já há um ano, por isso falava um bocadinho 
de Tétum.

Ela foi visitar a aldeia de Lugumau, porque muitas pessoas lhe 
tinham dito que a aldeia tinha paisagens bonitas e as pessoas desta 
aldeia usavam apenas materiais naturais na sua vida diária.

Quando ouviu que uma estrangeira tinha chegado à sua aldeia, o 
Asumau correu para ir ao encontro da estrangeira. Os dois 
conheceram-se e ficaram bons amigos.

Quando os dois caminhavam, a Cristina viu pessoas a fazerem 
blocos. A Cristina perguntou: “O que é que eles estão a fazer?”
O Asumau respondeu: “Eles estão a fazer blocos.”

Admirada, a Cristina perguntou: “A fazer blocos? O que é isso?”
O Asumau respondeu: “Sim, eles fazem blocos a partir de barro e 
erva, porque o barro e a erva, quando misturados, juntam-se bem um 
ao outro e ficam firmes.”

A Cristina perguntou outra vez: “A fazer como?”
O Asumau explicou: “Juntam barro, água e erva cortada pequenina e 
misturam até ficar em lama. Depois deitam para uma caixa em 
forma de retângulo até ficar cheia. Tiram da caixa e deixam ao sol 
até secar. Desta maneira, não é preciso comprar cimento que é caro.”

A Cristina, admirada, disse: “Woooooow! Eu acabo de ver, com os 
meus olhos, as pessoas a fazer blocos a partir de barro e erva.”

Os dois continuaram a caminhar. Chegaram a uma casa, a Cristina viu 
uma Tia a tecer tais.

A Cristina perguntou: “O que é que a Tia está a fazer?”
O Asumau respondeu: “Ela está a tecer um tais.”
A Cristina perguntou: “O que é um tais?”
O Asumau explicou: “O tais é a roupa tradicional que os timorenses 
usavam no passado, no tempo dos seus avós e bisavós. Agora, o tais 
usa-se nas cerimónias culturais importantes e para receber 
convidados importantes.”
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A Cristina perguntou: “O tais é feito de quê?”
O Asumau disse: “O tais faz-se a partir de uma planta chamada 
kabas. Esta planta é muito importante no processo de produção de 
tais na nossa aldeia.”

O Asumau continuou: “O kabas também tem outra função. Também 
podemos juntar o kabas-rahun com o kamii e usá-lo para fazer 
velas tradicionais, que muitas pessoas nas montanhas acendem para 
dar luz à noite.”

A Cristina ainda perguntou: “Se esta plantação só tem cor branca, 
como é que podem fazer tais com várias cores?”
O Asumau respondeu: “Este é um processo difícil, mas as Tias na 
aldeia sabem como dar cor aos tais. Elas usam várias plantas da 
nossa aldeia para fazer a cor dos tais. Podem usar as raízes de 
algumas plantas, as folhas, a casca, as flores, os frutos e os caroços. 
Tem que saber usar bem cada um. Isto foi descoberto pelos nossos 
avós e nós usamos até agora.”

O Asumau levou a Cristina para perto de uma planta e disse: “Esta 
chama-se ai-nenu e usamos a sua raiz para dar a cor vermelha aos 
tais.”

O Asumau também mostrou outra planta e disse: “Esta chama-se 
ai-turi e usamos as suas folhas para fazer a cor verde.”
O Asumau continuou: “Esta planta não se usa só para dar cor aos 

tais. Na nossa aldeia, também usamos esta planta como alimento e 
para fazer remédios tradicionais.”

“Há ainda várias plantas que as Tias desta aldeia usam para dar 
cor aos tais, mas muitas nascem na floresta, por isso eu não posso 
mostrá-las todas.”

A Cristina viu as pessoas a cozinhar óleo de coco e perguntou:
 “Amigo Asumau, o que é que eles estão a fazer?”

O Asumau respondeu: “Eles estão a cozinhar óleo de coco. Nós não 
queremos gastar dinheiro a comprar óleo que é caro, então nós 
produzimos o nosso próprio óleo.”

O Asumau explicou ainda: “O coco é muito importante para a 
nossa vida diária. Ele tem muitas funções: nós comemos o seu 
interior ainda verde e bebemos a sua água. A sua casca é usada para 
fazer colheres, colheres de servir, pratos, canecas, cinzeiros e 
artesanato variado. A sua árvore é usada para construir casas. 
As suas folhas são usadas para cobrir os telhados das casas. 
As suas flores podem ser cortadas para produzir o tua-mutin.”

Depois, a Cristina e o Asumau entraram na floresta perto da aldeia 
de Lugumau.
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A Cristina viu uma árvore de akadiru e os seus frutos e a árvore 
eram parecidos com um coqueiro.

A Cristina disse: “Amigo Asumau, eu vi que ali há um coqueiro. 
Vamos subi-lo para comer cocos verdes.” O Asumau riu-se: 
“Hahahaha…..Amiga Cristina, aquele não é um coqueiro. Aquele é um 
akadiru-hun, uma árvore também importante para nós.”

O Asumau continuou: “Nós usamos o akadiru para produzir 
tua-mutin. Nós usamos a árvore de akadiru para construir casas e 
usamos as suas folhas para cobrir o telhado das casas.”

“Como as folhas de akadiru são fortes e flexíveis, usamos as verdes 
para fazer esteiras, cestas, cestos, bolsas, cestos para sementes, 
leques, etc.”

Como eles estavam com sede, os dois continuaram até uma 
nascente de água. No caminho, a Cristina tropeçou com o pé numa 
pedra.

A Cristina gritou: “Aiaaaahhhhhh……..Dói muito!!”
O Asumau perguntou: “Amiga, o que aconteceu?”
A Cristina respondeu: “Eu tropecei com o pé numa pedra e 
magoei-me.”

O Asumau ajudou a sua amiga Cristina a sentar-se numa pedra 
achatada. O Asumau correu para procurar um remédio tradicional 
para curar o pé ferido da sua amiga.

Na margem da nascente, o Asumau viu a erva Birama. Ele apanhou 
umas folhas da erva Birama, amassou-as em pedaços e colocou-as no 
pé ferido da Cristina. 

Como já fazia muito calor, eles decidiram regressar a casa. O pai 
do Asumau estava em casa a cozinhar carne de veado dentro de um 
bambu e a fazer farinha da palmeira em casa. A Cristina ficou 
admirada e perguntou: “O que é isto?”
O Asumau respondeu: “Isto chama-se tukir. Tukir é uma forma de 
cozinhar que normalmente usamos aqui na nossa aldeia.”

A Cristina perguntou ainda: “O que se usa para fazer tukir?”
O Asumau respondeu: “Para fazermos tukir, temos que usar canas 
de bambu. O bambu também tem várias funções: usamos o bambu 
para construir casas, como por exemplo os seus pilares, e fazemos 
as paredes das casas. Alguns rebentos de bambu mais tenros 
também podem ser comidos.”

Os dois estavam a comer tukir e farinha de palmeira e a Cristina 
disse: “Hhhmmmmmmm…..Muito bom!!!!”
A seguir, a Cristina perguntou: “A farinha de palmeira vem de uma 
planta ou de uma erva?”
O Asumau respondeu: “A farinha de palmeira vem de uma árvore, eu 
vou mostrar-te.”
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Quando acabaram de comer tudo, o Asumau levou a sua amiga 
Cristina para fora, para lhe mostrar a árvore que produz a farinha 
de palmeira.

O Asumau mostrou as lianas à sua amiga Cristina e disse: “Estas 
chamam-se lianas. Nós tiramos a farinha de palmeira da base. 
Contudo, as lianas não são só para produzir farinha de palmeira, elas 
também têm várias funções.”

O Asumau explicou mais: “As suas folhas usam-se para fazer 
esteiras, cestas, ninhos dos pássaros e cestos para as sementes. O 
seu tronco usa-se para fazer vedações e paredes das casas, porque 
podem durar por muitos anos.”

“Wooooow…..Amigo, tu és muito inteligente, tu sabes mesmo muitas 
coisas!”, disse a Cristina.

O Asumau disse: “Sim, isto é sabedoria local que os nossos pais e 
avós nos ensinam. Há diversos materiais naturais na nossa aldeia, 
que nós podemos usar de acordo com cada uma das suas 
características.”

“Nós usamos sempre materiais naturais na nossa vida diária e, 
assim, nós não produzimos lixo não-natural que pode estragar o 
nosso meio ambiente.”

O dia estava a acabar e a Cristina prestes a regressar a Díli. O 
Asumau reuniu todas as pessoas da aldeia de Lugumau para se 
despedirem da sua amiga Cristina.

A Cristina disse: “Eu sinto-me muito contente, porque o meu amigo 
Asumau me ensinou muitas coisas sobre a sabedoria local da aldeia 
de Lugumau.”

“Eu aprendi muito sobre como usar os materiais locais, sobre a 
comida tradicional, sobre os materiais de construção locais, sobre 
os remédios tradicionais e também aprendi sobre como usar as 
plantas para dar cor aos tais.”

“O que eu aprendi de mais importante é que, se seguirmos a 
sabedoria local, não precisamos de depender de outros para nos 
darem dinheiro ou coisas, mas podemos mesmo viver de forma livre!”

“Por fim, eu aprendi que a forma de vida simples e tradicional não 
produz lixo não-natural e, assim, não estragamos o meio ambiente.”

A Cristina agradeceu outra vez: “Muito obrigada, amigo Asumau. 
Quero voltar aqui qualquer dia e aprender mais sobre a vossa 
sabedoria local.”
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Labarik matenek 
salva nia aldeia
Hakerek-na’in: Venancio L. Carvalho ho Ekipa SN
Ilustradór: Edi Mario Daniel de Carvalho
Aldeia Uatukesi nu’udar aldeia izoladu ida. Aldeia ne’e 
iha kle’an ida, hale’u ho foho ne’ebé matak, ai-laran tuan 
ne’ebé sai horik-fatin ba animál fuik oioin, no besik iha 
tasi ho tasi-ibun ne’ebé furak.

Iha aldeia ida-ne’e moris labarik-feto ida naran Vela.

 

Iha loron ida, bainhira Vela fila husi eskola, nia haree ema 
sira-ne’ebé hela iha aldeia ne’e tesi ai-horis sira-ne’ebé 
moris iha sira-nia to’os.

Vela hakfodak tebes tanba nia aprende iha eskola katak 
tesi ai-horis no sunu rai arbiru ne’e hahalok ladi’ak.
Hahalok ne’e halo rai molik ne’ebé bele fó impaktu 
negativu ba ema no animál sira.

Vela hakbesik ba ema sira-ne’e no husu: “Tanbasá imi tesi 
hotu ai-horis sira iha imi-nia to’os?”

13



Viziñu sira-ne’e hatán: “Ami tesi hodi bele kuda batar no 
ai-han sira seluk.”
Vela dehan: “Loos, maibé ita labele tesi hotu ai-horis 
sira-ne’e. Ita presiza konserva sira balu.”

Viziñu sira la hatán no Vela la’o ba foho-hun. 
Nia hakfodak aat liután bainhira haree ema sunu rai no taa 
ai-horis sira-ne’ebé moris iha rai-lolon.

Vela hakbesik ba viziñu sira-ne’ebé taa ai no husu: 
“Tanbasá imi taa hotu ai-horis sira iha rai-lolon?”

Viziñu sira hatán: “Ami tesi hodi halo to’os foun, ami uza ai 
balu hodi te’in, no balu ami fa’an atu hetan osan hodi sosa 
ami-nia oan sira-nia materiál eskola nian.”

Vela esplika: “Tesi ai-horis iha foho-lolon no sunu rai bele 
estraga rai no estraga animál fuik nia horik-fatin. 
Hahalok ida-ne’e kontra Lei Ambientál.”

Vela esplika tan: “Hahalok ida-ne’e mós bele hamosu 
dezastre hanesan rai-monu, erozaun, no bee-sa’e. 
Erozaun no bee-sa’e bele fó perigu ba animál sira, ba ita 
ema, no ba ita-nia hela-fatin.”

Viziñu sira husu: “Se nune’e, ami atu kuda ai-han 
iha-ne’ebé? Oinsá ami bele moris se laiha hahán 
sufisiente?” 

Vela hatán: “Ita bele halo to’os maibé labele tesi hotu 
ai-horis no sunu rai arbiru. Ita mós bele buka hahán 
liuhosi atividade seluk hanesan peska tanba ita hela besik 
iha tasi.”

Maski Vela esplika ona konsekuénsia husi tesi ai-horis no 
sunu rai arbiru, maibé viziñu sira kontinua taa ai-horis iha 
to’os no iha foho-lolon.
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Vela fila ba uma ho triste tanba ema la rona buat ne’ebé 
nia ko’alia. Iha kalan bainhira sira han, Vela hahú ko’alia ho 
ninia família kona-ba oinsá taumatan ba  ai-horis.

Vela dehan ba nia Apá: “Di’ak liu mak ita labele estraga 
ai-horis iha ita-nia to’os, tanba sei fó impaktu ladi’ak 
bainhira udan monu rai.”

Nia Apá husu: “Impaktu saida?”
Vela hatán: “Se ita taa hotu ai-horis, bele mosu dezastre 
hanesan rai-monu ka erozaun no bee-sa’e.”

Vela nia Apá rona Vela nia ideia ne’ebé kapás.

Loron tuirmai, Vela haree ninia Apá tesi ai-horis uitoan 
iha nia to’os no la sunu ida.

Vela kontente haree ninia Apá tesi ai-horis uitoan no la 
sunu rai hanesan viziñu sira halo.

Lakleur, udan hahú monu rai. Udan boot ne’ebé tun 
hamosu rai-monu no erozaun maka’as.

15



To’os no rai-lolon ne’ebé ema lere, labele kuda ona tanba 
bee estraga hotu. Udan-been estraga mós uma balu iha 
aldeia ne’e no animál hakiak balu.

Maibé Vela nia Apá nia to’os la hetan estragu tanba iha 
ai-horis barak ne’ebé satan netik bee.

Ema sira iha aldeia ne’e sente triste tanba sira lakon 
sira-nia animál hakiak, uma, no buat seluk tan. 

Sira arrepende katak taa ai-horis no sunu rai ne’e ladi’ak, 
maibé buat hotu liutiha ona.

Udan para tiha, Vela halibur ema hotu iha aldeia ne’e no 
dehan: “Ita hetan dezastre ida-ne’e tanba konsekuénsia 
husi ita-nia hahalok ne’ebé la taumatan no la kuidadu 
ita-nia meiu-ambiente. Nune’e, agora ita iha 
responsabilidade atu hadi’a filafali.”
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Viziñu sira husu: “Oinsá ita bele hadi’a dezastre boot
ida-ne’e?”

Vela hatán: “Loos duni, ita labele hadi’a buat sira-ne’ebé aat 
ona, maibé ita bele prevene atu dezastre hanesan ne’e 
labele akontese tan iha ita-nia aldeia.”

Viziñu sira husu: “Oinsá atu prevene?”
Vela hatán: “Mai ita kuda ai-horis iha fatin ne’ebé ita 
estraga ona.”

Ema hotu iha aldeia ne’e konkorda ho Vela nia ideia.
Sira hamutuk kuda fali ai-horis oioin iha sira-nia to’os no 
rai-lolon sira.

Liutiha tinan ida, ai-horis ne’ebé sira kuda moris buras. 
No bainhira udan boot monu, la akontese tan dezastre.

Ema iha aldeia ne’e aprende kedas husi esperiénsia ne’e.
Sira hatene ona oinsá taumatan no kuidadu ba sira-nia to’os 
no meiu-ambiente.

Aldeia ne’e nia to’os buras nafatin, no ai-han sai barak atu 
sira bele fa’an fali iha sidade. 



Foho, tasi, no ai-laran halo aldeia ne’e nia paizajen furak 
tebes. Sira-nia aldeia sai fatin importante ba animál fuik 
oioin, no dalaruma turista balu mós mai goza fatin furak 
ne’e.

Ema sira iha aldeia ne’e sente kontente tebes. Sira la 
presiza tan taa no fa’an ai atu hetan osan. Sira mós la 
presiza taa ai-horis no sunu rai hodi kuda ai-han.

Ho ai-han ne’ebé sira kuda no rekursu tasi nian ne’ebé sira 
iha, komunidade iha aldeia ne’e bele iha hahán sufisiente 
ba sira-nia moris loroloron.

Vela sai nu’udar eroína ida ba aldeia ne’e tanba ninia 
matenek bele proteje meiu-ambiente no salva aldeia ne’e 
husi dezastre.
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A Menina inteligente que salvou 
a sua aldeia
A aldeia Uatukesi é uma aldeia isolada. Esta aldeia fica num vale, 
rodeada de montanhas verdes, de florestas velhas, que servem de 
moradia para vários animais selvagens, e fica perto do mar com uma 
praia linda.

Nesta aldeia, vive uma menina chamada Vela. Um dia, quando a Vela 
vinha da escola, ela viu algumas pessoas, que vivem na aldeia, a 
cortar a vegetação que tinha nascido na sua horta.

A Vela admirou-se muito, porque ela aprendeu na escola que cortar 
a vegetação e queimar o terreno de qualquer maneira não é 
correto.
Este comportamento torna a terra num descampado, o que pode 
trazer um impacto negativo para as pessoas e para os animais.

A Vela aproximou-se daquelas pessoas e perguntou: “Porque é que 
vocês estão a cortar toda a vegetação da vossa horta?”
Os vizinhos responderam: “Nós cortamos para podermos cultivar 
milho e outros alimentos. ”A Vela disse: “Está bem, mas nós não 
podemos cortar as plantas todas. Precisamos de conservar 
algumas.”

Os vizinhos não lhe responderam e a Vela seguiu para o interior 
da floresta. Ela ficou ainda mais assustada quando viu as pessoas a 
queimar o terreno e a cortar a vegetação que nascia na colina.

A Vela aproximou-se dos vizinhos que estavam a cortar madeira e 
perguntou: “Porque é que vocês estão a cortar toda a vegetação da 
colina?”
Os vizinhos responderam: “Nós estamos a cortar para fazer uma 
horta nova, nós usamos alguma madeira para cozinhar e a outra nós 
vendemos para termos dinheiro para comprar o material escolar dos 
nossos filhos.”
A Vela explicou: “Cortar a vegetação da colina e queimar o 
terreno pode estragar a terra e estragar os lares dos animais 
selvagens. Este comportamento é contra a Lei Ambiental.”

