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O artigo que se segue foi escrito no âmbito de uma comunicação apresentada 

na 1ª Conferência Internacional, organizada pela Universidade Nacional de Timor-

Leste e subordinada ao tema “A Produção do conhecimento científico em Timor-

Leste”. O artigo pretende apresentar alguns dos desenvolvimentos de uma 

investigação em curso, a ser realizada no âmbito do mestrado de antropologia visual 

pela Universidade Nova de Lisboa e cujo foco são as histórias de vida de um grupo de 

deportados portugueses enviados para Timor entre 1927 e 1931. 

 

Timor como “Colónia Penal” 

A presença portuguesa em Timor, desde a chegada dos primeiros missionários 

nos inícios do século XVI até meados do século XIX, resumiu-se a apenas alguns 

pontos ocupados no litoral, tendo o interior do território permanecido largamente 

isento de uma presença territorial expressiva que marcasse a soberania ou assinalasse 

uma colonização do espaço feita por comunidades de portugueses.1  

Timor era uma ilha retalhada em pequenos reinos independentes, pequenas 

“repúblicas democráticas2” bem diferenciadas política, social e etnologicamente umas 

das outras, cada uma governada pelo seu Liurai (régulo) que fazia guerra ou alianças 

politicas e matrimoniais com os vizinhos, ou com o Governo português, conforme 

entendia. Somente a partir de meados do século XIX, continuando o processo já no 

século XX, é que a autoridade portuguesa se estendeu a todo o território timorense, 

organizada administrativamente por postos de comando, onde um oficial militar 

deveria gerir a vida da sociedade timorense.3 

As terríveis condições de comunicação com o exterior e mesmo a nível 

interno, transformaram Timor numa Colónia praticamente sem colonos europeus. 

Mesmo a guarnição militar era na sua grande maioria originária das restantes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 THOMAZ, L. (1998), De Ceuta a Timor, Difel, Lisboa. 
2 DURAND, F. (2009), História de Timor-Leste, da Pré-história à actualidade, 2a edição, Lidel, 
Lisboa, pág. 42-44. 
3 DUARTE, T. (1930), Timor: antecâmara do inferno, Famalicão, Tip. Minerva. 
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Colónias.4 Numa colónia “sem colonos”, os poucos europeus que ali viviam eram 

missionários, militares ou degredados.  

Os primeiros registos encontrados de degredados a serem enviados para Timor 

datam do século XVIII. Para além dos degredados, são escassas as referências a 

indivíduos de origem europeia que se tenham fixado nesta ilha.5 Ao longo da história, 

o degredo para as várias possessões ultramarinas foi muitas vezes utilizado pela coroa 

portuguesa como pena por crimes cometidos. Não só pelo Governo central de 

Portugal continental, mas também de outras colónias. Há registos de vários presos 

enviados pelo Governo de Macau. Na realidade, tratava-se de tentar aproveitar os 

presos para resolver o problema da falta de capital humano europeu nas colónias e em 

Timor em particular. De resto, mesmo os militares que prestavam serviço em Timor, 

na sua maioria, eram enviados para aquele local como castigo e raramente a título 

voluntário. Por esta razão, Timor foi ganhando fama de Colónia penal e assim 

ninguém queria ali servir.6 

Infelizmente, antes do século XX, poucas informações temos relativamente ao 

tempo de permanência do geral dos degredados na Colónia, onde viveram, o que 

fizeram durante a sua estadia, como foram integrados na vida social, etc... Assim, não 

nos é permitido desenvolver as suas histórias de vida, e, como tal, tirar grandes 

conclusões sobre a sua influência na História conjunta de Portugal e Timor. Por esta 

razão, colocamos o enfoque do nosso estudo somente sobre o grupo de deportados 

chegado nos anos 20 e 30 do século XX.  