A Vela explicou ainda: “Este comportamento também pode provocar 
desastres, tais como deslizamentos de terra, erosão e inundações.
A erosão e as inundações podem por em perigo os animais, as 
pessoas e as casas das pessoas.”

Os vizinhos perguntaram: “Se é assim, aonde é que nós vamos 
cultivar os nossos alimentos? Como é que conseguimos viver se não 
houver comida suficiente?”
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A Vela respondeu: “Nós podemos fazer hortas, mas não podemos 
cortar toda a vegetação, nem queimar os terrenos de qualquer 
maneira. Nós também podemos procurar alimentos usando outras
atividades, como, por exemplo, a pesca, pois moramos perto do 
mar.”

Apesar de a Vela já ter explicado as consequências de cortar a 
vegetação e de queimar os terrenos de qualquer maneira, os 
vizinhos continuaram a cortar a vegetação da horta e da colina.

A Vela foi para casa triste, porque as pessoas não ouviram o que 
ela disse.
À noite, enquanto comiam, a Vela começou a falar com a sua família 
sobre como não se pode destruir a vegetação.

A Vela disse ao seu pai: “Era melhor nós não destruirmos a 
vegetação na nossa horta, porque isso prejudica-nos quando 
chove.”

O seu pai perguntou: “Prejudica como?”
A Vela respondeu: “Se nós cortarmos a vegetação toda, 
podem acontecer desastres, tais como deslizamentos de terras ou 
erosão e inundações.”

O pai da Vela ouviu a ideia da Vela que era muito boa.
No dia seguinte, a Vela viu que o seu pai cortou só alguma 
vegetação da sua horta e não queimou nada.

A Vela ficou contente ao ver que o seu pai não cortou a vegetação 
e não queimou o terreno como os vizinhos tinham feito.

Dali a pouco tempo, começou a chover.
Uma grande chuvada que, quando caiu, causou deslizamentos de 
terras e uma forte erosão.

As hortas e as colinas que as pessoas tinham ceifado já não podiam 
ser cultivadas, porque a água tinha estragado tudo.
A água da chuva também estragou algumas casas desta aldeia e 
alguns abrigos de animais.

Contudo, a horta do pai da Vela não teve estragos, porque tinha 
bastante vegetação para reter a água.

As pessoas da aldeia sentiram-se tristes por perderem os abrigos 
dos seus animais e as casas, entre outras coisas.
Eles arrependeram-se por terem cortado a vegetação e por terem 
queimado a terra, mas já era tarde.
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Quando a chuva parou, a Vela reuniu todas as pessoas da aldeia e 
disse:
“Nós sofremos este desastre como consequência do nosso 
comportamento, por não termos atenção e não cuidarmos do 
nosso meio ambiente. Então, agora nós temos a responsabilidade 
de mudar.”

Os vizinhos perguntaram: “Como é que nós podemos mudar um 
desastre grande como este?”

A Vela respondeu: “É verdade, não podemos mudar o que já está 
estragado, mas podemos prevenir outros desastres como este de 
acontecerem novamente na nossa aldeia.”

Os vizinhos perguntaram: “Como é que nós prevenimos?”
A Vela respondeu: “Vamos cultivar plantas nos lugares que nós já 
estragámos.”
Todas as pessoas da aldeia concordaram com as ideias da Vela.
Em conjunto, eles plantaram outra vez várias plantas nas suas 
hortas e nas colinas.

Um ano depois, as plantas que eles cultivaram já tinham crescido.
E, quando uma grande chuvada caiu, não aconteceram 
mais desastres.

As pessoas da aldeia aprenderam depressa com esta experiência.
Eles já sabiam como ter atenção e como cuidar das suas hortas e 
do meio ambiente.

As hortas da aldeia continuaram a crescer e a produzir muitos 
alimentos, para eles poderem vender na cidade.

As montanhas, o mar e a vegetação tornam a paisagem da aldeia 
muito bonita. A sua aldeia passou a ser um lugar importante para 
vários animais selvagens e, às vezes, alguns turistas também 
vêm apreciar este lugar bonito.

As pessoas da aldeia sentem-se muito contentes. Eles não 
precisam mais de cortar madeira e de a vender para conseguirem 
dinheiro. Eles também não precisam de cortar a vegetação e de 
queimar o terreno para cultivar os alimentos.

Com os alimentos que eles cultivam e com os recursos que eles têm 
do mar, a comunidade da aldeia consegue ter comida suficiente 
para a sua vida quotidiana.

A Vela tornou-se uma heroína na aldeia, porque o seu conhecimento 
ajudou a proteger o meio ambiente e a salvar a aldeia dos 
desastres.
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Gaspár nia Avó Liurai
Hakerek-na’in: Gaspár João Dias Ximenes
Ilustradór: Júlio M. de Jesus

Gaspár labarik ki’ikoan ida ne’ebé hela iha Laga. Nia hela 
hamutuk ho ninia avó sira. Gaspár loroloron hadeer ho 
haksolok. Nia gosta sa’e nuu, hein bibi, no hakail ikan. 
Loron ida, mane barak mai ho ró boot ida. Gaspár rona 
sira naran “tropas”. Sira buka Gaspár nia avó, tanba nia 
liurai.

Sira haruka Gaspár 
nia avó sunu ema nia 
uma. Gaspár ta’uk. 
Ema hotu ta’uk.
Gaspár nia avó 
tenke rona no tuir 
buat ne’ebé soldadu 
sira haruka, selae 
soldadu sira bele 
oho hotu ema.

Gaspár nia avó kumpre orden ne’e hodi sunu uma sira, 
maibé nia haruka uluk ema sira sai husi sira-nia uma no 
halai subar. 

Gaspár nia avó sunu uma 
barak, maibé nia mós 
salva ninia povu. Povu 
Laga tenke harii fila fali 
sira-nia uma. Maibé sira 
hadomi liurai nafatin, no 
sempre serbisu hamutuk.

23



O Avô do Gaspar que era Rei
O Gaspar era uma pequena criança que morava em Laga. Ele morava 
com os avós. 

O Gaspar todos os dias acordava feliz. Ele gostava de apanhar 
cocos, de guardar os cabritos e de pescar. Um dia, muitos homens 
chegaram num barco grande. 

O Gaspar ouviu que se chamavam “tropas”. 
Eles procuravam o avô do Gaspar, porque era o rei.

Eles mandaram o avô do Gaspar queimar as casas das pessoas. 

O Gaspar teve medo. Todas as pessoas tiveram muito medo.

O avô do Gaspar teve que ouvir os soldados e fazer o que eles o 
mandavam fazer, se não os soldados podiam matar todas as 
pessoas.

O avô do Gaspar cumpriu esta ordem de queimar as casas, mas 
ele mandou primeiro as pessoas saírem das suas casas, fugirem e 
esconderem-se.

O avô do Gaspar queimou muitas casas, mas ele também salvou o 
seu povo. 

O povo de Laga teve que construir novamente as suas casas. 
Todavia, eles amavam o seu rei na mesma e trabalhavam sempre 
juntos. 
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     Aldeia Pás
             Adaptadu husi: Revista Lafaek
   Ilustradór: Júlio M. de Jesus

Aldeia Pás no aldeia Dame viziñu. Kleur ona, ema iha 
aldeia rua ne’e sempre haree malu di’ak.  Sira bele bá-mai 
ho livre. Sira nunka baku malu ka istori malu. Maibé 
agora, tanba problema ida, aldeia rua-ne’e haree malu 
ladi’ak. Sira komesa istori malu, duni malu no dala ruma 
to’o baku malu. Labarik sira mós dala ruma goza malu.

Hanesan baibain, antes loro-matan monu, Dora bá halimar 
iha jardín. Jardín ne’e, iha aldeia Pás. Labarik barak 
halimar iha jardín ne’e, balu husi aldeia Pás, balu husi 

aldeia Dame no mós aldeia seluk. Iha ne’ebá, Dora haree 
ninia kolega, Bidoi no Nona, halimar haksoit hela tapa. 
“Ha’u tama hotu bá?” Dora husu ba sira. 
“Bele de’it Dora,” hatán Bidoi. 

“Bidoi, mai lai!” Nona bolu Bidoi no dada nia dook tiha husi 
Dora. Depois nia bisibisi ba Bidoi “Labele halimar ho nia.” 
Bidoi hakfodak no husu “Tanba saida?” 
“Ó haluha tiha ka, ita labele halimar ho aldeia Dame sira,” 
hatán Nona. “Eh, loos duni, entaun ita duni tiha nia,” 
hateten Bidoi. 
“Dora, ó labele halimar ho ami,” hateten Bidoi. 

“Tanba saida? Ita kolega, ita sempre halimar hamutuk” 
dehan Dora ba sira. 
“Ne’e uluk, agora labele. Ó bá tiha imi-nia aldeia, labele 
halimar iha ne’e,” hatán Nona.

Bainhira sira istori malu hela, Akoli liu no nia husu ba sira 
“Hei...nu’usá imi istori malu?” 
Sira hotu hakfodak, no hateke ba Akoli. 
“Akoli, sira bandu ita mai halimar iha ne’e,” Dora kesar ba 
Akoli. 
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Akoli hakfodak loos tanba baibain sira sempre halimar 
hamutuk no bá-mai, laiha buat ida. “Hei...! Nu’usá ami
 labele halimar iha ne’e?” Akoli husu. 
“Labele! Bá halimar de’it iha imi-nia aldeia,” Bidoi 
hateten. 
Sira istori malu to’o besik atu baku malu de’it. Labarik 
sira seluk mós para halimar, no sira mai haree hotu.

Abui ne’ebé mai vizita nia kolega iha aldeia ne’e, haree 
sira, halai ba sori tiha. “He..he...! Labele baku malu.” 
Sira hotu nonook, hateke ba Abui. 
“Nu’usá imi istori malu?” Abui husu. 

“Sira mai halimar fali iha ne’e,” Nona hateten. 
“Laiha buat ida. Sira bele mai, imi mós bele bá halimar iha 
sira nia aldeia.” 

“Labele Abui, sira labele mai,” Bidoi hateten. 
“Tanba saida Bidoi? Rai ne’e ida de’it, maka rai Timór, 
aldeia maka keta-ketak.” 
Abui ko’alia seidauk hotu, labarik ida hakilar “Duni de’it 
sira, ta’uk fali ka.” 
“Duni sira..., duni sira...!” sira seluk hatán. 

Sira fahe malu tiha, sai fali grupu rua. Sira komesa 
hakilar, goza malu. Tanba labele sori sira, Abui hamriik 
sees tiha. Nia hateke ba sira ho triste, maibé labele halo 
buat ida. 

Derrepente nia hetan Maun Lafaek, Mau Sesta, 
Ambere no Anoi ne’ebé la’o hela iha estrada, dook husi 
sira. Abui halai lalais loos. Nia bolu. 

“Maun Lafaek...Maun Lafaek hein lai!” Anoi hatete. “Para 
lai, ha’u rona Abui bolu ita.” Sira para no hateke ba 
kotuk. Abui mós besik ona ba sira, ho iis boot nia dehan 
“Maaaauuun Laaafaaaek, aaajuuuda lai.” 

Haree Abui halai maka’as no ansi loos Mau Sesta husu 
“Nu’usá Abui, ó hetan mate-klamar ka?” Sira hotu 
hamnasa. “Huuss, rona lai Abui ko’alia,” Maun Lafaek 
hateten. 
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Dada iis tiha, Abui fó-hatene saida mak akontese ba sira. 
Depois, sira ba nia kolega sira ne’ebé goza malu hela. To’o 
ho to’o, Abui hakilar ba nia kolega sira “Hei....kolega sira, 
Maun Lafaek mai, Maun Lafaek mai.” Labarik sira 
hakfodak, sira hotu halai ba besik Maun Lafaek. Maibé 
Dora no nia kolega sira ta’uk atu bá besik. 

“Alin sira, mai hotu,” Maun Lafaek bolu Dora no kolega 
sira. “Sira labele mai, Maun Lafaek,” labarik ida hateten. 
“Tanba saida? Rai ne’e, ita hotu nian, ema hotu iha direitu 
atu ba ne’ebé de’it, no halimar ho sé de’it,” Maun Lafaek 
esplika.

“Entaun, ami bele ba halimar iha aldeia seluk?” Nona 
husu. “Bele de’it, basta imi labele buka atu hirus malu ka 
baku malu. So nune’e de’it mak ita bele moris no halimar 
ho kontente.” Maun Lafaek seidauk ko’alia hotu, Bidoi 
hakilar tiha “Hei... kolega sira, mai ita halimar hamutuk. 

Labele hirus malu no baku malu. Loos ka lae Maun
Lafaek?” “Ne’e loos, agora imi labele hirus malu tan.” 
“Di’ak Maun Lafaek,” sira hotu hatán. Loron ne’e kedas, 
sira halimar hamutuk hanesan maun no alin, la hirus malu 
tan, sira bele bá-mai ho livre hanesan uluk.
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Aldeia Paz 
A aldeia Paz e a aldeia Pacífica eram vizinhas. Há muito tempo, as 
pessoas destas duas aldeias davam-se sempre muito bem. Podiam 
circular entre as aldeias livremente. Eles nunca se agrediam nem 
discutiam. Contudo, agora, por causa de um problema, estas duas 
aldeias não se davam bem. Eles começaram a discutir, a 
empurrar-se e, às vezes, até a bater-se. As crianças às vezes 
também gozavam umas com as outras.

Como habitualmente, antes de o sol se pôr, a Dora foi brincar para 
o jardim. Este jardim era na aldeia Paz. Muitas crianças brincam 
neste jardim, alguns da aldeia Paz, alguns da aldeia Pacífica e 
também alguns de outras aldeias. Lá, a Dora viu as suas colegas 
Bidoi e Nona a saltar à tapa.
“Posso entrar no jogo?”, perguntou-lhes a Dora.
“Podes, Dora.”, respondeu a Bidoi.

“Bidoi, anda cá!” A Nona chamou a Bidoi e puxou-a para longe da 
Dora. Depois, ela disse baixinho à Bidoi: “Não podemos brincar com 
ela.” A Bidoi admirou-se e perguntou: “Porquê?”
“Já te esqueceste que nós não podemos brincar com ninguém da 
aldeia Pacífica.”, respondeu a Nona. “Ah, é mesmo, então, nós 
afastamo-la.”, respondeu a Bidoi.
“Dora, tu não podes brincar connosco.”, respondeu a Bidoi.

“Porquê? Nós somos colegas, nós brincamos sempre juntas.”, 
disse-lhes a Dora.
“Isso era antes, agora não pode ser. Vai para a vossa aldeia, não 
podes brincar aqui.”, respondeu a Nona.

Quando elas estavam a discutir, o Akoli estava a passar e 
perguntou-lhes: “Hei...porque é que vocês estão a discutir?”
Elas todas se assustaram e disseram ao Akoli: “Akoli, elas 
proíbiram-nos de vir brincar aqui.”, queixou-se a Dora ao Akoli.

O Akoli ficou muito admirado, porque normalmente elas brincavam 
sempre juntas de um lado para o outro, sem problemas. “Hei…! 
Porque é que nós não podemos brincar aqui?”, perguntou o Akoli.
“Não podem! Vão brincar só na vossa aldeia.”, disse a Bidoi.
Eles discutiram até quase se baterem. As outras crianças também 
pararam de brincar e vieram todas ver.

A Abui, que veio visitar uma colega dela à aldeia, viu-os e foi a 
correr defendê-los. “He…he…! Não se podem bater.”
Eles todos pararam, prestando atenção à Abui.
“Porque é que vocês estão a discutir?”, perguntou a Abui.
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“Eles vieram brincar aqui.”, disse a Nona.
“Não há problema. Eles podem vir, vocês também podem ir brincar 
à aldeia deles.”

“Não pode ser, Abui, eles não podem vir.”, disse a Bidoi.
“Porquê, Bidoi? Esta é uma terra só, é tudo Timor, as aldeias é que 
são separadas.”

A Abui ainda não tinha acabado de falar, quando uma criança gritou: 
“Empurrem-nos ou será que têm medo?”
“Empurrem-nos… empurrem-nos…!”, responderam os outros. Eles 
dividiram-se, tornando-se dois grupos. Eles começaram a gritar e a 
gozar uns com os outros. Como não conseguiu defendê-los, a Abui 
afastou-se. Ela olhou para eles com tristeza, mas não podia fazer 
nada. 

De repente, ela encontrou o Maun Lafaek, o Mau Sesta, o Ambere e 
a Anoi, que estavam a andar na estrada, longe de onde eles estavam. 
A Abui foi a correr muito depressa. Ela chamou-os. 

“Maun Lafaek…Maun Lafaek, espera aí!” A Anoi disse: “Parem lá, eu 
estou a ouvir a Abui a chamar-nos.” Eles pararam e olharam para 
trás. A Abui também já estava perto deles e disse-lhes com uma 
respiração muito rápida: “Maaaauuun Laaafaaaek, aaajuuuda lá.” 

Ao verem a Abui a correr tão depressa e tão ansiosa, o Mau Sesta 
perguntou: “O que foi, Abui, viste um fantasma ou quê?” Eles todos 
se riram. “Huuss, deixem lá a Abui falar.”, disse o Maun Lafaek. 

Já com uma respiração mais calma, a Abui contou-lhes o que tinha 
acontecido. Depois, eles foram ter com os colegas deles que estavam 
a gozar uns com os outros. Quando lá chegaram, a Abui gritou para 
os seus colegas: “Hei…colegas, o Maun Lafaek vem aí, o Maun Lafaek 
vem aí.” As crianças ficaram admiradas e todos correram para perto 
do Maun Lafaek. Todavia, a Dora e os seus colegas tiveram medo de 
ir para perto dele. 

“Meninos, venham todos.”, disse o Maun Lafaek chamando a Dora e 
os colegas. “Eles não podem vir, Maun Lafaek.”, disse uma criança. 
“Porquê? Esta terra é de todos nós e todas as pessoas têm o 
direito de irem onde quiserem e de brincarem com quem quiserem.”, 
explicou o Maun Lafaek. 

“Então, nós podemos ir brincar às outras aldeias?”, perguntou a 
Nona. “Claro que podem, basta que vocês não procurem ficar 
zangados nem bater uns nos outros. Só assim é que nós podemos 
viver e brincar contentes.” O Maun Lafaek ainda não tinha acabado 
de falar e a Bidoi gritou: “Hei… colegas, vamos brincar todos juntos. 
Não podemos zangar-nos nem bater uns nos outros. Certo, Maun 
Lafaek?” “É isso mesmo, agora vocês já não se podem zangar mais.” 
“Certo, Maun Lafaek.”, responderam todos. Nesse mesmo dia, eles 
brincaram juntos como se fossem irmãos e irmãs, não se zangaram 
mais e puderam circular de um lado para o outro livremente como 
antes.
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Domin iha família
Hakerek-na’in: Boaventura M. Soares 
                 & Hipólito da Cruz
Ilustradór: Júlio M. de Jesus

Nina, labarik feto ida ho tinan 8 no agora iha klase 3 
eskola primária nian. Nina iha maun ida naran Dino ne’ebé 
ho tinan rua boot liu nia no iha klase 5 eskola primária 
mós.

Loron-loron sira na’in-rua sempre bá eskola hamutuk. 
Sira-nia eskola dook uitoan husi sira-nia uma no sira 
presiza la’o oras ida ho balu atu to’o iha eskola. 

Dadeer-dadeer, sira na’in-rua sempre ajuda sira-nia 
mamá molok bá eskola. Dala ruma Dino bá kuru bee moos 
no fó han manu sira iha sira-nia uma. Nina sempre ajuda 
ninia mamá haloot fatin, dasa rai no halo matabixu.

Hanesan baibain, hafoin sira matabixu hotu tiha, sira 
na’in-rua kumprimenta no rei sira-nia papá ho mamá molok 
sira la’o hamutuk ho sira-nia kolega sira atu bá eskola. 

Bainhira Nina ho Dino fila husi eskola, sira-nia papá ho 
mamá hako’ak sira ho domin no sira na’in-rua sente 
kontente tebes.

Loron ida, bainhira fila husi eskola, Nina ho Dino sente 
hamlaha tebes. Sira-nia mamá dehan ba sira na’in-rua 
katak hahán meiudia nian rai hela iha meza leten. 
Tanba sira-nia papá no mamá sempre dehan troka tiha 
farda eskola nian molok bá han, Nina sei bá ninia fatin no 
troka tiha farda eskola nian mak atu han meiudia. 

Maibé Dino, tanba hamlaha liu, nia soe de’it ninia pasta 
eskola nian iha kama laran no diretamente ba han 
meiudia. Bainhira to’o iha meza, Dino haree iha ikan sona 
rua ho kanku fila ne’ebé sira-nia mamá rai hela ba sira. 

30



Tanba hamlaha liu kedas, Dino han hotu ikan sona 
rua-ne’e no rai hela de’it maka kanku balu ba Nina. 
Bainhira Nina atu mai han, nia haree, hela de’it maka 
kanku fila no ikan ruin. 

Nina tanis no kesar ba ninia mamá katak Dino han la rai 
hela ikan sona ba nia. 

Sira-nia mamá bolu Dino no ko’alia ba nia katak hahalok 
ne’ebé Dino halo ne’e la hatudu katak Dino hadomi nia alin 
feto. Tanba ho laran naksalak, Dino husu kedas deskulpa 
ba ninia alin feto no promesa katak sei la halo tan 
hanesan ne’e. 

Han hotu tiha, Nina bolu ninia maun atu sira na’in-rua 
fase bikan. Fase bikan hotu, Dino bá kedas halimar bola 
ho ninia kolega sira. Nina sente kole no nia bá toba tiha 
uitoan iha kuartu laran. 

Iha lokraik fali, Nina hadeer no nia mós bá halimar 
haksoit borraxa ho ninia kolega sira. Halimar oras ida ho 
balu tiha, Nina hanoin-hetan katak iha serbisu barak iha 
uma maka nia tenke bá halo hodi ajuda ninia mamá. Iha 
parte seluk, Dino mós hanoin-hetan katak nia tenke bá 
kuru bee hodi ajuda ninia papá rega ai-funan sira maka 
kuda hela iha uma. 

Maibé Dino dehan ba ninia an katak halimar oras ida tan 
maka bá uma. Tanba kontente liu joga bola hamutuk ho 
ninia kolega sira, Dino besik kalan tiha maka fila bá uma. 
Nia sente ta’uk bainhira to’o iha uma oin tanba haree nia 
papá maka kuru hela bee no rega ai-funan sira 
mesak-mesak. 

La’o ho nonook, Dino tama uma husi kotuk hodi ninia papá 
labele haree nia. Tanba sente ta’uk hela de’it, nia bá 
hakbesik nia papá hodi dehan “Papá, ha’u husu deskulpa 
tanba ohin la halo ha’u-nia serbisu sira. Ha’u promete sei 
la halo tan hanesan ne’e.” 

Nia papá hatán “Dino… Dino… Dino…, Ó keta haluhan halo 
ó-nia serbisu sira ne’e. 
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Haree took ó-nia feton Nina! Ohin kedas nia serbisu 
ajuda ó-nia mamá.” Dino hatán “Ha’u sei la halo tan papá.” 
Dino nia papá haruka nia atu kuru bee hodi ajuda nia papá 
rega ai-funan sira iha uma. 

Dino husu ba nia papá “Papá, tansá ita kuda ai-funan 
oin-barak lós iha ita-nia uma oin?” Teki-teki Nina mós 
mosu no dehan ba ninia papá “Papá, ha’u sente kontente 
lós bainhira haree ita-nia ai-funan ho kór oioin lós iha 
ita-nia uma. Ha’u haree furak tebe-tebes.” 

Nia mamá mós mosu husi kotuk no hatutan “Ita haree 
husi ita-nia uma oin, haree uma ne’e furak loos ho 
ai-funan sira-ne’e.” Dino hamriik ho bilan no hateke hela 
ba nia papá. Nia papá fihir ba nia no husu “Dino, bainhira 
ita la rega ai-funan ne’e nia sei moris buras no fó funan 
ka oinsá?”

Dino hatán “Sira sei namlaik, maran no la funan tan papá.” 
Nia papá hateke ba Nina no Dino hodi dehan “Nune’e mós 
ita iha uma laran ne’e: bainhira ita la hadomi malu, la 
ajuda malu ka halo ita-nia responsabilidade sira, entaun 
ita la fó funan ba ita-nia uma laran.” “Ita sempre hirus 
malu no halo tuir de’it mak ita-nia hakarak rasik. 

Entaun ita haree ita-nia uma laran ne’e la iha kontente” 
hatutan sira-nia papá. Sira-nia mamá mós reforsa “Papá 
no mamá hakarak imi-rua tenke hadomi malu no tulun 
malu bainhira halo buat ruma. Papá no mamá haree
imi-rua hanesan ai-funan furak sira mak iha uma laran 
ne’e.” Dino dehan “Entaun ami tenke halo di’ak hela de’it 
hodi ema hotu haree ami kontente to mamá?” 

“Loos duni” hatán mamá. “Imi tenke respeita malu no 
respeita mós ema seluk” dehan mamá. Sira tama fali uma 
laran no Nina ho Dino lori sira-nia serbisu husi eskola nian 
hodi hatudu ba sira-nia papá atu tulun sira halo serbisu 
ne’e.

Nina ho Dino sempre kontente bainhira sira halimar 
hamutuk ho sira-nia mamá no papá, no rona istória husi 
sira. Sira-nia papá no mamá sempre ko’alia mamár no 
hatudu sira-nia domin boot ba ninia oan sira.
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Amor na família
A Nina era uma menina de 8 anos e agora estava no 3º ano da escola 
primária. A Nina tinha um irmão chamado Dino que tinha mais dois 
anos que ela e estava no 5º ano da escola primária.

Todos os dias, eles os dois iam para a escola juntos. A escola deles 
ficava um pouco longe da casa deles e eles precisavam de caminhar 
uma hora e meia até chegarem à escola.
 
Todas as manhãs, eles os dois ajudavam a mamã deles antes de irem 
para a escola. Às vezes, o Dino ia buscar água limpinha e dar comida 
à criação que tinham em casa. A Nina ajudava sempre a mamã dela 
a arrumar a casa, a varrer e a preparar o matabicho. Normalmente, 
depois de acabarem de tomar o matabicho, eles os dois 
cumprimentavam e beijavam os seus pais, antes de caminharem para 
a escola com os seus colegas. 

Quando a Nina e o Dino voltavam da escola, os seus pais 
abraçavam-nos com amor e eles os dois sentiam-se muito 
contentes. Um dia, quando eles voltaram da escola, a Nina e o Dino 
estavam cheios de fome. A mamã deles disse-lhes que o almoço 
estava em cima da mesa. 

Como os seus pais diziam sempre para tirarem a farda da escola 
antes de irem comer, a Nina foi para o seu quarto tirar a farda e 
depois é que foi comer o almoço. 

Contudo, o Dino, como tinha mais fome, deitou apenas a sua pasta 
da escola para a cama e foi logo comer o almoço. Quando chegou à 
mesa, o Dino viu que havia dois peixes fritos e canco que a mamã 
colocou para eles. Como tinha muita fome, o Dino comeu os dois 
peixes inteiros e deixou só algum canco para a Nina. Quando a Nina 
veio comer, só havia um pouco de canco e espinhas de peixe. 

A Nina começou a chorar e queixou-se à sua mamã, porque o Dino 
tinha comido tudo e não tinha deixado nenhum peixe frito para ela. 

A mamã deles chamou o Dino e disse-lhe que o que o Dino fez não 
mostra que ele ama a sua irmã. Como ficou com a consciência 
pesada, o Dino pediu logo desculpas à irmã e prometeu que não 
voltava a fazer isto. 

Depois de acabar de comer, a Nina chamou o irmão para os dois 
lavarem a loiça. Quando acabaram de lavar a loiça, o Dino foi logo 
jogar à bola com os amigos dele. A Nina sentia-se cansada e foi 
dormir um bocadinho para o quarto.
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À tardinha, a Nina acordou e também foi brincar ao jogo do 
elástico com as amigas dela. Depois de brincar uma hora e meia, a 
Nina lembrou-se que havia muito trabalho em casa que tinha que ir 
fazer para ajudar a mamã.  Do seu lado, o Dino também se lembrou 
que tinha que ir buscar água para ajudar o papá a regar as flores que 
tinham em casa. 

Contudo, o Dino disse para si próprio que brincava mais uma hora e 
depois é que ia para casa. 

Como estava muito contente por jogar à bola com os amigos dele, o 
Dino só voltou para casa quase à noite. Ele teve medo quando chegou 
à frente de casa, porque viu que o papá é que tinha ido buscar água 
e estava a regar as flores sozinho. 

Caminhando devagarinho, o Dino entrou em casa pelas traseiras para 
o seu papá não o poder ver. Como estava com medo, ele foi para 
perto do papá e disse: 
“Papá, eu peço desculpa, porque hoje não fiz as minhas tarefas. 
Eu prometo que não volto a fazer isto.” 

O papá dele disse: “Dino… Dino… Dino…, tu não te esqueças de 
fazer as tuas tarefas. 

Olha bem para a tua irmã Nina! Hoje mesmo a tarefa dela foi 
ajudar a tua mamã.” O Dino respondeu: “Eu não volto a fazer, papá.” 
O papá do Dino pediu-lhe para ir buscar água, para o ajudar a regar 
as flores em casa.

O Dino perguntou ao papá: “Papá, porque é que nós cultivamos tantas 
flores em frente à nossa casa?” De repente, a Nina também 
apareceu e disse ao papá: “Papá, eu sinto-me muito contente quando 
vejo as nossas flores de tantas cores diferentes na nossa casa. 
Eu acho que são mesmo muito bonitas.”

A mamã deles também apareceu por trás e acrescentou: “Nós 
vemos, a partir da frente da nossa casa, que a nossa casa fica mesmo 
muito bonita com estas flores.” O Dino levantou-se confuso e ficou 
a olhar para o papá. O papá olhou para ele e perguntou-lhe: “Dino, 
quando nós não regamos as flores, elas continuam a desenvolver-se 
e dão flor ou como é?”
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O Dino respondeu: “Elas murcham, secam e já não dão flor, papá.” O 
papá olhou para a Nina e para o Dino e disse: “Assim somos nós 
dentro desta casa: quando nós não nos amamos, não nos ajudamos 
uns aos outros ou não fazemos as nossas responsabilidades, então 
não damos flores dentro de casa.”  “Nós andamos sempre zangados 
uns com os outros e seguimos apenas as nossas vontades. 

Então, nós vemos que dentro da nossa casa não há alegria.”, 
acrescentou o papá deles. A mamã também reforçou: “O papá e a 
mamã querem que vocês os dois se amem e que se ajudem quando 
fazem alguma coisa. O papá e a mamã vêem-vos como flores bonitas 
que estão dentro desta casa.” 

O Dino disse: “Então, nós temos que fazer tudo bem, para que as 
pessoas todas nos vejam contentes, mamã?” “É isso mesmo.”, 
respondeu a mamã. “Vocês têm que se respeitar um ao outro e 
também aos outros.”, disse a mamã. 

Eles entraram novamente em casa e a Nina e o Dino trouxeram os 
seus trabalhos da escola para mostrarem ao papá para que ele os 
ajudasse a fazer estes trabalhos.

A Nina e o Dino estavam sempre contentes, quando eles brincavam 
com os seus pais e ouviam as histórias que eles contavam. O papá e 
a mamã deles falavam com carinho e mostravam o seu grande amor 
pelos filhos.
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Maudu’an Hadomi 
Ambiente
Hakerek-na’in: Laura Silvina Soares
Ilustradór: Júlio M. de Jesus

Maudu’an mak labarik-mane ida ne’ebé hela iha knua-oan 
furak ida. Iha knua-oan ne’e iha mota furak, bee moos, no 
ikan oioin mak moris iha bee-laran. Maudu’an iha alin-feto 
ida naran Builelo. Sira na’in-rua eskola iha eskola
knua-laran. Maudu’an gosta bá hakail ikan iha tempu lokraik 
bainhira remata eskola. 

Nia mós sempre lori nia alin-feto ba pikenike [piknik] ba 
hariis no hakail ikan. Populasaun iha knua ne’e mós sempre 
bá kuru bee, fase roupa, no hariis iha mota. Maudu’an ho 
nia alin sempre lori hahán hanesan biskoit no rebusadu ba 
han iha mota bainhira hariis ka hakail ikan. Sira han hotu 
sasán nia kulit, sira soe ba mota-laran.

Tempu ba tempu, Maudu’an observa katak ikan hahú menus 
ba beibeik. Nia la hatene tanba saida. Builelo mós husu 
ba nia maun, “Tanba saida mak ikus-ikus ne’e ita mai mota 
maibé ladún hetan ikan ona?”

Iha loro-kraik ida, Maudu’an ho nia alin bá mota atu hakail, 
bainhira to’o iha mota, sira hakfodak haree ikan barak 
maka mate no namlele iha bee-leten. Maudu’an tau liman 
ba reen-toos no husu ba nia an, “Saida mak akontese?”
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Hahú husi ne’e kedas, Maudu’an komesa buka-hatene tansá 
mak ikan sira mate hotu. To’o ikus, nia deskobre katak mota 
ne’ebé baibain nia bá kail ikan hetan poluisaun husi hahalok 
ema barak nian ne’ebé loroloron kostume soe fo’er oioin. 

Ezemplu ida mak hanesan fakar sabaun-been ba 
mota-laran. Maudu’an foin realiza katak hahalok soe fo’er 
arbiru fó impaktu ladi’ak ba ambiente mota nian.
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O Maudu’an Adora o Ambiente
O Maudu’an é um rapaz que mora numa pequena aldeia muito 
bonita. Nesta aldeia, há um rio bonito, com água limpa e vários 
peixes que lá vivem. O Maudu’an tem uma irmã mais nova chamada 
Builelo. Eles os dois estudam na escola da aldeia.  O Maudu’an gosta 
de ir pescar à tardinha, quando as aulas terminam. 

Ele também leva sempre a irmã para fazer piqueniques, tomar banho 
e pescar. A população desta aldeia também vai sempre buscar água, 
lavar a roupa e tomar banho ao rio. O Maudu’an e a irmã levam 
sempre comida como biscoitos e rebuçados para comerem no rio, 
quando vão lá tomar banho e pescar. Eles comem tudo e depois eles 
atiram sempre as embalagens para o rio.

Com o passar do tempo, o Maudu’an repara que os peixes começam a 
ser cada vez menos. Ele não sabe por que razão isto estava a 
acontecer. A Builelo também perguntou ao irmão: “Porque é que 
ultimamente vimos ao rio, mas não encontramos quase peixe 
nenhum?”

Numa certa tarde, o Maudu’an e a sua irmã vão ao rio para pescar, 
mas, quando chegam ao rio, eles assustam-se ao ver muitos peixes 
mortos e a flutuar na água. O Maudu’an pôs a mão na testa e 
perguntou-se a si mesmo: “O que é que aconteceu?”

Desde aquele momento em diante, o Maudu’an começou a procurar 
saber porque é que os peixes tinham morrido todos. Finalmente, ele 
descobriu que o rio, onde ele normalmente ia pescar, estava poluído, 
por causa das ações de muitas pessoas que todos os dias tinham o 
hábito de deitar lá muito lixo diferente. 

Um exemplo era despejarem água com sabão para o rio. 
O Maudu’an tinha percebido que deitar o lixo de qualquer maneira 
causava um impacto muito negativo para o ambiente no rio.
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Lafu, labarik ne’ebé 
salva ema Oekusi
Hakerek-na’in : Hipólito da Cruz
Ilustradór : Júlio Manuel de Jesus 

Iha tinan 1999, labarik ida ho naran Lafu, tinan 13, hetan 
konfiansa boot husi komunidade Oekusi. Sira haruka nia 
hala’o servisu importante ida. 

Momentu ne’ebá, militár Indonézia no ninia milisia sira 
sunu uma, oho ema no halo povu Oekusi tomak halai hotu 
ba ai-laran. Lafu mós halai ba ai-laran. Loroloron, nia fila 
ba vila hodi haree ninia uma. Bainhira fila ba ai-laran, nia la 
haluha lori informasaun kona-ba movimentu militár
Indonézia no milisia sira iha vila. 