 

Deportados sociais e deportados políticos  

Em finais dos anos 20, em Portugal, vivia-se o desgaste da 1ª República, um 

clima de grande instabilidade política e más condições de vida da população em geral. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 No ano de 1927 (não refere mês, pelo que não podemos concluir se estes número já incluem os cerca 
de 60 deportados chegados neste mesmo ano), a população europeia de Timor era de: 378 portugueses 
(grande parte, funcionários estatais e 155 naturais de outras províncias ultramarinas) e 11 ocidentais 
estrangeiros. A população local era de 449.356 timorenses e havia ainda 1678 chineses. Informação 
retirada de: Idem, p.122. 
5 MATOS, A. (1974), Timor Português 1515-1769, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, pp. 192-204. 
6 FIGUEIREDO, F. (2004), Timor, a presença portuguesa (1769-1945), Universidade do Porto, 
pp.230- 236. 
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A 15 de Maio de 1925 dá-se o atentado a João Maria Ferreira do Amaral (1876-1931), 

comandante da PSP de Lisboa, responsável por uma severa repressão a todas as 

organizações desafectas ao Governo, em especial contra as juventudes sindicalistas, 

comunistas, socialistas e anarquistas, movimentos que desde o início dos anos vinte 

tinham vindo a ganhar grande expressão e aos quais um grande número dos 

deportados estavam associados. Sem qualquer expressão no parlamento e vendo as 

suas reivindicações constantemente furadas, actuavam no sentido de chamar a atenção 

para as precárias condições de vida, quer dos trabalhadores, quer das famílias em 

geral, por norma através da imprensa, de greves e manifestações, embora uma dessas 

organizações, a “Legião Vermelha”, optasse pela via revolucionária, sendo que já há 

alguns anos vinha a ser protagonista de ataques bombistas. 

Aquando da leitura das fontes, essencialmente periódicos da época e 

documentação oficial, assistimos a um discurso construído com objectivos 

propagandísticos a favor do Governo que, sem qualquer consideração pelas 

motivações das referidas juventudes, procuravam categorizá-los como terroristas de 

forma a conseguir justificar à população a dura acção repressiva levada a cabo para 

silenciar estas vozes de oposição. Ainda que todo o conjunto de deportados seja 

conotado como terrorista revolucionário e “malfeitor”7, ao analisarmos atentamente, o 

número de implicados em atentados é reduzido. Muitos terão sido aprisionados não 

por ataques bombistas, mas porque de alguma forma representaram uma ameaça ao 

Governo instituído, através de greves, escritos reacionários, etc...  

Ferreira do Amaral foi alvejado a tiro quando saía de casa de manhã. 

Sobreviveu ao atentado mas a reação das autoridades não se faz esperar. Nos dias 

seguintes, várias rusgas culminaram no fecho de uma série de jornais, sindicatos, etc... 

Várias detenções foram feitas, umas sem culpa formada, outras por alegadamente 

pertencerem à “Legião Vermelha”. Alguns destes homens foram logo enviados para 

as colónias, outros mantidos presos até Abril de 1927, altura em que foram 

embarcados no navio Pêro D’Alenquer, rumo a Timor.8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  RODRIGUES, E. (1982), Oposição Libertária em Portugal, 1939-1974, Editora Sementeira, Lisboa, 
pp.275-278. 
8  POLICARPO, A. (2003), José da Silva Gordinho 1899-1948, Memorial de um anarquista 
Almadense, Junta de Freguesia da Cova da Piedade. 
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O navio saiu de Lisboa a 14 de Abril de 1927 e chegou a Timor após sete 

meses de viagem. Passou por Cabo Verde e pela Guiné, locais onde desembarcaram 

alguns homens e embarcaram outros. O navio chegou a Timor com um grupo de cerca 

de 75 deportados, todos desembarcados em Aipelo, um pequeno porto a 15 milhas de 

Díli, onde tinha sido preparado alojamento provisório para os deportados.9 Sobre este 

grupo de deportados, mais tarde caracterizados como sociais, falarei 

pormenorizadamente mais adiante. Por um conjunto de razões que explicarei, este 

grupo é fundamental para a investigação em curso.  