Situasaun hahú aat liu ona iha Oekusi. Lider komunidade 
sira haree atu haruka ema ida hato’o ba lider boot sira iha 
Dili no salva povu sira iha Oekusi. Sira bolu labarik Lafu 
tanba haree nia barani loos.

39



Sira husu nia atu lori surat segredu ida ba Dili. Surat ne’e 
maka nu’udar mate no moris povu Oekusi sira-nian. 

Oekusi dook tebetebes husi Dili, maibé Lafu barani no 
fiar-an. Katuas sira ko’a Lafu-nia xinelus no fahe ba rua 
atu subar surat segredu ne’e ba laran. Hafoin sira suku 
metin fali xinelus ne’e. Katuas sira entrega surat iha 
xinelus ne’e ba nia no nia hahú lori surat ne’e ba Dili. 
Iha dalan, nia hetan problema oioin. 

Nu’udár ezemplu, liutiha loron balu, bainhira sa’e hela 
mikrolete ida atu mai iha fronteira, milisia sira husu nia 
karik nia mós ema ida ne’ebé kontra Indonézia. 
Nia ta’uk loos maibé derrepente ema nia inan ida mak hatán 
katak Lafu ne’e ninia oan. Nia agradese loos ba feto ne’e 
nia ajuda! 

Dalaruma nia hanoin atu fila de’it ona. 
Maibé nia haka’as an no bá nafatin to’o iha fronteira hodi 
entrega surat ne’e ba militár Internasionál. Liutiha loron 
hira, militár internasionál sira tama kedas ba Oekusi.  Povu 
hotu-hotu halerik no hakilar haksolok tanba sira bele 
moris fali ona no fila ba vila laran no sira-nia uma.

Lafu simu responsabilidade ne’e no hala’o duni to’o atinje 
objetivu ne’ebé di’ak ba ema barak nia vida. 
Ho difikuldade oioin maibé nia hamriik nafatin hodi hala’o 
to’o rohan. Hahalok Lafu nian nu’udar hahalok ema eroi 
nian.
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Lafu, a criança que salvou a 
gente de Oe-cusse
Em 1999, um menino de 13 anos chamado Lafu recebeu uma grande 
responsabilidade por parte da comunidade de Oe-cusse. Eles 
pediram-lhe para realizar uma tarefa muito importante. 

Naquela altura, os militares da Indonésia e as suas milícias 
queimaram casas, mataram pessoas e fizeram todo o povo de 
Oe-cusse fugir para o mato. O Lafu também fugiu para o mato. 
Todos os dias, ele voltava à vila para ver a sua casa. Quando voltava 
para o mato, ele não se esquecia de levar informações sobre os 
movimentos dos militares da Indonésia e das milícias na vila.

A situação começou a agravar-se em Oe-cusse. Os líderes da 
comunidade viram que precisavam de enviar uma pessoa para 
informar os altos líderes em Díli e salvar o povo em Oe-cusse. 
Eles chamaram o menino Lafu, porque viram que ele era muito 
corajoso. Eles pediram-lhe para levar uma carta secreta para Díli. 
Esta carta seria a vida ou a morte do povo de Oe-cusse.

Oe-cusse era muito distante de Díli, mas o Lafu era muito corajoso 
e confiante. Um senhor mais velho cortou o chinelo do Lafu e 
dividiu-o em dois, para esconder a carta secreta lá dentro. 
Depois, eles voltaram a coser muito bem o chinelo. Os senhores mais 

velhos puseram a carta no seu chinelo e ele iniciou a sua jornada de 
levar a carta para Díli. Quando estava no caminho, ele enfrentou 
diversos problemas.

Por exemplo, passados vários dias, quando estava a entrar numa 
microlete para vir para a fronteira, as milícias perguntaram-lhe se 
por acaso ele também era uma das pessoas que estava contra a 
Indonésia. Ele ficou mesmo com muito medo, mas, de repente, a mãe 
de uma pessoa que estava ali respondeu que o Lafu era seu filho. 
Ele agradeceu muito à mulher que o ajudou. Outras vezes, ele 
pensava apenas em voltar para trás, mas ele esforçou-se e foi na 
mesma até à fronteira para entregar a carta aos militares 
internacionais. Depois, passados alguns dias, os militares 
internacionais entraram logo em Oe-cusse. Toda a gente chorou e 
gritou de alegria, porque podiam voltar para as suas vidas outra vez, 
para a sua vila e para as suas casas.

O Lafu recebeu esta responsabilidade e concretizou-a mesmo, 
atingindo um objetivo que beneficiou a vida de muitas pessoas. Com 
várias dificuldades, mas, ainda assim, ele pôs-se de pé para conduzir 
esta tarefa até ao fim. O comportamento do Lafu foi o 
comportamento de um herói. 
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Sara-nia Luta
Hakerek-na’in: Kirsty Sword Gusmão 
Ilustradór:Hipólito da Cruz

“Lisaun ba loron ohin hotu ona,” dehan Mestre Alves. 
Mestre Alves, ema ne’ebé ain-aas no isin-lotuk, hamriik 
iha kuadru nia oin, no kaer hela jís rohan ida. Iha kuadru, 
fraze balu hakerek hela ho jís iha-ne’ebá. “Asu ne’ebé 
hatenu hela de’it sei la tata”.

Lisaun lian Tetun ba loron ohin nian ko’alia kona- ba 
provérbiu sira, katak fraze ne’ebé hato’o prinsípiu ka 
realidade ida kona-ba moris loroloron.

Sara, labarik ida-ne’ebé ain-badak no fuuk naruk, tanba 
kole loke ibun hela de’it.

Estudante Klase 4 sira seluk hahú ko’alia ba malu, haloot 
sira-nia sasán ba pasta eskola nian, balun hakilar bá-mai, 
balun hamnasa no bolu sira-nia kolega enkuantu sai husi 
odamatan sala nian.

Derrepente, Sara rona ninia asu doben hatenu maka’as la 
para iha li’ur. Sara nia asu loroloron hein nia iha jardín 
eskola nian atubele la’o akompaña nia fila ba uma. Maibé 
baibain nia nonook de’it, hanesan nia hatene katak animál 
sira la bele tama iha resintu eskola nian, tuir regra Ensinu 
Báziku “Rosa Muki”.

“Sara Mesquita,” bolu Mestre Alves ho lian maka’as ne’ebé 
halo Sara hakfodak no hamriik kedas. “Favór ida, ó hela lai! 
Ha’u presiza ko’alia ho ó.” Sara la hatene se tenke ta’uk ka 
kontente ho Mestre Alves nia liafuan. Nia hakat ba 
Mestre nia meza iha sala oin ho reen-toos namkurut.

“Tuur tiha,” dehan Mestre Alves enkuantu dudu kadeira ai 
ida ba besik Sara. Sara nia asu kontinua hatenu iha li’ur, 
halo nia preokupa tebes. Nia rona kolega ida naran 
Mau-Bais hakilar, “Asu aat ne’e sé nian? Parese nia 
hakarak tata ha’u-nia ain.”
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Tanba Mestre Alves nia oin buis hela de’it, Sara la halai ba 
li’ur hodi haree saida mak akontese ho ninia belun asu. La 
kleur tan, ho matan nabilan no ibun hamnasa mihis, Mestre 
Alves hakilar ba Mau-Bais, “Mau-Bais, ó la aprende buat 
ida ohin? Ó haluha ona katak asu ne’ebé hatenu hela de’it 
sei la tata?” Mestre nia hamnasa ne’e halo Sara sente 
laran-kmaan uitoan no la ta’uk ona, maski nia seidauk 
hatene saida maka Mestre Alves atu husu ba nia.

“Sara,” hahú Mestre Alves. “Ha’u sente katak foin daudauk 
ne’e, ó iha difikuldade uitoan atu konsentra an iha sala 
laran. Ha’u mós haree ó kole loroloron, no ha’u hakarak 
husu se iha problema ruma iha uma ka ho kolega ruma?” 
Sara hateke ba rai, la barani atu fihir Mestre Alves nia 
oin. Liutiha minutu rua, Sara hatán, “Laiha, Mestre. Ha’u 
di’ak de’it, obrigada.” “Baibain ó matenek no badinas loos 
iha aula Matemátika, Sara. Maibé ó la liu iha teste finál 
trimestre ida-ne’e nian. Iha problema ruma ne’ebé ó 
hakarak hato’o mai ha’u?”

Mestre Alves mak ema ida-ne’ebé iha fuan boot, maski 
dala ruma siak no hakilar ba estudante sira bainhira halo 
barullu ka nakar loos iha sala laran. “Hotu-hotu di’ak de’it, 
Mestre,” Sara hatán ho oin triste no sériu. “Tebes?” 
Mestre Alves husu ho hamnasa midar, no obriga Sara atu 
hateke loos ba nia. Bainhira Sara nia asu doben hahú 

hatenu hikas fali, Mestre Alves husu ba Sara: “Ó-nia asu 
ne’e, naran sá?” “Laiha naran, Mestre,” hatán Sara. 
“Ha’u-nia maun sira no ha’u-nia Apá la gosta nia no bolu 
nia “Bete” ka “beik-teen” de’it. Maibé ha’u laiha naran ba 
nia. Asu ne’e ha’u-nia belun boot, la presiza naran.” “Di’ak, 
Sara, agora ó bele fila ba uma ho ó-nia belun boot ne’e. No 
favór ida, keta haluha ha’u prontu atu rona se ó hakarak 
ko’alia ho ha’u kona-ba asuntu ruma.”

Sara la’o sai liuhusi odamatan ne’ebé tuan no tarutu. 
Asu-inan ki’ikoan ida ho fulun kór-mutin kahur ho pontu 
metan barabarak hahú hatenu no haksoit bainhira nia 
haree Sara.

To’o iha uma, Sara haree nia madrasta nahe lensól no faru 
sira iha du’ut leten atu habai. Sara sente kole no hamlaha. 
Nia la barani atu husu se hahán ruma sei iha.

Tama iha dapur laran, nia haree katak nia maun boot 
na’in-tolu no alin-mane ida han etu no modo hotu, la iha 
buat ida restu ba nia. Sara nonook de’it, troka roupa lalais 
no hanoin atu buka hahán, pelumenus ai-fuan ruma, hudi 
tasak ka haas, iha Amá-boot Delfina nia uma. Amá-boot 
Delfina mak Sara nia Amá nia biin boot - ema ho idade, 
ain-badak hanesan Sara, isin-boot no sempre hamnasa. 
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Bainhira Sara besik nia, nia sempre hanoin-hetan ninia 
Amá doben: ninia hako’ak manas, nia lian ne’ebé mamar no 
midar. Sara nia inan mate tanba moras bainhira Sara besik 
atu halo tinan 6, iha kalan boot ida loron rua molok Natál.

“Boa tarde, Amá-boot!” Sara hakilar husi uma oin. 

“Tama mai, filha,” Amá-boot Delfina bolu. Tuirmai, hanesan 
nia bele si’ik mesak, “Ó hamlaha ka, Sara?” Amá-boot 
Delfina mosu husi kuartu laran ho hamnasa oin-midar boot 
ida iha nia oin bonita. Sara hako’ak ninia Amá-boot, ema 
ne’ebé nia hadomi liu iha ninia família laran. Apá sempre 
kole tanba serbisu barak tanba lori karreta. 

Ninia apá hahú serbisu nu’udar xofér taksi bainhira Sara 
nia amá mate. Dalaruma ninia apá hemu tua-mutin hela de’it 
no to’o lanu. Sara nia amá madrasta, Amá Cisca, kaben ho 
ninia apá tinan ida liubá, bainhira Sara foin tama iha Klase 
3. Amá Cisca nia isin lotuk, nia oin-buis no nunka hamnasa. 
Sara hatene liuhosi ninia hahalok no maneira ko’alia katak 
ninia Amá-ki’ik ne’e la gosta nia.

“Han lai, labele moe, filha,” dehan Amá-boot Delfina no lolo 
ninia liman bá, ne’ebé nakonu ho sabraka-fuan ki’ik ba Sara. 
“Ha’u ku’u sabraka-fuan lima de’it ba ó, Sara, 
tanba ha’u hatene ó-nia númeru favoritu ne’e maka 5, loos 
ka lae?” husu Amá Delfina. “Loos duni, Mãe,” Sara hatán ho 
matan nabilan bainhira simu ai-fuan sira-ne’e. “Ha’u gosta 
númeru 5 tanba iha ami-nia família ne’e iha oan na’in-lima 
no uluk Mamá sempre dehan katak númeru ne’e fó sorte 
di’ak ba ema, la hatene tanbasá ....” Derrepente Sara sente 
triste uitoan tanba hanoin fali ninia Mamá matebian ne’ebé 
laran-di’ak, no oin nakonu ho domin. 

Ho neineik, Sara loke sabraka ne’e nia kulit no hahú han. 
Asu ne’ebé la husik Sara-nia sorin, horon kulit ne’e ho 
kuriozu. 
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Amá Delfina hamaus Sara nia kabaas no dehan “Sara, 
ha’u rona husi inan-aman sira seluk katak ó la pasa teste 
matemátika foin daudauk ne’e. Keta ó iha problema ruma 
ho Amá Cisca ka maun boot sira?” 

Sara doko ulun hodi dehan ba Amá Delfina, “Sira la gosta 
ha’u, Mãe. Maun Atoi ho Amá Cisca kesar beibeik ba Apá 
kona-ba ha’u, dehan ha’u lalika bá eskola ona, di’ak liu para 
tiha de’it.” Amá Delfina kaer Sara nia liman metin loos, 
hanesan atu fó korajen ba nia atu ko’alia tan buat ruma. 
Maibé antes nia bele aumenta tan liafuan, Sara rona Amá 
Cisca bolu ho lian maka’as: “Sara, ó subar iha-ne’ebé? Mai 
lai, ajuda ha’u te’in modo antes ó-nia Papá fila husi Dili.” 
Ho oin preokupadu, Sara hako’ak lalais Tia Delfina no halai 
maka’as ba uma.

Iha tuku neen loraik, han-kalan prontu tiha ona no 
Sara-nia Apá mosu iha odamatan. Ninia oin kole no matan 
mean. Amá Cisca dudu kadeira masa ida ba besik nia, haree 
ninia isin fraku. “Sara, fó lai bee kopu ida ba ó-nia Papá,” 
bolu Sara nia maun boot, Atoi, ho ibun nakonu ho etu.
Liutiha minutu lima, Sara seidauk foti bee ba ninia Apá 
tanba sei ajuda Amá Cisca hamaran bikan sira. 

Atoi hirus no hahú hakilar ba Sara, “Ó la haree Apá kole 
loos, Sara? Labarik-feto ne’e baruk-teen!

Apá serbisu kole loroloron hodi selu ó-nia propinas, sosa 
sapatu no farda eskola nian. Ba saida? Lakleur tan ó sei 
kaben no ko’us oan de’it. Apá soe de’it osan ba ó no ó la 
hatene hatudu respeitu!” Sara nonook de’it, husik hela 
hena rohan ne’ebé nia kaer no sai ba li’ur.

Nia hatene katak konversa sira hanesan ne’e sempre 
remata ho konflitu no hakilar-malu, no nia la gosta rona 
Maun nia lian hirus. 

Maski hamlaha tebes, Sara ho ninia asu fiél la’o pasiar ba 
Sara nia ai-hun favoritu iha to’os laran. Ohin, nia la iha 
kbiit no enerjia hodi sa’e ba leten. Nia sente laran-todan 
no triste tanba Maun Atoi nia liafuan ne’ebé kro’at. Sara 
nia belun asu hanesan komprende Sara nia sentimentu, mai 
besik hodi lambe ninia liman. 

Sara hako’ak metin ninia asu. “Ó ha’u-nia belun di’akliu iha 
mundu ne’e,” nia dehan bisibisi enkuantu matan-been suli 
habokon asu nia fulun. 

Anin fresku husi foho leten huu, halo Sara nakdedar. Husi 
uma laran, nia rona ninia Apá ko’alia maka’as, diskute malu 
ho Atoi no Amá Cisca. 
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Lakleur tan, husi uma laran, nia rona ema ida soe no 
harahun bikan ida ... rua ... tolu. Sara sente ta’uk no 
hako’ak metin liután asu nia ulun.

Hanesan baibain, nia deside atu fahe de’it ninia 
sentimentu, nia ta’uk no nia terus ho belun boot ne’e. 
Animál ida maibé ho tilun boot hodi rona ninia halerik, no 
laran-luak hodi fó domin no simpatia. No importante liu, 
asu ne’e la diskute malu, la uza liafuan hodi halo ninia fuan 
kanek hanesan Maun Atoi ho Amá Cisca. “Foin daudauk ne’e, 
Maun Atoi diskute malu beibeik ho Apá, halo ha’u ta’uk 
tebes. Kalan, ha’u toba arraska,” dehan Sara ba ninia asu.  

Tanba hamlaha no matan-dukur, Sara toba iha ai okos to’o 
kalan-boot, hafoin maka nia hakat ba uma laran ho kuidadu 
no nonook.

Situasaun manas iha uma laran kontinua durante loron balu. 
Liu tempu barak, Sara hela de’it iha to’os laran ka iha ai 
leten.

Loron ida, Sara nia asu la hein hanesan baibain bainhira nia 
sai husi eskola. Sara halai maka’as ba uma no bolu beibeik 
ninia asu. To’o iha Amá Delfina nia uma oin, Sara hahú 
tanis. Derrepente, Amá Delfina nia liman hako’ak Sara husi 
kotuk, halo Sara hakfodak no ninia matan-been suli 

maka’as liután. “Saida mak akontese ba ó, Sara?” Tia 
Delfina nia oin hatudu domin no preokupasaun ne’ebé nia 
sente ba ninia sobriña. Sara iha difikuldade atu ko’alia 
tanba agora matan-been mai la para halo ninia ibun toos. 
Nia hanoin-hetan ninia asu ne’ebé sempre hamutuk ho nia 
hodi rona istória kona-ba Sara nia susar no ta’uk. Agora 
belun boot ne’e la iha, la hatene bá ne’ebé. Sara sente la 
iha opsaun seluk - nia tenke fahe ninia laran-todan ho Amá 
Delfina. 