Em 1931, chegaram a Timor mais dois navios, Pedro Gomes e Gil Eanes. O 

navio Gil Eanes partiu de Lisboa a 28 de Junho, fazendo algumas paragens pelo 

caminho em Cabo Verde, Guiné e Angola, para desembarque de alguns deportados e 

embarque de outros.10 No total, neste navio chegaram a Díli 90 deportados. O navio 

Pedro Gomes partiu de Belém às oito da manhã do dia 2 de Setembro e seguiu 

diretamente pela rota do Mediterrâneo e pelo Canal do Suez para Timor. 11 

Transportava cerca de 358 presos, 271 civis e 87 militares.12 Segundo um grupo de 

deportados que viria a fugir a 28 de Fevereiro de 1932 e que escreveram uma 

declaração intitulada de “Um Grupo de deportados de Timor à Nação portuguesa”, 

não houve qualquer julgamento antes da deportação.13  

Embora o grupo embarcado a bordo do navio Gil Eanes incluísse também 

presos por delito comum, a grande maioria dos homens enviados nos dois navios 

havia sido presa na sequência das revoltas reviralhistas contra o golpe de 26 de Maio 

de 1926 que instaurou a ditadura militar. 14 Segundo o deportado José Grácio Ribeiro, 

o grupo chegado em 1931, que ficou conhecido como o grupo dos deportados 

políticos, era constituído por três tipos: “uma minoria do povo, gente honesta e bem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 MORNA, A. (1931), Transporte de Guerra Pêro de Alenquer, Relatório da viagem ao extremo 
Oriente 1927-1928, Imprensa da Armada, Lisboa. 
10 LOUREIRO, C. A história de um navio: o "Gil Eanes", publicação No33. Lisboa, Gabinete de 
estudos das pescas, subsídios para a História dos navios portugueses, 1956, pp.171-175. 
11 Diário de Lisboa, 25 de Maio de 1983. 
12 CORREIA, M. (2001), Memórias de um resistente às Ditaduras, Temas e Debates, Círculo de 
Leitores, Lisboa, 254-268. 
13 Fundação Mário Soares, Documentos Resistência Timorense, Espaço por Timor, Manifesto de um 
grupo de deportados de Timor à Nação Portuguesa, 28 de Fevereiro de 1932. 
14 Ob. Cit., Memórias de um resistente às Ditaduras, 254-268. 
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comportada, uma maioria de cadastrados e um núcleo de dirigentes”, muitos deles, os 

próprios organizadores do movimento revolucionário de 26 de Agosto de 1931.15  

Chegando a Timor em finais de Outubro, os ocupantes destes dois navios 

foram imediatamente reencaminhados para dois campos de concentração, inaugurados 

pelo Governador António Baptista Justo (1930-1933) para o efeito, no enclave 

Oecussi e na ilha do Ataúro. Alguns terão conseguido fugir 16, mas a grande maioria 

aí permaneceu durante várias semanas, sendo que as condições destes campos foram 

largamente criticadas pelos seus ocupantes. As descrições feitas foram as seguintes: a 

ilha do Ataúro “dada a pequenez da sua superfície e a carência de meios de 

comunicação, é um campo de concentração natural. O mar substitui o arame farpado e 

espingarda vigilante das sentinelas”. “No Oecussi existia um verdadeiro campo de 

concentração, com profundos e largos fossos cheios de água e, em volta, os postes de 

arame farpado. Metralhadoras em posição vigiavam o campo de um alto próximo. Um 

comandante, à frente de uma força indígena e empunhando um chicote, dava 

ordens”17. Tinha dois barracões de madeira cobertos com folhas de palmeiras, ambos 

situados nas imediações de um arrozal, terreno húmido e povoado de milhões de 

mosquitos. Não havendo nem quinino nem mosquiteiros à disposição, segundo as 

memórias de Manuel António Correia, muitos terão sucumbido ao paludismo.18  

O principal responsável pelo fim dos campos em Fevereiro de 1932 terá sido o 

também deportado ex-coronel de infantaria António Augusto Dias Antunes. 