Amá Delfina rona hotu ho pasiénsia no simpatia. 
Dalaruma Sara nia matan-been suli fali bainhira nia 
hanoin-hetan Maun Atoi nia liafuan. Amá Delfina promete 
atu ko’alia ho Sara nia Apá, maun sira no ninia madrasta. 
Nia mós fó parabens ba Sara tanba deside atu ko’alia sai 
buat ne’ebé nia hetan no sente.

Loron tuirmai, Amá Delfina tuur hamutuk ho Maun Atoi, 
Amá Cisca no Sara nia Apá. Nia esplika klaru kona-ba 
impaktu husi konflitu sira ba Sara nia kbiit no mós ba ninia 
estudu. Hotu-hotu rona no doko ulun, maski Maun Atoi nia 
oin si’ak beibeik, la hateke loos ba Amá Delfina nia matan. 

Ko’alia hotu tiha, Sara sente kmaan, hanesan nia konversa 
ho Amá Delfina ne’e hasai todan ida husi ninia kabaas.
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Durante semana ida, Sara toba iha Amá Delfina nia uma. 

Liu loron balu, Sara la’o bá-mai iha to’os laran, bolu ninia 
asu ne’ebé seidauk mosu mai. Loron manas halo nia kosar. 
Nia tuur iha ai okos no haree ba kalohan hanesan 
kabas-rahun iha lalehan. “Sara, ó iha-ne’ebé?” bolu Maun 
Atoi derrepente. Sara dada iis naruk, keta halo ninia Maun 
ne’e hakarak diskute malu fali ho nia karik. “Ha’u bele 
ajuda ó atu buka ó-nia asu doben, ka lae?” Ho liman ne’ebé 
baibain basa nia, Maun Atoi hamaus Sara nia fuuk. Sara nia 
isin hahú hakmatek no iis mós komesa halai loos fali ona. 
“Bele, obrigada,” nia hatán. 

Sara kontinua buka ninia asu tun-sa’e, to’o ikus Maun Atoi 
hetan fatin ida iha uma kotuk, ne’ebé iha ezgotu boot, 
nakonu ho du’ut maran no ai-akar barak. Sara tuir nia husi 
kotuk, la ko’alia. Lakleur, Amá Delfina halai mai husi uma 
sorin tanba rona Sara hakilar maka’as. “Saida mak 
akontese, Maun Atoi?” Amá Delfina bolu enkuantu nia 
hakbesik an ba Sara ho ninia Maun. Sara ho Maun Atoi 
ne’ebé tuur-hakru’uk iha ezgotu boot nia sorin, hateke ba 
kotuk ho hamnasa boot. Amá Delfina haree Sara nia matan 
nabilan ho haksolok. “Saida mak imi hetan iha-ne’ebá, 
kuidadu samea barak ...” dehan Amá Delfina.

Agora tanba hakru’uk ona iha Sara nia sorin, Amá Delfina 
bele haree Sara nia asu toba iha du’ut maran leten ... ho 
asu-oan balu hamahan an iha asu-inan nia ain okos. “Ha-
ree lai, Mãe, ha’u-nia asu ne’e matenek duni no sai inan 
ida ona,” hakilar Sara ho oin nakonu ho domin no matan 
hamnasa. “Si’ik to’ok, iha asu-oan hira, Sara!” dehan Maun 
Atoi enkuantu hamaus asu-inan nia ulun. “Ha’u hatene ona, 
la presiza sura,” dehan Amá Delfina, hodi hako’ak Sara nia 
kabaas. “Iha lima! Klaru ke iha lima!” Sara no Tia Delfina 
hatán hamutuk enkuantu hako’ak malu metin loos.
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A Luta da Sara
“A lição de hoje terminou”, disse o Mestre Alves. 
O Mestre Alves, uma pessoa alta e magra, estava em frente ao 
quadro com um pau de giz já no fim na sua mão. No quadro, estavam 
escritas algumas frases a giz. “Cão que ladra não morde”.

A lição de Tétum de hoje foi sobre os provérbios, que são frases 
que apresentam um princípio ou uma realidade sobre a vida 
quotidiana.

A Sara, uma criança baixa, de cabelo comprido, como estava 
cansada, estava sempre a bocejar.

Os outros estudantes do 4º ano começaram a falar uns com os 
outros e a arrumar as suas coisas na mochila, alguns a gritar para um 
lado e para o outro, alguns a rir e a chamar os colegas deles 
enquanto saíam pela porta da sala.

De repente, a Sara ouviu o seu querido cão a ladrar lá fora sem 
parar. O cão da Sara espera por ela todos os dias no jardim da 
escola, para poder andar com ela e acompanhá-la no regresso a casa. 
Contudo, ele normalmente está calado, como se soubesse que os 
animais não podem entrar no recinto da escola, de acordo com as 
regras do Ensino Básico “Rosa Muki”.

“Sara Mesquita”, chamou o Mestre Alves bem alto, fazendo com que 
a Sara se assustasse e se levantasse de imediato. “Tu ficas, se faz 
favor! Eu preciso de falar contigo.” A Sara não sabia se devia ter 
medo ou ficar contente com as palavras do Mestre Alves. Ela passou 
para a mesa do Mestre, à frente da sala, com a testa franzida.

“Senta-te.”, disse o Mestre Alves, enquanto empurrava uma 
cadeira de madeira para perto da Sara. O cão da Sara continuava a 
ladrar lá fora, preocupando-a bastante. Ela ouviu um colega 
chamado Mau-Bais a gritar: “Este cão mau é de quem? Parece que
ele quer morder a minha perna.”

Como o Mestre Alves estava com um ar furioso, a Sara não correu 
lá para fora para ver o que tinha acontecido com o seu amigo cão. 
Pouco depois, com os olhos a brilhar e um sorriso ligeiro, o Mestre 
Alves gritou ao Mau-Bais: “Mau-Bais, tu não aprendeste nada hoje? 
Já te esqueceste que cão que ladra não morde?” O sorriso do 
Mestre fez com que a Sara ficasse um pouco mais tranquila e já não 
tivesse medo, mesmo não sabendo ainda o que é que o Mestre Alves 
lhe ia perguntar.
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“Sara”, começou o Mestre Alves, “eu sinto que, neste momento, 
tu sentes alguma dificuldade para te concentrares na sala de aula. 
Eu também vejo que estás todos os dias cansada e eu quero 
perguntar-te se há algum problema em casa ou com algum colega?”
A Sara olhou para o chão, sem coragem de encarar o Mestre Alves. 
Passados um ou dois minutos, a Sara respondeu: “Não há, Mestre. 
Eu estou bem, obrigada.” “Normalmente, tu és esperta e muito 
trabalhadora na aula de Matemática, Sara. Contudo, tu não 
passaste no teste do final deste trimestre. Há algum problema que 
tu me queiras contar?”

O Mestre Alves é uma pessoa com um coração enorme, ainda que, 
por vezes, ele se zangue e grite com os alunos quando eles fazem 
barulho ou são malandros na sala de aula. “Está tudo bem, Mestre.”, 
respondeu a Sara com uma cara triste e séria. “Mesmo?”, perguntou 
o Mestre Alves com um sorriso doce, obrigando mesmo a Sara a 
contar-lhe. Quando o cão querido da Sara começou a ladrar outra 
vez, o Mestre Alves perguntou à Sara: “Como se chama o teu cão?” 
“Não tem nome, Mestre.”, respondeu a Sara. “Os meus irmãos e a 
minha mamã não gostam dele e chamam-lhe “Bete” ou “parvo” 
apenas. Mas eu não tenho um nome para ele. Este cão é o meu melhor 
amigo, não precisa de ter um nome.” “Está bem, Sara, agora podes 
voltar para casa com o teu melhor amigo. E, por favor, não te 
esqueças que eu estou pronto para te ouvir, se tu quiseres 
conversar comigo sobre algum assunto.”

A Sara saiu pela porta que era antiga e barulhenta. Uma cadela 
pequenina, de pelo branco misturado com muitos pontos pretos, 
começou a ladrar e a saltar ao ver a Sara.

Ao chegar a casa, a Sara viu que a madrasta dela tinha estendido 
lençóis e blusas em cima da relva para secar. A Sara sentia-se 
cansada e com fome. Ela não tinha coragem para perguntar se ainda 
havia alguma comida.

Ao entrar na cozinha, ela viu que os três irmãos mais velhos e o 
irmão mais novo dela tinham comido o arroz todo e a verdura toda, 
não havendo nenhum resto para ela. A Sara, em silêncio, trocou de 
roupa rapidamente e pensou em ir procurar comida, pelo menos 
alguma fruta, banana madura ou manga, na casa da Amá-boot
Delfina. A Amá-boot Delfina, irmã mais velha da mãe da Sara, era já 
uma pessoa de idade, baixa como a Sara, forte e sempre sorridente. 
Quando a Sara está perto dela, ela lembra-se sempre da sua 
querida mãe, do seu abraço caloroso e das suas palavras carinhosas 
e doces. A mãe da Sara tinha falecido de doença quando a Sara 
estava quase a fazer 6 anos, numa noite longa, dois dias antes do 
Natal.

 “Boa tarde, Amá-boot!”, gritou a Sara em frente da casa.
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“Entra, filha.”, chamou a Amá-boot Delfina. De seguida, como se ela 
pudesse adivinhar sozinha: “Estás com fome, Sara?” A Amá-boot
Delfina apareceu de dentro do quarto com um sorriso doce na cara 
bonita. A Sara abraçou a sua Amá-boot, a pessoa que ela mais 
amava de toda a sua família. O pai estava sempre cansado, porque 
tinha muito trabalho, já que conduzia.

O pai dela começou a trabalhar como taxista, quando a mãe da Sara 
morreu. Às vezes, o pai dela bebia tua-mutin até ficar bêbedo. 
A madrasta da Sara, a Amá Cisca, tinha casado com o pai dela há um 
ano, quando a Sara tinha acabado de entrar no 3º ano. A Amá Cisca 
era magra, carrancuda e nunca sorria. 

A Sara sabia pelo comportamento dela e pela sua maneira de falar 
que a sua Amá-ki’ik não gostava dela.

“Come, não podes ter vergonha, filha.”, disse a Amá-boot Delfina 
e estendeu a mão, que estava cheia de pequenas tangerinas para a 
Sara. “Eu apanhei cinco tangerinas só para ti, Sara, porque eu sei 
que o teu número favorito é o 5, não é?”, perguntou a Amá Delfina.

“É mesmo, Mãe.”, respondeu a Sara com os olhos a brilhar ao 
receber estas frutas. “Eu gosto do número 5, porque na nossa família 
somos cinco filhos e antes a Mamã dizia que este número dá sorte às 
pessoas, não sei porquê…” De repente, a Sara sentiu-se um 
pouco triste, porque pensou novamente na sua falecida Mamã, que 

era boazinha e tinha uma cara amorosa. 

Aos poucos, a Sara descascou uma tangerina e começou a comer. 
O seu cão, que não saía do lado da Sara, cheirou a casca com 
curiosidade. A Amá Delfina afagou o ombro da Sara e disse:
“Sara, eu soube por outros pais que tu não passaste neste último 
teste de Matemática. Tens algum problema com a Amá Cisca ou com 
algum dos teus irmãos mais velhos?”

A Sara abanou a cabeça para dizer à Amá Delfina: “Eles não gostam 
de mim, Mãe. O Maun Atoi e a Amá Cisca fazem sempre queixa de 
mim ao Papá, dizendo-lhe que eu não preciso mais de ir à escola e que 
é melhor eu parar.” A Amá Delfina pegou na mão da Sara com força, 
para lhe dar coragem para falar mais alguma coisa. Todavia, antes 
de ela poder dizer mais palavras, a Sara ouviu a Amá Cisca chamá-la 
muito alto: “Sara, tu escondeste-te onde? Anda lá, ajuda-me a
cozinhar as verduras antes de o teu pai voltar de Díli.” Com um ar 
preocupado, a Sara abraçou depressa a Tia Delfina e correu 
rapidamente para casa.
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Às seis da tarde, o jantar já estava pronto e o pai da Sara apareceu 
na porta. Ele tinha a cara cansada e os olhos vermelhos. A Amá Cisca 
empurrou uma cadeira de plástico para junto dele, vendo o seu corpo 
fraco. “Sara, dá lá um copo de água ao teu pai.”, chamou o irmão mais 
velho da Sara, o Atoi, com a boca cheia de arroz. Passados quatro 
ou cinco minutos, a Sara ainda não tinha ido buscar a água para o pai 
dela, porque estava a ajudar a Amá Cisca a limpar os pratos.

O Atoi estava zangado e começou a gritar com a Sara: “Tu não vês 
que o pai está muito cansado, Sara? Esta miúda é preguiçosa! O pai 
vem todos os dias cansado do trabalho para pagar as tuas propinas 
e comprar os sapatos e a farda da escola. Para quê? Daqui a pouco 
tempo, tu casas-te e vais apenas dar colo aos teus filhos. O pai só 
desperdiça dinheiro contigo e tu não sabes mostrar respeito!” A 
Sara estava calada, pousou o pedaço de pano que segurava e saiu lá 
para fora. 

Ela sabia que estas conversas acabavam sempre em conflito e em 
gritos e ela não gostava de ouvir a voz zangada do irmão.

Apesar de estar cheia de fome, a Sara e o seu cão fiel foram 
passear até à árvore favorita da Sara na horta. Hoje, ela não tinha 
força nem energia para trepar lá para cima. Ela sentia-se abatida 
e triste, por causa das palavras do Maun Atoi que a magoam. O seu 
cão amigo parecia compreender os sentimentos da Sara, 
aproximando-se para lhe lamber a sua mão. 

A Sara abraçou com força o cão dela. “Tu és o meu melhor amigo 
neste mundo.”, disse ela baixinho, enquanto as suas lágrimas 
escorregavam, molhando o pelo do cão. 

Um vento fresco soprava do cimo da montanha, fazendo a Sara 
tremer. De dentro de casa, ela conseguia ouvir o pai a falar alto, 
discutindo com o Atoi e com a Amá Cisca. 

Dali a pouco tempo, de dentro de casa, ela ouviu alguém atirar e 
partir um prato… dois… três. A Sara teve medo e abraçou ainda com 
mais força a cabeça do seu cão. 

Como sempre, ela decidiu partilhar os seus sentimentos, os seus 
medos e o seu sofrimento com o seu grande amigo. Era um animal, 
mas com um grande ouvido para escutar os seus desabafos e com 
generosidade para dar carinho e simpatia. E, ainda mais importante, 
este cão não discutia, não usava as palavras para ferir o seu coração 
como o Maun Atoi e a Amá Cisca. “Ultimamente, o Maun Atoi anda 
sempre a discutir com o Papá e eu tenho muito medo. À noite, eu não 
consigo dormir.”, disse a Sara ao cão dela. 

Como estava com fome e com sono, a Sara adormeceu debaixo da 
árvore onde ficou até altas horas e depois é que foi para casa com 
cuidado e sem fazer barulho.
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Esta situação complicada em casa continuou durante alguns dias.
Na maior parte do tempo, a Sara estava na horta ou em cima da 
árvore. 

Um dia, o cão da Sara não estava à espera dela como de costume, 
quando ela saía da escola. A Sara correu muito depressa para casa, 
chamando sempre pelo seu cão. Quando chegou à frente da casa da 
Amá Delfina, a Sara começou a chorar. De repente, o braço da Amá 
Delfina abraçou a Sara por trás, assustando-a e fazendo com que as 
suas lágrimas escorressem com maior intensidade.

“O que é que te aconteceu, Sara?” A cara da Tia Delfina mostrava 
o carinho e a preocupação que ela sentia pela sua sobrinha. A Sara 
tinha dificuldade em falar, porque agora as lágrimas não paravam de 
cair, enrijecendo a sua boca. Ela lembrava-se do seu cão, que estava 
sempre junto dela, para ouvir as histórias sobre os sentimentos e os 
medos da Sara. Agora não tinha o seu melhor amigo, não sabia para 
onde ele tinha ido. A Sara sentiu que não tinha outra opção – ela 
tinha que partilhar o seu sofrimento com a Amá Delfina.

A Amá Delfina ouviu tudo com paciência e simpatia. Por vezes, as 
lágrimas da Sara voltavam a cair, quando ela se lembrava das 
palavras do Maun Atoi. A Amá Delfina prometeu conversar com o 
pai da Sara, com os seus irmãos e com a sua madrasta. Ela também 
deu os parabéns à Sara por ter decidido contar o que ela pensava e 
sentia.

No dia seguinte, a Amá Delfina sentou-se com o Maun Atoi, a Amá  
Cisca e o pai da Sara. Ela explicou claramente as consequências dos 
conflitos para o ânimo da Sara e também para os seus estudos. 

Todos ouviram e abanaram a cabeça, apesar da cara do Maun Atoi 
estar sempre zangada e de não olhar bem para os olhos da Amá  
Delfina.

Quando acabaram de falar, a Sara sentia-se mais leve, como se a 
conversa com a Amá Delfina tivesse tirado um peso enorme dos seus 
ombros. 

Durante uma semana, a Sara dormiu na casa da Amá Delfina. 
Passados alguns dias, a Sara andava para um lado e para o outro na 
horta a chamar o seu cão que ainda não tinha aparecido. 

O calor fazia-a transpirar muito. Ela sentou-se debaixo da árvore e 
olhou para as nuvens que pareciam algodão no céu. “Sara, onde 
estás?”, chamou o Maun Atoi de repente. A Sara suspirou, 
pensando que o irmão talvez quisesse discutir com ela outra vez. “Eu 
posso-te ajudar a procurar o teu querido cão ou não?” Com a mão 
que normalmente lhe batia, o Maun Atoi afagou o cabelo da Sara. 

O corpo da Sara começou a descontrair e a respiração também 
começou a voltar ao normal. “Podes, obrigada.”, ela respondeu.
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A Sara continuou a procurar o seu cão por todo o lado, até que o 
Maun Atoi encontrou um lugar atrás de casa, que tinha um grande 
esgoto, cheio de capim seco e de palmeiras. A Sara seguia atrás 
dele e não falava. Dali a pouco, a Amá Delfina veio do lado de casa a 
correr, porque ouviu a Sara a gritar muito alto. 

“O que é que aconteceu, Maun Atoi?”, gritou a Amá Delfina, 
enquanto se aproximava da Sara e do seu irmão. A Sara e o Maun
Atoi, que estavam sentados a olhar para baixo ao lado do esgoto 
grande, olharam para trás com um grande sorriso. A Amá Delfina viu 
os olhos da Sara a brilharem de alegria. “O que é que vocês 
encontraram aí? Cuidado, tem muitas cobras...”, disse a Amá 
Delfina.

Agora, como já estava a olhar para baixo ao lado da Sara, a Amá 
Delfina conseguia ver o cão da Sara deitado em cima do capim seco… 
com alguns filhinhos aconchegados debaixo da perna da mãe. “Vê lá, 
Mãe, a minha cadela é mesmo esperta e já é mãe.”, gritou a Sara com 
a cara cheia de carinho e olhos sorridentes. 

“Adivinha lá quantos cachorrinhos são, Sara!”, disse o Maun Atoi, 
enquanto afagava a cabeça da cadela. “Eu já sei, não é preciso 
contar.”, disse a Amá Delfina, abraçando os ombros da Sara.
“São cinco! Claro que são cinco!”, responderam juntas a Sara e a 
Amá Delfina, enquanto davam um abraço bem apertado uma à outra.
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Ai-knanoik kona-ba 
rai Vikeke
Adaptadu husi livru “East Timor – Where the Sun 
Rises Over the Crocodile’s Tail,” David Boyce, 1995.
Ilustradór: Júlio M. de Jesus

Iha tempu uluk kedas, iha mane ida-ne’ebé boot no riku, 
ne’ebé dalaruma mós konsidera nia nu’udar liurai ida, hela 
hamutuk ho nia ema sira-ne’ebé obediente no pasivu tebes. 
Iha territóriu tomak ne’ebé nia ukun, ninia povu sira 
sempre fó ba nia buat ne’ebé nia hakarak no husu. Iha 
moris loroloron nian ba tempu ne’ebá, feto sira moris ho 
kostume ida-ne’ebé simples tebetebes. 

Feto sira loroloron hatais de’it kabaia, nu’udar maneira 
hatais ema Timór nian, maibé iha tempu importante balu 
sira hatais sira-nia tais ho susumetin, no lahó kabaia. Sira 
mós sui sira-nia fuuk ho sasuit tradisionál sira, no tau mós 
sasán balu hanesan kelu, korrente, no brinkus sira-ne’ebé 
ninia matan tau fatuk murak-mean sira. Kostume ida ba 
feto sira iha área ne’e mak hasai sasuit husi sira-nia fuuk 
kuandu hasoru katuas-ferik no ema sira ho pozisaun sosiál 
ne’ebé aas mak hanesan “Dato”, no sira seluk.

Liurai ne’e matenek tebetebes, ninia ema sira hadomi liu 
nia nune’e mós nia hadomi ninia ema sira-ne’ebé sempre 
tuir no hakru’uk ba nia.

Liurai mós iha oan-feto ida-ne’ebé bonita loos ho naran 
Harek Manek (signifika ‘hare ne’ebé kapás’) no ema hotu 
iha reinu ida-ne’e hadomi tebes nia. Maibé Harek Manek 
hetan moras ida-ne’ebé ema halo. Kalan-kalan bainhira 
nia toba, ninia fuuk kabeer ne’ebé naruk sempre aumenta 
naruk ba beibeik to’o maizumenus metru 10, ne’ebé mós 
namkari iha rai leten. Maibé bainhira nia hadeer fali iha 
dadeer, ninia fuuk fila fali ba nia fatin hanesan baibain. 
Prinseza ninia fuuk ne’ebé kalan sai naruk ne’e mós ema 
hotu rona no ko’alia kona-ba ne’e.
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Nu’udar oan-feto ba liurai ida-ne’ebé ho ninia podér 
tomak, Harek Manek tau kelu ho osan-mean ida iha ninia 
liman karuk. Maski nu’udar sasán ida hodi tau, kelu ne’e 
mós hatudu kona-ba ninia pozisaun aas iha komunidade 
laran. Bainhira haree ba kelu ne’ebé prinseza ne’e tau, halo 
ema hotu-hotu iha reinu ne’e nia laran kaan loos ba kelu 
ne’e. Kelu ne’e kapás tebetebes, maibé kelu ne’e karun 
tebetebes ne’ebé sei hamosu dezastre boot ida iha loron 
hirak tuirmai. Iha loron ida, ema aat balu husi reinu ne’e 
tuir prinseza, no prinseza sai nu’udar alvu ba na’ok-teen sira 
ho naran Lakoko, Lekiloi, no Manutasi. Ema aat na’in-3 ne’e 
sempre tuituir hela de’it prinseza bainhira nia bá ne’ebé 
de’it. Sira-nia intensaun mak atu na’ok tiha kelu ne’e.

Lakoko koko atu na’ok kelu ne’e. Nia iha ai-moruk tradisionál 
ida, ne’ebé ema sira fiar katak sei halo ema atu toba maten 
liu. Bainhira kalan, na’ok-teen ne’e tama ho nonook ba 
liurai nia uma atu na’ok prinseza ninia kelu, maibé la 
konsege tanba iha kalan ne’e prinseza seidauk bá toba.

Na’ok-teen na’in-rua fali, Lekiloi no Manutasi, koko fali atu 
na’ok kelu ne’e. Prinseza kalan ne’e toba dukur liu kedas ho 
ninia fuuk naruk ne’e namkari hela iha rai leten iha fatin 
toba ne’e hanesan baibain. Na’ok-teen rua ne’e tama ho 
nonook iha liurai nia hela-fatin no la iha ema ida hatene. 
Sira diretamente ba prinseza ne’e nia kuartu. Bainhira 

haree katak nia toba dukur loos, sira taa kotu tiha 
prinseza ninia liman ne’ebé tau hela kelu ba ne’e ho 
surik ida. Prinseza ninia liman loos ne’ebé tau hela kelu ne’e 
kotu tiha no na’ok-teen na’in-rua ne’e halai no bá subar iha 
foho-leten. Nune’e, raan ne’ebé suli la para, halo prinseza 
mós hakotu iis kedas.

      

Ema hotu ne’ebé iha reinu ne’e rona katak prinseza mate 
tiha ona no ema hotu iha reinu laran-triste tebetebes, no 
laran-susar loos ba akontesimentu ida-ne’e.
Atu tau kuna [vingansa] ba prinseza ninia mate, liurai 
haruka ninia ema sira, se bele, atu kaer kedas ema aat 
na’in-rua ne’e. 
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Ema hotu koko atu kaer na’ok-teen sira-ne’e no foti fila 
fali prinseza ninia liman sorin ho kelu ne’e ba liurai. Loron 
barak liu ona, no seidauk kaer na’ok-teen sira-ne’e. Liurai 
mós laran-susar tebes no tanis loron-kalan ho ninia 
matan-been nalihun iha ninia sorin-sorin.

To’o loron dahituk, 
na’ok-teen sira-ne’e 
mós hetan kaer no 
ema sira lori fila ba 
liurai nia uma 
prinseza nia liman 
sorin ho kelu. Maibé 
liurai nia laran-dodok 
no tanis nafatin tanba 
ninia oan mate. 
Prinseza nia liman 
sorin mós tutan fali 
ona ba ninia isin no 
hala’o serimónia ba 
mate-isin.

Tanba povu sira-nia domin boot ba prinseza ne’e, ema 
hotu-hotu tanis hamutuk. Sira-nia matan-been suli 
hamutuk no sai tiha mota boot ida, ne’ebé hanaran Mota 
Kuah ne’ebé to’o agora fó bee barak no hale’u fatin ne’e 
ho modelu hanesan kelu. Mota ne’e uluk hanaran WEKEKE 
(WE katak bee no KEKE katak kelu). Ema fiar katak liurai 

ne’e mós to’o agora ninia 
bei-oan sira sei rai nafatin 
kelu ne’e.

Hanesan kastigu ida, 
na’ok-teen sira-ne’e nia 
ulun tesi kotu hotu no 
hakoi iha ai-hun boot ida 
ninia okos, no reinu 
sira-ne’e sei dansa 
hamutuk hale’u ai-hun ne’e 
no kanta knananuk sira atu 
espresa sira-nia 
laran-susar hodi hanoin 
filafali prinseza ne’ebé sira 
hotu hadomi.
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Lenda de Viqueque
Antigamente, havia um homem grande e rico, que se considerava um 
rei e vivia com a sua gente muito obediente e passiva. Em todo o 
território em que ele governava, o seu povo dava-lhe sempre as 
coisas que ele queria e pedia. Na vida diária daquele tempo, as 
mulheres viviam com costumes muito simples. 

Todos os dias, as mulheres vestiam apenas a kabaia, que é a 
maneira de vestir tradicional timorense, mas, em algumas ocasiões 
importantes, elas vestiam os seus tais justos na zona do peito e não 
a kabaia. Elas também penteavam os seus cabelos com os pentes 
tradicionais e colocavam alguns objetos como pulseiras, fios e 
brincos com pérolas. O costume para as mulheres nessa área era 
tirar o pente dos seus cabelos, quando encontravam pessoas mais 
velhas ou com uma posição social elevada, como o “Dato” e outros.

Este rei era muito inteligente. O seu povo gostava muito dele e ele 
também gostava do seu povo, que sempre o seguia e se curvava 
perante ele.

O rei também tinha uma fiha muito bonita chamada Harek Manek 
(que significava “arroz bonito”) e toda a gente do reino gostava 
muito dela. Contudo, a Harek Manek contraiu uma maldição 
provocada por outras pessoas. Todas as noites, quando ela dormia, o 
seu cabelo liso e comprido ficava cada vez mais comprido, não 
parando de aumentar até ter mais ou menos dez metros e 
estendendo-se pelo chão. Todavia, quando ela acordava de manhã, o 
seu cabelo voltava ao tamanho que tinha antes. Toda a gente tinha 
ouvido falar e conversava sobre o cabelo da princesa que ficava 
comprido à noite.

Como filha de um rei com o poder todo nas suas mãos, a Harek Manek 
usava uma pulseira de ouro no seu braço esquerdo. Apesar de ser só 
um objeto para ela usar, esta pulseira também mostrava a sua alta 
posição na comunidade. Ao verem a pulseira que a princesa usava, 
todas as pessoas do reino desejavam a pulseira. Esta pulseira era 
mesmo muito bonita, mas era muito cara e aconteceu um grande 
desastre nos dias que se seguiram. Um dia, algumas pessoas 
maldosas do reino seguiram a princesa e ela tornou-se alvo dos 
ladrões, que se chamavam Lakoko, Lekiloi e Manutasi. Estes três 
malvados seguiam a princesa sempre que ela ia para algum lado. A 
intenção deles era roubar a pulseira.
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O Lakoko tentou roubar a pulseira. Ele tinha um remédio 
tradicional que se acreditava que fazia qualquer pessoa adormecer 
profundamente. Quando já era de noite, este ladrão entrou em 
silêncio na casa do rei para roubar a pulseira da princesa, mas ele 
não conseguiu, porque nessa noite a princesa ainda não tinha ido 
dormir.

Os outros dois ladrões, o Lekiloi e o Manutasi, tentaram também 
roubar a pulseira. Nessa noite, a princesa estava com sono e 
adormeceu logo, com o seu longo cabelo a arrastar pelo chão no seu 
quarto, como era habitual. Os dois ladrões entraram sem fazer 
barulho em casa do rei e ninguém se apercebeu. Eles foram 
diretamente ao quarto da princesa. Ao verem que ela dormia 
profundamente, eles cortaram com uma espada o braço da princesa 
que tinha a pulseira. Depois de o cortarem, os dois ladrões fugiram 
e desapareceram no cimo do monte. O sangue escorria sem parar, 
fazendo a princesa dar o último suspiro.

Todas as pessoas do reino ouviram que a princesa tinha morrido, 
ficando profundamente tristes e sofrendo muito com o sucedido.
Como vingança pela morte da princesa, o rei pediu ao seu povo, se 
pudesse, para apanhar imediatamente estes dois malvados. 

Todas as pessoas tentaram apanhar os dois ladrões e devolver o 
braço com a pulseira ao rei. Passados vários dias, os dois ladrões 
ainda não tinham sido apanhados. O rei também estava muito triste, 
chorava o dia inteiro e as suas lágrimas criaram uma lagoa à sua 
volta. 

Ao sétimo dia, os ladrões foram encontrados e apanhados e as 
pessoas levaram de volta à casa do rei o braço da princesa com a 
pulseira. Todavia, o rei estava profundamente triste e continuava a 
chorar pela morte da sua filha. O braço da princesa foi novamente 
colocado no seu corpo e foi feita uma cerimónia à falecida.

Como o povo tinha uma grande adoração pela princesa, todas as 
pessoas choraram juntas. As suas lágrimas foram derramadas 
juntas e tornaram-se num grande rio, que foi chamado de Rio Kuah 
e, até agora, continua a ter muita água, dando a volta à aldeia como 
se fosse uma pulseira. Este rio antes chamava-se WEKEKE (WE que 
é água e KEKE que é pulseira). As pessoas acreditam que os netos 
deste rei continuam a guardar até agora aquela pulseira.

Como castigo, as cabeças dos ladrões foram cortadas e enterradas 
debaixo de uma grande árvore e todo o reino dançou em conjunto 
à volta desta árvore, entoando canções como forma de expressar a 
sua tristeza ao lembrar-se da princesa de quem tanto gostava.
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Ai-knanoik Naran 
Likisá
Adapta husi: Hipólito da Cruz
Ilustradór: Júlio M. de Jesus

Versaun da-1: 
Iha tempu uluk, Portugés sira ho komunidade lokál 
(Tokodede oan sira) hahú hamoos kantu/parte ida iha 
Liquiçá atuál atu hatuur sidade ida. Fatin ida-ne’e, uluk ai 
laran tuan hela, kuandu hamoos sai molik, roman no 
nakloke. 

Haree katak iha tiha “mudansa” ona, entaun ema Portugés 
sira husu ba komunidade lokál kona-ba liafuan 
“mudansa” iha lia-Tokodede ne’e saida. 

Komunidade lokál la 
komprende liafuan 
“mudansa”, iha Portugés 
entaun Portugés sira uza 
jestu ho liman, fila 
sira-nia liman laran 
[tanen], entaun 
komunidade lokál foin 
komprende, sira dehan 
“Likis á” katak muda ka 
iha mudansa. Ikus mai 
fatin ne’ebé sira hamoos 
tiha ona ne’e sira bolu 
“Likis á” katak fatin ne’e 
muda an, naroman los no ikus mai Portugés sira pronunsia 
fali ho lian “Liquiçá”.
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Versaun da-2:  
Liafuan “Liquiçá” mai husi lian Tokodede ne’ebé kompostu 
husi liafuan rua ‘Likiki’ no 
‘Sau’. Likiki signifika manu 
makikit no “Sau” signifika 
ninia knuuk. Hori uluk liu, 
iha vila atuál Liquiçá ema 
la hela iha ne’ebá, maibé 
fatin ne’e uluk hanesan 
fatin pasajen de’it no iha 
ai hali barak ne’ebé fó 
mahon ba ema. Manu 
makikit nia knuuk barak 
mak iha ai hali sira-ne’e 
nia tutun, tanba ne’e maka 
ema sempre dehan fatin 
ne’e “Likisau” katak manu 
makikit nia knuuk no ikus 
mai Portugés sira pronunsia tiha ho liafuan Liquiçá.

Versaun da-3:
Versaun ne’e haktuir katak Liquiçá mai husi liafuan

“likusaen” ne’ebé tuir istória 
refere ba ema étniku tokede ka 
lekedee . Étniku ida ne’e hela iha 
parte Likisaen Maubara no 
Baraitutu ka Bazartete, ne’ebé 
iha parte Ermera ne’ebá. 

Tuir ema uluk haktuir katak 
Likisaen-Maubara fatin liurai 
likusaen hela bá no tuir ema balun 
dehan katak liurai likusaen mai 
husi Suai-kamnasa no foho 
Ramelau. 

Iha funu ida entre ema Tetun 
we hali no likusaen, ema likusaen 

lakon ho nune’e sira muda mai hela fali iha rai 
Likisaen-Maubara no ikusmai hamosu liafuan likisaen 
ne’ebé muda ho lian Portugés pronunsia tiha fali Liquiçá.
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Lenda do Nome de Liquiçá
Primeira versão: 
Antigamente, os portugueses e a comunidade local (os descendentes 
Tokodede) começaram a limpar um canto/ uma parte da atual Liquiçá 
para montar uma cidade. Neste lugar, havia um vasto mato e, depois 
de ser limpo, tornou-se num sítio descoberto, iluminado e aberto. 

Ao ver esta mudança, então os portugueses perguntaram à 
comunidade local como se dizia a palavra “mudança” em Tokodede. 
Como a comunidade local não compreendia a palavra “mudança” em 
Português, os portugueses fizeram gestos com a mão, virando as 
palmas das suas mãos [como a segurar algo] e, então, a comunidade 
local compreendeu e disse “Likis á” que significava mudar ou fazer 
uma mudança. Por fim, o lugar que eles limparam foi chamado de 
“Likis á” que era um lugar que se transformou, muito luminoso e que, 
por fim, os portugueses pronunciaram como “Liquiçá”.

Segunda versão: 
A palavra “Liquiçá” veio do Tokodede e compôs-se a partir de duas 
palavras: “Likiki” e “Sau”. “Likiki” significa águia e “Sau” significa 
ninho. Antigamente, na atual vila de Liquiçá, as pessoas não 
moravam ali, visto que esse lugar era apenas um lugar de passagem 
e tinha muitos gondoeiros que ofereciam sombra às pessoas. Havia 
muitos ninhos de águias no cimo destes gondoeiros e, por isso, é que 
as pessoas chamavam sempre a este lugar “Likisau”, que era o 

ninho da águia, e, finalmente, os portugueses pronunciaram-no como 
“Liquiçá”.