Funcionou como uma espécie de porta-voz dos restantes deportados e conseguiu fazer 

chegar à Liga dos Combatentes da Grande Guerra vários documentos 

comprometedores para o Governo da Colónia, que revelavam as duras condições a 

que os deportados estavam expostos nos presídios e nos campos de concentração. 

Num dos documentos enviados, um deportado queixava-se que grande parte dos seus 

companheiros estavam doentes e sem acesso a tratamento médico. Um outro 

documento enviado, foi um relatório de um médico retratando as precárias condições 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 RIBEIRO, J. (1934), Quem foram os incendiários? História de um crime político em Timor, em que, 
de maneira idêntica à do caso Reichtag, foi lançado fogo ao Palácio do Governo daquela Colónia, 
Lisboa, Imprensa Baroeth. 
16 Ob. Cit., Manifesto de um grupo de deportados de Timor à Nação Portuguesa e Ob. Cit. Memórias 
de um resistente às Ditaduras, p. 254-268. 
17 Ob. Cit., Manifesto de um grupo de deportados de Timor à Nação Portuguesa. 
18 Ob. Cit., Memórias de um resistente às Ditaduras, p. 254-268 
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do campo do Ocuessi: alimentação insuficiente, vestuário que não protegia nem de 

mosquitos, nem de doenças, etc... No mesmo relatório, o médico acrescentava que 

vários deportados já haviam chegado fortemente debilitados pela longa e dura viagem 

e que nestas condições, em vez de recuperarem, muitos poderiam mesmo morrer. A 

alimentação que lhes era distribuída, milho cozido e vegetais, era insuficiente do 

ponto de vista nutritivo. A má nutrição e as más condições em que alguns viveram, 

quer nos campos de concentração, quer nas prisões foram apontadas como causas 

diretas de morte de alguns deportados19. Só após alguns meses, tendo conseguido 

fazer chegar diversas queixas e documentos comprovativos destas condições à Liga 

dos Combatentes, é que esta entidade apresentou queixa formal ao Ministério das 

Colónias, denunciando as condições em que os deportados viviam em Timor. Só 

assim é que o Governo central acabou por lhes dar ordem de soltura, embora sem 

permissão para sair da Colónia de Timor.20  

De um momento para o outro, quase 500 europeus chegaram a Díli. Nos 

primeiros tempos a capital encheu-se de movimento de europeus. Sem estruturas para 

tal, “o comércio não tinha mãos a medir e os alfaiates faziam fatos em série”. 

Segundo Grácio Ribeiro, no geral, as diferentes categorias de deportados dividiram-se 

da seguinte forma: os primeiros partiram para as montanhas procurando trabalho e 

vida sóbria. Os segundos ficavam-se pela cidade, “local onde os pequenos delitos 

originados pelo álcool e falta de valores morais eram muitos comuns”. Finalmente, da 

terceira facção, na qual estavam integrados diversos ex-militares, a maioria ficou 

também pela cidade, esperando que uma reviravolta política a seu favor os fizesse 

regressar à Metrópole, pois não tinham previsões de ficar em Timor.21 

A 5 de Dezembro de 1932, pelo decreto Nº21.943 foi concedida uma amnistia 

geral a todos os deportados políticos espalhados nos diferentes territórios 

ultramarinos. Assim, a grande maioria dos deportados que estava em Timor embarcou 

a 27 de Abril de 1933 no paquete Moçambique, com o intuito de regressar à 

Metrópole. De fora desta amnistia ficou uma lista dos “50 mais perigosos” e todos os 

deportados sociais: todos aqueles que não tinham sido presos por razões que o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Ob. Cit., Timor, a presença portuguesa (1769-1945), pp.707-713. 
20 Idem, pp. P.710. 
21 Ob. Cit., Quem foram os incendiários? História de um crime político em Timor, em que, de maneira 
idêntica à do caso Reichtag, foi lançado fogo ao Palácio do Governo daquela Colónia. 