Terceira versão: 
Esta versão conta que Liquiçá vem da palavra “likusaen” que, 
segundo a história, se refere à etnia tokede ou lekedee. Esta etnia 
vivia na parte Likisaen-Maubara e Baraitutu ou Bazartete, que
ficava na parte perto de Ermera. Segundo o que as pessoas 
contavam antigamente, Likisaen-Maubara era o lugar onde morava 
o rei likusaen e algumas pessoas diziam que este rei tinha vindo de 
Suai-kamnasa e do Monte Ramelau. Numa guerra entre as pessoas 
Tetun we-hali e os likusaen, os likusaen perderam a guerra e, por 
isso, mudaram-se para Likisaen-Maubara e, por fim, surgiu a 
palavra  likusaen que, em Português, se passou a pronunciar “Liquiçá”.
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Arte no Kultura
Arte e Cultura
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António halo belun 
ho samea
Hakerek-na’in: Laura Silvina Soares
Ilustradór: Jose Manuel Sarmento

 António maka labarik mane ida-ne’ebé hela iha knua  
 ida dook husi sidade. Loroloron, bainhira fila husi   
 eskola, nia bá ajuda nia apá halo to’os no kontrola   
 animál ka peste atu la estraga sira-nia ai-han   
 no ai-horis sira.

 Loron ida António tuur no hakfu’ik halimar hela iha  
 ai-hun okos ida iha sira-nia to’os laran.

 Derrepente nia haree batar hun nakdoko. Nia la 
 hatene saida mak akontese maibé nia halai lalais ba  
 bolu nia aman. “Apá! Apá!” Antonio bolu. 
 “Nu’usa oan!” nia apá hatán ba nia. 
 António dehan…. “Apá ó mai lalais! Iha buat ida   
 maka book batar hun….batar hun  ne’e nakdoko   
 loos!” 

 Hafoin nia apá to’o mai, sira na’in-rua la’o neineik….,  
 neineik,…. neineik, ain la tarutu hodi ba hafuhu. 
 Sira na’in-rua haree husi dook afinál laho sira mak  
 han hela batar matak sira iha nia hun. “Peste han   
 hotu ona ita-nia ai-han”, António nia     
   apá hatete ba nia ho hirus.
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Hafoin haree tiha ida-ne’e sira 
lalais ba foti ai hodi oho laho 
sira- ne’e. Maibé bainhira sira 
na’in-rua la’o neineik hodi koko atu 
oho laho sira-ne’e, derrepente sira 
haree samea foho-rai boot ida 
dolar bá-mai hela iha batar hun 
buka hela maneira atu ba han laho
hirak-ne’e.

Lalais ba buka ai-suak no    
katana ho intensaun atu oho 
samea ne’e. Maibé António 
hakilar…..” Para! Para! Favór boot 
ida labele  oho samea ne’e!”
“Tansá?” 
Nia apá husu. “Samea mós peste!”, 
nia apá dehan tan ba nia.
 “Samea atu ajuda ita.”Dehan 
António ba nia apá. 

 
Iha momentu sira na’in-rua 
diskute malu hela,
derrepente batar tarutu boot 
liután. Sira haree afinál samea 
ataka no han tiha laho ida, no 
laho sira seluk halai lakon! 
“Haree ka lae! Samea han tiha 
laho.”  

”Imajina se samea barak maka, 
laho ida barak hanesan ohin bele    
   mate barak, tanba samea atu     
  han hotu sira.”, dehan António    
   ba nia apá. 

    Hafoin haree tiha saida  
     mak akontese, hahú husi ne’e     
     kedas António ho nia apá 
 kuidadu tebes no nunka oho  
samea no predadór sira seluk 
ne’ebé mak sira deskobre bele    
    han peste hirak-ne’ebé maka 
     durante ne’e estraga sira-nia 
       ai-han no ai-horis sira.
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A António e a sua amiga cobra

O António é um menino que vive numa aldeia longe da cidade.   
Todos os dias, quando volta da escola, ele vai ajudar o pai   
no campo e controlar os animais ou as pestes que estragam a   
sua comida e as suas plantas.
                             
Certo dia, o António estava sentado a assobiar debaixo de uma 
árvore no campo. De repente, ele viu um pé de milho a tremer e 
não percebeu o que se estava a passar, mas foi a correr chamar o 
pai muito depressa! Papá! Papá!, chamou o António. O que foi, meu 
filho?, respondeu-lhe o pai. O António disse: Pai, vem depressa! Há 
qualquer coisa que fez o pé de milho abanar com força!

Quando o pai lá chegou, eles os dois aproximaram-se muito 
devagar, devagar, devagarinho. Os seus pés não podiam fazer 
barulho, para poderem espreitar. Os dois olharam de longe e, 
afinal, eram os ratos que estavam a comer as espigas de milho 
verde. A peste já estragou os nossos alimentos todos, disse ao 
António o pai dele muito zangado. Depois de verem isto, eles foram 
depressa buscar paus para matar os ratos. Todavia, quando eles 
os dois estavam a ir devagarinho para tentar matar os ratos, de 
repente, eles viram uma cobra do monte a deslizar para um lado e 
para o outro junto dos pés de milho, tentando encontrar uma 
maneira para comer os ratos.

O pai do António, assustado, correu depressa para procurar um pé 
de cabra e uma catana com a intenção de matar a cobra. Contudo, 
o António gritou: Pára! Pára! Por favor, não podes matar a cobra! 
Porquê?, perguntou o pai. A cobra também é uma peste, 
disse-lhe o pai. A cobra vai-nos ajudar, disse o António ao pai. 
Naquele momento, eles começaram a discutir um com o outro! De 
repente, o milho fez um barulho ainda mais forte. Eles viram que, 
afinal, a cobra já tinha atacado e comido um rato e os outros ratos 
tinham fugido!  

Viste ou não? A cobra já comeu um rato. Imagina: se fossem 
muitas cobras, podiam matar muitos ratos como os que havia hoje, 
porque as cobras comiam os ratos todos, disse o António ao pai.

Ao ver o que tinha acontecido, desde aquele momento, o António 
e o seu pai começaram a ter muito cuidado com as cobras e com 
os outros predadores que eles descobriram que podiam comer as 
pestes que estragavam a sua comida e as suas plantas.
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Modelu kanteiru ne’ebé ita atu 
aprende iha lisaun to’os 
permakultura nian maka liuliu 
modelu natureza sira. Iha 
natureza eziste ona forma ka 
modelu naturál oioin ne’ebé ita bele 
kopia ba moris loroloron nian. Forma 
sira-ne’e kuaze depende no suporta 
malu ho di’ak, kria paizajen ne’ebé 
furak no fó funsaun oioin ba 
natureza no inklui mós ema-nia 
moris loroloron.

Kopia modelu ka forma naturál nian hodi kria kanteiru ne’ebé 
furak, efikás no produtivu. Ezemplu modelu balu maka hanesan 
tuirmai ne’e:

Kabuar Xave-kuak Xave-kuak uza vazu

Ai-funan Em espiral

Mandala

Modelu Kanteiru Naturál
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Hakerek-na’in: Eugénio ‘Ego Lemos’, Hermínia de Jesus Pinto,    
                 Adozinda C.B. Soares, Elsa M.F. Sarmento
Ilustradór: Leboain Arte

Modelu kanteiru



Kria liña iha rai hodi forma modelu kanteiru.

Enxe ai-tahan, du’ut, no ai-sanak ki’ik sira ba iha liña leten 
hafoin taka rai. Kontinua maneira ne’e too sai modelu 
kanteiru ida.

Bele uza fatuk ka ai hodi kria modelu kanteiru sira 
hanesan ne’e atu evita la ke’e rai.

Maneira Kria Kanteiru Modelu Naturál Kontrola Peste ho Maneira Naturál
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Mikrorganizmu maka kutun sira-ne’ebé 
ki’ik liu no labele haree ho matan tanan.

Mikrorganizmu moris barak inklui iha 
rai, ai no hudi dodok laran, balada nia 
teen, no mós iha ema, balada no ikan 
sira-nia kabun laran.

Mikrorganizmu nia hahán maka buat midar 
naturál ka orgánika sira. Nu’udar ezemplu: 
nuu-been (hosi nuu laloir ka tuan mós di’ak), 
masin-midar mean, bani-been, tohu-been, 
tua-mutin midar (la tau ai-kulit), nst.

Kria rasik mikrorganizmu efikás (EM) lokál
• Etu (etu di’ak ka etu siin) halo kabuar hanesan bola ki’ik 
  (pimpong). Bele halo to’o bola 5.
• Rai iha bikan ida, tau iha fatin mahon durante loron to’o k    
   lapur ka nia kór muda an ba sai kinur, kór-sabraka no malahuk.
• Bola etu hatama ba botir mamuk ida ho nia ibun luan uitoan.
• Aumenta nuu-been fuan ida ka masin-midar mean no bani-been  
   kopu ida.
• Husik botir matan loke de’it atu anin bele tama no rai durante  
   loron 7 nia laran, hein to’o nia morin midar no siin uitoan.

MikrorganizmuPestisida Orgániku

Maneira hakiak mikrorganizmu

1 no 2). Ai-baku moruk tahan, ai-hanek tahan no ai-tahan moruk 
seluk fai hamutuk iha lesu (bele hoban de’it ho bee iha balde 
laran). Tau hela durante loron 3. Ta’es nia been kahur fali ho bee 
1:10 (Pestisida been 1 no bee 10). Rega ba modo ka ai-horis sira 
ne’ebé mak peste han.

Rega uza ai-saar kesak 
(bainhira laiha regadór).

3) Liis mutin no ai-manas de’ut ka fai 
hamutuk. Kahur ho bee iha balde ki’ik 
ida. Tau hela durante oras ida. Ta’es 
nia been kahur ho bee 1:5 (Pestisida 
been 1: bee 5). Rega hodi duni peste 
oioin.å
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Maneira habarak mikrorganizmu

Maneira utiliza mikrorganizmu

Modelos de Canteiros
Os modelos de canteiro que nós vamos aprender nas lições das 
hortas de permacultura são, em especial, os modelos da 
natureza. Na natureza, existem já diversas formas ou 
modelos naturais que nós podemos copiar para a vida 
quotidiana. Estas formas dependem umas das outras e 
apoiam-se entre si de forma harmoniosa, criam paisagens 
bonitas, desempenham várias funções na natureza e também 
fazem parte da vida diária das pessoas.

Copiar modelos ou formas naturais para criar canteiros bonitos, 
eficientes e produtivos. Exemplos de alguns modelos são 
apresentados abaixo:
1 - Circular
2 - Ferradura
3 - Ferradura com vasos
4 - Em flor
5 - Em espiral
6 - Mandala

Modelos Naturais

Modelos de Canteiros Naturais

69

Hortas de Permacultura para 
as Crianças - 3˚ Ano



Materiais para fazer pesticidas orgânicos
Folhas de ai-baku moruk.
Malaguetas e alho.
Folhas de ai-hanek.
Catos.
Folhas de bétele.
Folhas de anona.

1 - Criar uma linha no chão para formar o modelo do
     canteiro.
2 - Preencher com folhas, ervas e pauzinhos por cima       
     da linha e depois encher com terra. Continuar 
     desta forma até se tornar no modelo do canteiro.
3 - Podem usar-se pedras ou paus para criar modelos de 
     canteiros destes, evitando que a terra caia.

Pestes

Predadores

Modo de vida natural entre as pestes e os predadores 
na natureza

Formas de criar modelos de canteiros naturais

Controlar as Pestes de Forma Natural

Formas de fazer pesticidas orgânicos

Materiais para fazer pesticidas orgânicos
1 e 2). Moer juntas as folhas de ai-baku moruk, as folhas de 
ai-hanek e outras folhas no pilão (podem pôr-se de molho apenas 
em água dentro de um balde). Deixar assim durante 3 dias. Coar o 
seu líquido e misturar com água 1:10 (1 de água pesticida e 10 de 
água). Regar as verduras ou as plantas que as pestes estão a 
estragar.

3). Esmagar ou moer o alho e as malaguetas juntos. Misturar com 
água num balde pequeno. Deixar assim durante uma hora. Coar este 
líquido e misturar com água 1:5 (1 de água pesticida e 5 de água). 
Regar para eliminar as várias pestes.

Regar com uma vassoura de gamúti (quando não há regador).

Pesticidas orgânicos
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●Deixar a garrafa aberta para que o ar possa entrar, deixar assim  
  durante 7 dias e esperar até ter um cheiro um pouco agridoce.

1. As fezes dos animais ou o húmus.
2. Açúcar mascavado.
3. Garrafa vazia.
4. Mel.
5. Água de coco.

Forma de multiplicação dos microrganismos
1. Encher com água de coco até 1/4.
2. Encher com água até à última linha.
3. Juntar 2 tampas de EM.
4. Agitar até fazer espuma.

Formas de utilização dos microrganismos
1. Despejar uma garrafa de EM no adubo líquido. / Regar o adubo   
    seco com os EM.
2. 5 litros de água.
3. Misturar 3 tampas de microrganismos em 5 litros de água.
4. Regar as várias plantas.

Microrganismos

Os microrganismos são bactérias muito pequenas que não se 
podem ver a olho nu.

Os microrganismos existem em grande quantidade na terra, na 
madeira e nas bananas podres, nas fezes dos animais e também no 
estômago das pessoas, dos animais e dos peixes.

A alimentação dos microrganismos são elementos doces naturais 
ou orgânicos. Por exemplo: água de coco (pode ser do coco mole ou 
rijo), açúcar mascavado, mel, líquido da cana-de-açúcar, tua mutin 
doce (não se põe casca da árvore), etc.

Formas de criar microrganismos
Criação própria de microrganismos eficazes (EM) locais
●Fazer uma bola de arroz (com arroz bom ou arroz estragado)  
  pequena (pingue-pongue). Podem fazer-se até 5 bolas.
●Deixar num prato e colocá-lo num lugar escuro durante o dia até 
  ter bolor ou até a sua cor mudar para amarelo, laranja e 
  cinzento.
●Colocar as bolas de arroz numa garrafa vazia com o seu gargalo 
  um pouco alargado.
●Acrescentar a água de um coco ou um copo de açúcar mascavado 
  e mel.
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Baba-dook
Ema uza baba-dook iha tebedai. 
Tebedai nia arti mak dansa tuir liña. 
Baba-dook nia kulit halo husi bibi nia 
kulit, dalaruma halo mós husi niki nia liras 
ka karau nia rins.

Tala
Halo husi besi. Atu halo lian ne’ebé
 di’ak, kaer tala nia tilun. Ema ida
 dere tala dala tolu hanesan sinál 
hodi hahú tebedai.

     Tihak
      Boot tebes nune’e ita tenke tuur  
        no hatoba nia iha ita-nia kelen leten.     
                         Tuir lisan, mane sira mak bele dere tihak. 
                  Tihak só bele hetan iha Ataúru.   
 

Rama (rama-inan)
Ai-sanak naruk ne’ebé fleksivel ho tali ida kesi iha 
rohan ba rohan. Ema uza rama hodi kasa, no nia serve
mós nu’udar instrumentu. Atu toka, tau sikun ida
rabat ho ibun nakloke, dere tali ho ai-sanak oan no 
muda ita-nia ibun bá-mai hodi halo son oioin. Ninia
lian iha variasaun barak. Dalaruma uza iha tebedai.

Sene
Tala iha lian Baikenu, lian ne’ebé ko’alia iha Oe-cusse. 
Bainhira ema ida dere sene, ita dehan, “leku sene!” 
Ema uza ke’e hodi hamaluk sene no toka hamutuk iha 

ritmu ne’ebé hanesan. 
Instrumentu sira-ne’e 
uza iha dansa ida 
ne’ebé mai husi 
Oe-cusse ho naran 
bsoot.

Informasaun kona-ba Instrumentu sira
Hakerek-na’in no Fotógrafa: Ros Dunlop



Ke’e
Tambór ho ain haat; úniku iha Timór
laran. Ne’e mai husi Oe-cusse. 
Ema uza ke’e no sene iha dansa bsoot. 
Ema dere troka malu tanba presiza 
enerjia barak hodi dere ke’e.

                  Bano (mós bolu Kini-Kini)
     Kelu-ain ne’ebé nakonu ho sinu   
            ki’ik. Parese bano orijinál mai husi  
            Xina. Uluk ne’ebá bano halo husi  
                                 birak, maibé iha tempu agora ema 
halo husi alumíniu. Ema uza bano hodi dansa bsoot.

Bijol Meto
Ema halo husi ai-pedasuk ida de’it. 
Tali sira halo husi kail-talin.

Tohin
Tambór lulik ida-ne’ebé uza iha 
serimónia importante. Ita bele hetan 
tohin iha knua sira iha foho. Ninia
kulit halo husi karau nia kulit. Tohin  
signifika ‘baku maka’as’.

   
                          Au
   Halo husi au rua nia tubu ne’ebé medida  
         la hanesan; au tubu ki’ik hatama iha   
     au tubu boot nia laran. Ita tenke  huu  
   maka’as atu halo nia lian. Ita bele  halo  
   ton rua ho au.

Karau dikur
Instrumentu lulik ida. Ema uza hodi 
simu bainaka espesiál.
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Kafu’i
To’os-na’in sira uza hodi bolu 
sira-nia karau. Kafu’i balu halo 
husi ai no la iha kuak ba liman-fuan atu 
taka; kafu’i sira-ne’e bele prodús ton rua de’it. 
Kafu’i balu oin-seluk: halo husi au no iha kuak barak atu 
nune’e bele prodús ton barak.

 Lakadou
Tubu ida-ne’ebé halo husi au ho tali 

ne’ebé mós halo husi au. Lakadou nia tali 
iha variasaun barak, husi 7 to’o 24. Ponte husi 

au bele muda hodi afina tali nia ton. Funsaun husi kuak ida 
iha lakadou nia kotuk mak hodi prodús lian boot.

Kokotere
Tubu au naruk no
loos tutun luan husi 
tali-tahan ne’ebé ema bobar. Ema huu hodi 
simu bainaka no dalaruma uza iha festa laran. Buat ki’ik 
ida hanesan nanál ne’ebé halo husi tali-tahan mak tau iha 
ibun fatin nia laran hodi prodús son oioin. Tali-tahan ne’e 
sei nakdoko bá-mai tuir ita-nia iis. Kokotere nia son 
hanesan asu nakoron; ita xupa no huu maka’as.

Ailoos
Instrumentu ne’ebé ladún barak 
ona. Ninia tipu hanaran xilofone 
ain, tanba ita hatoba ai pedasuk 
silíndriku sira-ne’e iha ita-nia kelen 
leten. Kada tekla halo ton diferente. 
Ai-loos ne’e uza hodi akompaña bidu ai-loos.

Raraun
Halo husi ai-pedasuk tomak ida. 