Madalena Salvação Barreto                                                                FCSH-UNL, 2014	  
Deportação, colonialismo e interações culturais em Timor: o caso dos deportados nas 

décadas de 20 e 30 do século XX	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

7	  

Governo considerou políticas, mas por delitos comuns, todos os chegados em 1927 

incluídos.22 O Governo central não assumiu os actos destes últimos, na sua maioria 

jovens que haviam pertencido às juventudes sindicalistas, comunistas, socialistas e 

anarquistas e que pretendiam reivindicar melhores condições de vida e de trabalho, 

como actos de oposição política, mas sim como simples atentados terroristas. Assim 

sendo, não tiveram direito à amnistia política. 

No ano de 1927, a população europeia de Timor era de 11 ocidentais 

estrangeiros e 378 portugueses, grande parte funcionários estatais, além de 155 

naturais originários de outras províncias ultramarinas.23 Assim, é de crer que a 

passagem de cerca de 600 deportados por Timor ao longo dos anos 1931 e 1933, terá 

deixado marcas na História. A certa altura o número de deportados quase dobrava o 

da população civil europeia ali residente.  

Infelizmente, ao tentar traçar a História da permanência deste grupo de cerca 

de 500 deportados por Timor ao longo de um ano e meio, deparamo-nos com o já 

referido problema da falta de documentação. Não nos é possível compreender ao certo 

o que é que este conjunto de homens fez durante a sua estadia em Timor, como se 

sustentaram, como se adaptaram às condicionantes da Colónia, se casaram, tiveram 

filhos, como se relacionaram com os timorenses, etc... Após a amnistia, ficam em 

Timor cerca de 110 deportados: quase todos os que haviam sido enviados em 1927 e, 

dos que chegaram em 1931, os que haviam sido presos por delitos comuns. Isto 

significa que cerca de 1/3 da população europeia a residir em Timor eram deportados.  

Considerando que os deportados estavam interditos de sair da Colónia, que 

foram enviados para diferentes pontos do território onde passaram a ter residência 

fixa e obrigação de se apresentar todas as semanas, e sendo que nestes locais a 

presença europeia era muito ténue24, poderemos pensar na possibilidade de a presença 

deste grupo de deportados ter contribuído mais para a colonização e para o 

intercâmbio cultural entre portugueses e timorenses, que a simbólica presença 

portuguesa dos três séculos anteriores. É precisamente esta a problemática da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 MADEIRA, Madeira; FARINHA, Luís; PIMENTEL Irene Flunser, (2007), Vítimas de Salazar: 
Estado Novo e violência política, Lisboa, Esfera dos Livros, p.200. 
23 Ob. Cit. Timor, antecâmara do Inferno, p.122. A documentação não refere mês, pelo que não 
podemos concluir se este número já incluem os deportados chegados neste mesmo ano. 
24	  Ob. Cit., Timor, a presença portuguesa (1769-1945), p.712. 
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investigação que me proponho: procuro desenvolver as histórias de vida deste 

conjunto de deportados e, a partir delas, investigar os deportados como um grupo de 

mediação no espaço de interações entre as sociedades timorenses e a administração 

colonial portuguesa. Porquê e como se estabeleceram em Timor? Porque 

permaneceram, por que regressaram? Que relações mantiveram com o governo 

colonial, com os/as timorenses e com as suas instituições? Qual a reação dos 

timorenses a estas ligações e qual o seu significado local? Sendo que é ainda uma 

investigação em fase inicial, não conseguimos adiantar para já grandes conclusões. 

Apresentaremos no entanto algumas histórias de vida que já consegui traçar. 

 

A vida dos Deportados em Timor 

Quando o Governador Teófilo Duarte (1926-1929) chegou a Timor deparou-se 

com um orçamento largamente deficitário, o que aos seus olhos não tinha razão de 

ser. Segundo o Governador, Timor tinha solos férteis e mão-de-obra, mas não tinha, 

como já referido, colonos para se encarregarem dessa tarefa e a população timorense 

não tinha capacidade financeira nem instrução para o fazer. O Governador precisava 

de pessoas com capacidade para gerir plantações e indústrias em larga escala e com 

capacidade de criar empresas de exportação. Neste sentido concedeu aos residentes 

várias facilidades para que criassem novas indústrias, desenvolvessem certas 

produções agrícolas e fizessem criação de animais.25  

Em 1927, à chegada dos deportados, sem instruções superiores do Governo 

Central sobre o destino a dar aos presos recém-chegados e perante a perspectiva de ter 

de os alimentar caso os mantivesse na prisão, o Governador decidiu dar-lhes liberdade 

e meios de subsistência para os primeiros dias. Foi feita uma lista de profissões com o 

objectivo de empregar cada um na sua área de aptidões e competências, com direito a 

salário mensal. Surgiram artífices de diversas áreas que passaram a exercer uma 

actividade útil para a Colónia e a trabalhar para receber o seu sustento. Segundo 

Teófilo Duarte, de entre os que não conseguiram arranjar uma ocupação relacionada 

com as suas competências, alguns terão sido admitidos como funcionários públicos do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 DUARTE, T. (1944), Ocupação e Colonização Branca de Timor, Editora Educação Nacional, Porto, 
pp. 118-131. 
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Governo e outros como fiscais dos 20 000 timorenses que trabalhavam, quer nas 

plantações do Estado quer nas obras públicas.26 Com efeito, já depois do seu regresso 

a Portugal, numa entrevista concedida ao Diário de Lisboa, Teófilo Duarte afirma: 

“Se não fossem eles (os deportados), dizem os comandantes militares, eu não tinha 

conseguido fazer os 400 quilómetros de estrada que construí.”27 

Por fim, na esperança que aí se estabelecessem como colonos, o Governador 

alargou as regalias já concedidas aos funcionários, a qualquer português que 

desembarcasse na Colónia, passando a incluir o recém chegado grupo de deportados. 

Assim, dava-se-lhes a perspectiva de que em Timor seria possível reconstruírem a sua 

vida enquanto colonos, em vez de viverem sob severa vigilância e repressão. Segundo 

Teófilo Duarte, pretendia-se aproveitar os poucos colonos europeus que se poderiam 

fixar em Timor.28  

Contudo, estas regalias haviam sido feitas à margem dos orçamentos 

estipulados pelo governo central. Assim, ao longo dos anos seguintes, com um 

controlo cada vez maior de contas por parte do governo da Metrópole, os 

Governadores seguintes, Cesário Augusto de Almeida Viana (1929-1930) e António 

Baptista Justo (1930-1933) optaram por não dar continuidade às medidas de Teófilo 

Duarte. Anos mais tarde, na sua obra intitulada de “Ocupação e Colonização Branca 

de Timor”, Teófilo Duarte critica esta posição dos seus sucessores e afirma que terá 

sido a suspensão de regalias que provocou que muitos dos deportados chegados em 

1931, ou mesmo aqueles que não conseguiram organizar as suas vidas antes da 

mesma, sem meios para singrar, se entregassem à vida da desordem e da inércia. O 

Governador acrescenta, “uma vez que viviam somente de um magro subsídio de 

alimentação, em vez de contribuir para o desenvolvimento da colónia, pelo contrário, 

iam contribuindo para a queda dos valores morais e para o nascimento de inúmeras 

crianças mestiças sem grandes previsões de um bom futuro”.29 

Com efeito, ao longo dos anos 30 verificam-se algumas situações que 

explicam porque razão Teófilo Duarte fez estas afirmações: alguns deportados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Idem, p.135. 
27 Diário de Lisboa, 27-02-1929: 4. 
28 Ob. Cit., Ocupação e Colonização Branca de Timor, pp.139-140. 
29 Idem, pp.139-140. 
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conseguiram fugir do território,30 outros o tentaram embora sem sucesso,31 houve um 