Tali sira halo husi talin kail ikan nian. 
Ema toka raraun hodi akompaña bidu 

tais-mutin no bidu makikit.

Kakeit
Halo husi au ka besi. Dalaruma to’os-na’in 
sira toka hodi duni kutun ne’ebé amiasa 
atu estraga sira-nia batar. Kakeit ne’e 
tau rabat ba ita-nia ibun. Ninia son 
depende ba oinsá ita muda ita-nia ibun. 
Tuirmai, ai-knanoik ida-ne’ebé esplika 
oinsá kakeit mosu mai iha mundu-raiklaran ne’e:

74



     Iha labarik-mane oan-kiak ida. Iha loron ida, nia huu   
     halimar besi kaleen mihis rua hodi halo múzika. 
     Nune’e nia deside atu halo instrumentu, atu nia sei      
     sempre iha buat ida atu uza ba halimar. Halo hotu  
     tiha, labarik-mane ne’e lori ninia kakeit ba merkadu  
     hodi huu iha-ne’ebá. Ema gosta ninia múzika ne’e, no   
     husu nia atu halo kakeit barak tan.

     Dalaruma ema huu kakeit atu fó honra ba sira-nia  
     bei’ala sira ka husu sira-nia bei’ala nia bensa.

Bobakasa
Instrumentu espesiál tebes ida. Nia 
iha sorin rua. Ninia kulit halo husi bibi 
nia kulit. Ita tenke hamriik mak dere. 
Tara bobakasa iha it nia kabaas, no 

dere ba sorin ida de’it ho bobakas
girte (liafuan ne’e mai husi lian Makasae). 

Dalaruma ema temi bobakasa nia naran hodi halo 
juramentu.

Fiku
Halo husi tali-tahan ne’ebé ema bo
bar. Ema uza fiku hodi duni fahi sira 
husi to’os laran. Fiku bele boot ka ki’ik.  
Iha lian Fataluku, ema bolu ‘pai koe-koe.’

                                 Kakalo    
Tambór naksakat, halo husi au. 
Sakat iha tambór nia klaran maka 
halo kakalo nia lian boot. Sorin ida 
belar, no ema halo sakat iha sorin 

belar ne’e.Kakalo nia lian mós ajuda hata’uk fahi sira no 
duni sira sai husi to’os laran.

Kakal’uta
Xilofone ida halo husi ai-pokura nia hun, 
ne’ebé hetan iha ai-laran iha Lautém. 
Tokadór ida-idak iha ai-pedasuk tolu 
atu dere. Uluk to’os-na’in sira dere 
kakal’uta hodi hata’uk no duni sai balada 
no manu-fuik sira.

Titir
Bolu Baba Thun iha lian Mambae, no Baba Tuhin 
iha lian Tetun-Terik. Uza iha uma-lulik 
no iha liurai nia kadunan, hodi bolu ema ka 

moradór atu fó avizu ba komunidade sira 
kona-ba lia-boot ruma mak hanesan: lia-moris no 
lia-mate, liuliu ba ukun-na’in sira. Instrumentu 

ida-ne’e halo husi ai-hanek ho karau-kulit. 
Ema-mane na’in-rua mak dere, ho ai rohan rua ne’ebé 
hanaran ai-inan ho ai-oan. 
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Batuque (Baba-dook)
As pessoas usam o batuque no tebedai. O tebedai significa uma 
dança que segue uma linha. A pele usada no batuque é pele de 
cabra, usando-se por vezes também asa de morcego ou rins de boi.

Gongo (Tala)
Este instrumento é feito de metal. Para produzir um bom som, 
segure na corda do gongo. Normalmente, uma pessoa toca o gongo 
três vezes como sinal para começar o tebedai.

Tihak
Este instrumento é muito grande, por isso temos que nos sentar e 
deitá-lo em cima da nossa coxa. Segundo a tradição, os homens é 
que podem tocar o tihak. O tihak só existe em Ataúro.

Arco (Rama)
Pau comprido e flexível com uma corda esticada de ponta a ponta. 
As pessoas usam o arco para caçar e também é usado como 
instrumento. Para tocar este instrumento, deve colocar-se uma 
ponta encostada à boca aberta, tocar a corda com um pauzinho 
e mexer a boca para um lado e para o outro, de forma a produzir 
vários sons. O seu som tem imensas variações. Por vezes, é usado 
no tebedai.

Sene
Gongo em Baiqueno, língua falada em Oe-cusse. Quando as pessoas 
tocam o sene, diz-se: “leku sene!” As pessoas usam o tambor para 
acompanhar o sene e para tocar em conjunto num ritmo 
semelhante. Estes instrumentos são usados numa dança originária 
de Oe-cusse chamada bsoot.

Tambor (Ke’e)
Tambor com quatro pés; único em Timor. Originário de Oe-cusse. 
As pessoas usam o tambor e o sene para a dança bsoot. 
As pessoas trocam-se entre si para tocar este instrumento, 
porque é necessária muita energia para tocar o tambor.

Bano
Pulseira usada no pé e composta por pequenos sinos. Ao que parece, 
o bano original veio da China. Antigamente, na China, o bano era 
feito de bronze, mas agora as pessoas fazem-no de alumínio. 
As pessoas usam o bano para a dança bsoot.

Bijol Meto
As pessoas fazem-no apenas a partir de um pedaço de madeira. 
As suas cordas são de nylon.

Informações sobre os Instrumentos
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Tohin
Tambor sagrado usado em cerimónias importantes. Podemos 
encontrar o tohin nas comunidades situadas na montanha. A sua 
pele é de búfalo. Tohin significa ‘bater com força’.

Au
Este instrumento é composto por dois bambus de medidas 
diferentes; o bambu pequeno encaixa dentro do bambu grande. 
Tem que se soprar com força para produzir o seu som. Podem 
fazer-se dois tons com o au. 

Corno de búfalo
Instrumento sagrado. As pessoas usam este instrumento para 
receber visitas especiais.

Kafu’i
Os agricultores usam este instrumento para chamar os seus 
búfalos. Alguns kafu’i são feitos de madeira e não têm buracos 
para os dedos taparem; estes kafu’i só conseguem produzir dois 
tons. Outros kafu’i são diferentes: feitos de bambu e com muitos 
buracos, de forma a produzirem imensos tons.

Lakadou
Tubo de bambu com cordas também feitas de bambu. As cordas do 
lakadou têm muitas variações, entre 7 e 24. Uma ponte de bambu 
pode ser mexida de modo a afinar os tons das cordas. A função do 
buraco na parte de trás do lakadou é a de produzir um som alto.

Kokotere
Tubo comprido e direito de bambu com uma ponta larga feita de 
folha de palmeira que as pessoas ali enrolam. As pessoas sopram 
este instrumento para receber visitantes e, por vezes, usam-no 
nas festas. Uma peça pequenina parecida com uma língua e feita de 
folha de palmeira é posta dentro da boca para produzir diversos 
sons. Esta folha de palmeira é agitada para um lado e para o outro, 
de acordo com a nossa respiração. O som do kokotere é parecido 
com o ressonar dos cães; nós chupamos e sopramos com força este 
instrumento.

Ailoos
Já não existem muitos exemplares deste instrumento. O tipo 
deste instrumento é chamado de xilofone de perna, porque se 
deita este cilindro de madeira em cima da nossa coxa. Cada uma 
das suas teclas produz um tom diferente. O ailoos é usado para 
acompanhar a dança ailoos.

Raraun
Instrumento feito de uma única peça de madeira. As cordas são 
feitas de fios de pesca. As pessoas tocam o raraun para 
acompanhar a dança do tais branco e a dança da águia
(dança makikit).
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Kakeit
Instrumento feito de bambu ou de metal. Por vezes, os 
agricultores tocam-no para enxotar as pulgas que ameaçam 
estragar o seu milho. O kakeit encosta-se à nossa boca. O seu som 
depende da forma como mexemos a nossa boca. De seguida, 
apresentamos uma lenda que explica como apareceu o kakeit no 
mundo:

     Havia um menino que era órfão. Certo dia, ele estava a soprar   
     duas latas de ferro finas na brincadeira, de forma a fazer    
     música. Assim, ele decidiu fazer um instrumento, para ele 
     sempre ter alguma coisa para brincar. Depois de o fazer, este   
     menino levou o seu kakeit para o mercado para o soprar lá. As  
     pessoas gostaram da música dele e pediram-lhe que fizesse 
     muitos mais kakeit.

     Por vezes, as pessoas sopram o kakeit como forma de honrar 
     os seus bisavós ou para pedir a sua benção.

Bobakasa
Instrumento muito especial, que tem dois lados. A sua pele é feita 
de pele de cabra. Para o tocarmos, temos que estar de pé. Coloque 
a bobakasa nos ombros e toque apenas para um lado com o 
bobakasa girte (esta palavra é oriunda do Makasae). Por vezes, as 
pessoas pronunciam o nome da bobakasa para fazer juramentos.

Fiku
Instrumento feito das folhas da palmeira que as pessoas enrolam. 
As pessoas usam o fiku para afastar os porcos das hortas. O fiku  
pode ser grande ou pequeno. Em Fataluco, as pessoas chamam-lhe 
‘pai koe-koe’.

Kakalo
Tambor rachado feito de bambu. As rachas no interior do tambor 
é que produzem o som elevado do kakalo. Um dos seus lados é liso 
e as pessoas fazem as rachas nesse lado liso. O som do kakalo
também ajuda a afugentar os porcos e a afastá-los das hortas.

Kakal’uta
Xilofone feito com madeira da árvore ai-pokura, a qual se pode 
encontrar nas florestas de Lautém. Cada tocador tem três paus 
para tocar. Antigamente, os agricultores tocavam a kakal’uta para 
afugentar e afastar os animais e os pássaros selvagens.

Titir
Instrumento chamado de Baba Thun em Mambae e Baba Tuhin em 
Tétum Térik. É usado nas casas sagradas e nos palácios dos reis 
(liurai), para chamar as pessoas ou os moradores, de forma a 
avisar as comunidades sobre alguma novidade, tal como: um 
nascimento ou uma morte, especialmente para os governantes. 
Este instrumento é feito de ai-hanek e de pele de búfalo. Dois 
homens é que o tocam com dois paus que se chamam de pau-mãe 
(ai-inan) e pau-filho (ai-oan). 
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Saúde
Saúde

79



 Amá ho    
 ha’u-nia busa
   

             Hakerek-na’in: Ekipa Reforma Kurrikulár 
              Ilustradór: Jose M. Sarmento

Iha uma ida Santina hela ho nia la’en no nia oan, Nabila. 
Nabila labarik-feto ida tinan 8, nia agora Klase 3 ona, 
no nia iha busa-inan ida naran Titi, ne’ebé tuir bá ne’ebé 
de’it Nabila bá. Nabila hadomi tebes ninia busa ne’e. 

Ohin, Nabila kontente tebes tanba nia foin rona katak nia 
amá isin-rua. Nia mós hanoin kedas katak ninia busa-inan 
mós kabuk. Nabila komesa observa didi’ak nia amá nia isin
no kompara ba nia busa.

 “Oinsá Nabila bele hatene katak nia inan isin-rua?”

Nabila tuur no hanoin: “Ha’u-nia inan iha bebé iha nia 
kabun, ha’u atu iha ha’u-nia alin. Ha’u bele haree katak 
ha’u-nia inan nia kabun komesa sai boot agora. 

Ha’u-nia busa, Titi, mós iha busa-oan iha nia kabun ne’ebé 
komesa sai boot. Maibé amá dehan busa no animál seluk 
ita la dehan sira ‘isin-rua’. Kuandu sira iha oan iha sira-nia 
kabun, ita dehan sira ‘kabuk’.”

Nabila nia amá bá kontrola nia bebé iha klínika besik nia 
uma dadeer ne’e, bainhira Nabila iha eskola. Bainhira 
to’o husi klínika mai uma, nia fó-hatene ba Nabila katak 
doutór dehan nia alin iha saúde di’ak no agora fulan 8 ona. 
Nabila husu nia inan: “Amá, bebé hela iha Amá nia kabun 
to’o tinan hira loos?”

   “Sé maka hatene bebé hela iha inan nia knotak   
 fulan hira loos?”
 “Baibain, iha bebé hira loos iha inan nia knotak  
 laran?”
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Nia amá hamnasa no hatán: “La’ós to’o tinan, Nabila. 
Bebé moris iha inan nia knotak to’o fulan 9 de’it. 
Entaun, tempu besik ona atu ó bele hasoru ó-nia alin.” 
Kalan ne’e, Titi hahoris busa-oan 6. Nabila kontente 
tebes bainhira nia hadeer hetan busa-oan 6 susu sira-nia 
inan. Maibé nia mós hakfodak tanba nia hanoin nia 
busa-inan foin kabuk fulan rua de’it. Nabila husu ba nia 
amá: “Tansá mak Titi nia oan moris ona, amá? La presiza 
hein to’o fulan 9 iha kabun hanesan ha’u-nia alin ka?”

   “Sé maka hatene busa-oan hela iha busa inan   
 nia knotak fulan hira loos?”
 “Baibain iha busa-oan ida de’it ka liu husi ida iha  
 busa-inan nia kabun laran?”

Nabila nia amá no apá hamnasa rona nia pergunta, no nia 
apá hatán: “Tuir ha’u hatene, ó-nia observasaun loos duni, 
Nabila. Busa-oan iha nia inan nia kabun maizumenus fulan 
rua de’it. Ó matenek loos. Agora, ó tenke fó hahán natoon 
atu ajuda Titi atu bele forte lalais no iha susubeen barak 
ba nia oan 6.” 

Semana 5 tuirfali mai, Nabila nia alin-mane moris iha 
klínika. Nia inan-aman fó naran nia ‘Naroman’. 
Nabila kontente tebes. Nabila no nia apá ajuda amá   
atu han hahán ne’ebé di’ak atu iha susubeen barak   
ba nia alin-mane, no sira mós koko atu ajuda hamoos   
uma-laran atu amá bele deskansa. Sorte, Nabila hanoin, 
nia aprende ona husi tau matan ba ninia busa-inan 
no nia busa-oan 6.
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A Mamã e a minha gata
Numa certa casa, morava a Santina com o seu marido e a sua filha, 
Nabila. A Nabila era uma menina de 8 anos e já estava no 3º ano. 
Tinha uma gata chamada Titi, que a seguia para todos os lugares ou 
para onde ela fosse. A Nabila gostava muito da sua gata.

Hoje, a Nabila está muito contente, por saber que a sua mamã está 
grávida. Ela pensou imediatamente na sua gata que também estava 
prenha. A Nabila começou a observar o corpo da sua mamã com 
atenção e a compará-lo com o da sua gata.

 “Como é que a Nabila podia saber que a sua mamã   
 estava grávida?”
 
A Nabila sentou-se e pensou: “A minha mãe tem um bebé na 
barriga dela e eu estou quase a ter o meu irmão. Agora vejo que 
a barriga da minha mãe começa a aumentar de tamanho. A minha 
gata, Titi, também tem gatinhos na barriga dela, que também 
começa a ficar grande. Mas a mamã disse que nós não dizemos que 
os gatos e os outros animais estão ‘grávidos’. Quando eles têm 
filhos na barriga deles, nós dizemos que eles estão ‘prenhos’.”
 
Esta manhã, quando a Nabila estava na escola, a sua mamã foi  
a uma consulta na clínica ao pé de casa para saber como está o seu 
bebé. Quando voltou da clínica, ela contou à Nabila  que a médica 
disse que o irmão dela estava bem de saúde e que agora já tinha 8 
meses.

 A Nabila perguntou à mãe dela: “Mamã, na verdade, por quantos 
anos o bebé vai ficar na barriga da mamã?”

 “Alguém pode dizer por quanto tempo um bebé fica na   
  barriga da sua mãe?”

 “Normalmente, há quantos bebés dentro da barriga da  
  mãe?”

A mamã dela riu-se e respondeu: “Não ficam lá durante anos,  
Nabila! O bebé vive na barriga da mãe  só até aos 9 meses. Por 
isso, já está quase na altura de poderes encontrar o teu irmão.”
Nessa noite, a Titi teve 6 gatinhos. A Nabila estava muito  
contente quando acordou e encontrou 6 gatinhos a mamar  na mãe 
deles. Mas ela também se assustou, porque se lembrou que, na 
verdade, a sua gata só estava prenha há dois meses. Então, a 
Nabila perguntou à sua mamã: “Porque é que os filhos da Titi já 
nasceram, mamã? Será que eles não precisam de esperar 9 meses 
dentro da barriga como o meu irmão?”      

 “Quem é que sabe quantos meses  é que os gatinhos 
 ficam  dentro da barriga da gata?”

 “Normalmente, há só um gatinho ou há mais do que um  
 dentro da barriga da gata?”     
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A mamã e o papá da Nabila riram-se quando ouviram a pergunta
dela e o seu papá respondeu: “Acho que a tua observação está 
correta, Nabila. Os gatinhos ficam dentro da barriga da sua mãe 
apenas por mais ou menos 2 meses. Tu és muito esperta. Agora, 
tens que dar comida suficiente para ajudar a Titi a ficar forte 
depressa e a ter muito leite para os seus 6 filhos.”

Passadas 5 semanas, o irmão da Nabila nasceu na clínica. 
Os pais dela deram-lhe o nome de ‘Naroman’. A Nabila estava muito 
contente. A Nabila e o seu papá cuidaram da sua mamã, dando-lhe 
uma alimentação saudável, podendo assim ajudá-la a ter muito leite 
para amamentar o seu irmão, também tentaram manter a casa 
limpa para assim deixar a mamã descansar. A Nabila pôs-se a 
pensar: “Ainda bem que aprendi alguma coisa tratando da minha 
gata e dos 6 gatinhos, pois agora já estou mais pronta para esta 
nova situação.”
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Materiál impresu ida-ne’e prodús no distribui hosi Ministériu 
Edukasaun Timor- Leste ba ninia eskola sira.
Fa’an, fó-aluga, ka uza konteúdu iha laran ba objetivu komersiál kualkér 
ida sei hetan bandu kompletamente, no bele kastiga tuir lei permite.
 
Este material é produzido e distribuído pelo Ministério da Educação de 
Timor-Leste para as suas escolas.
É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, o aluguer ou 
qualquer uso comercial do presente conteúdo, ações estas punidas por lei.