incêndio no Palácio do Governador, alegadamente uma tentativa de assassínio ao 

Governador,32 a criação de um movimento clandestino revolucionário, a Aliança 

Libertária de Timor que chegou mesmo a ter o seu próprio periódico,33 vários 

deportados passaram algumas temporadas desterrados em Ataúro, 34 e alguns 

permaneceram presos, tendo havido pelo menos um caso de morte pelos maus tratos 

sofridos dentro da prisão.35 Há que ter em conta que, no geral, as relações entre este 

grupo e a administração portuguesa eram muito complicadas e assim, estes actos 

poderão ter sido consequência direta das más relações entre o Governo e os 

deportados, já que estes últimos continuavam a reivindicar direitos a um Governo que 

os deixou à margem.  

No que concerne às relações profissionais dos deportados, sabemos que os 

primeiros anos não foram fáceis. Houve alguns entraves ao imediato e próspero 

desenvolvimento dos estabelecimentos comerciais iniciados por deportados, ainda que 

mais tarde muitos tenham conseguido vingar. Aquando da chegada deste grupo ao 

território, a grande maioria do comércio em Timor estava nas mãos dos chineses e, 

segundo José Simões Martinho, estes “não tinham quaisquer problemas em sentar-se 

como iguais ao lado de um indígena, fosse para negociar ou para socializar. Pelo 

contrário, os deportados impunham uma relação de hierarquia, exigindo o respeito da 

sua “superioridade”, o que fazia com que o timorense tivesse pouca vontade de 

comerciar com o branco”.36 Para além disso, a característica de prisioneiro destes 

novos comerciantes (mal conotada também na sociedade timorense) também 

dificultou a aderência da população às novas lojas. Foi o caso de dois deportados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Ob. Cit., Manifesto de um grupo de deportados de Timor à Nação Portuguesa. 
31 Por exemplo, o deportado José da Silva Gordinho.  
32 Ob. Cit., Quem foram os incendiários? História de um crime político em Timor, em que, de maneira 
idêntica à do caso Reichtag, foi lançado fogo ao Palácio do Governo daquela Colónia. 
33Mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto/index.php?option=com_dicionario&view=grupo&cid=17 
&Itemid =46, consultado a 10 de Setembro de 2013 
34 Ob. Cit. Timor, a presença portuguesa (1769-1945), p.915.  
35 Veja-se o caso do deportado Joaquim Pereira, mais conhecido por Bela-Kun que com a ajuda dos 
benefícios concedidos por Teófilo Duarte, havia conseguido comprar uma camioneta vivendo dos 
fretes que fazia com a mesma mas que acaba por morrer de má nutrição na prisão de Batugadé. AHU, 
Gabinete do ministro, sala 2, est, XVII, prat.11, nº 2871, processo de inquérito da morte de um 
deportado em timor, “bela-Kun”, vols nº 2 e 3, 1935.  
36 MARTINHO, Cap. José S., Problemas administrativos e de Colonização da Província de Timor, 
Livraria Progredior, Porto, pp.162-165. 
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(Teófilo Duarte não refere os nomes) que abriram uma padaria e uma barbearia em 

Díli. No início, ambas as lojas passaram por grandes dificuldades porque a população 

tinha medo que o padeiro envenenasse o pão ou que o barbeiro ferisse algum pescoço 

com a navalha de barbear. Segundo Teófilo Duarte, foi preciso ser o Governador a dar 

o primeiro passo e frequentar tais lojas. “Só ao fim de algumas semanas e vendo que o 

Governador continuava vivo e em forma, é que as populações acederam a frequentá-

las também”.37 

Através dos testemunhos de dois deportados políticos, Paulo Braga e José 

Grácio Ribeiro, podemos tirar algumas conclusões de como seria o dia-a-dia dos 

deportados em Timor. Segundo Grácio Ribeiro, referindo-se aos deportados chegados 

em 1927: “em 1931, ainda havia 60 desses moços e a maioria deles teve filhos de 

indígenas timorenses e vivia em casas modestas, trabalhando dignamente nos serviços 

ou comércio”, “no geral, haviam deixado de ser jovens irrequietos para passarem a ser 

chefes de família. Residiam quase todos nos arrabaldes, em casas de palapa e ali 

passavam os seus dias com as suas famílias. Os que não tinham ocupações, não 

tinham meios de subsistência, pelo que viviam dispersos pelo território e aí 

procuravam forma de ganhar umas patacas”. “É notável e digno de registo o esforço 

despendido pelos deportados sociais em beneficio da colónia. Nada ali existe de 

trabalhos públicos, feitos nos últimos anos que não tenha contado com a sua 

colaboração”.38 Também o Capitão José Simões Martinho o afirma: “os sociais,39 

salvo raras exceções eram trabalhadores: marceneiros, pintores, estucadores, 

serralheiros, mecânicos, etc... Aqueles que não tinham profissão procuraram trabalhar 

nas empresas agrícolas”.40  

Ambos os autores referem as idas ao mercado como o acontecimento social da 

semana. O mercado era um lugar essencial na sociabilidade timorense e também para 

os europeus que com eles queriam contactar. Para Timor, só foram deportados 

homens. Mulheres europeias seriam muito provavelmente somente as senhoras que 

acompanharam os maridos que para ali foram destacados como militares ou 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Ob. Cit. Ocupação e Colonização Branca de Timor, p.136. 
38 Ob. Cit, Quem foram os incendiários? História de um crime político em Timor, em que, de maneira 
idêntica à do caso Reichtag, foi lançado fogo ao Palácio do Governo daquela Colónia. 
39 Aquando da chegada do novo grupo de deportados em 1931, o grupo antigo ficou oficialmente 
batizado de deportados sociais e o novo grupo de deportados políticos. 
40 Ob. Cit., Problemas administrativos e de Colonização da Província de Timor, pp.162-165. 
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administrativos. Sabemos também, que os deportados tinham uma série de obrigações 

dada a sua condição. Uma delas, era a proibição de se relacionarem socialmente com 

qualquer outro europeu.41 Assim sendo, estes deportados, todos homens, estavam 

restritos a relacionarem-se somente entre eles ou com a população timorense. Tendo 

isto em conta, o mercado era o local onde os deportados, para além das compras para 

a semana, procuravam conhecer mulheres timorenses. Muitas famílias se criaram 

nesta altura, dando origem a numerosos filhos luso-timorenses.42 Fica a questão de 

como terão sido as relações entre os deportados e as mulheres timorenses. Será que 

casaram segundo os costumes timorenses, pela Igreja, ambos ou nenhum? Ligações 

informais?  

O casamento tradicional timorense, o Barlaque, é algo de grande importância 

para a sociedade timorense. É uma união que não envolve somente o casal, mas toda a 

família, isto tendo em conta que, em Timor, o individuo não existe só por si 

individualmente, mas antes como membro de uma família e de uma comunidade. O 

Barlaque não é uma tradição imutável ou estanque e é extremamente complexa. Cada 

Barlaque depende do que é acordado entre as partes envolvidas: o dote a pagar à 

família da noiva, o local para onde o casal vai morar, a quem “pertencem” os filhos, 

etc... A partir do momento em que se dá o barlaque, as duas famílias passam a estar 

ligadas e obrigadas necessariamente a tomar conta uma da outra. Conforme referido 

no início deste artigo, o Barlaque era umas das formas de consolidação de alianças 

entre os diferentes reinos, confirmando esta grande importância que as redes 

familiares e os laços de parentesco tinham e têm para a sociedade timorense, tendo 

por isso uma dimensão muito política e muito importante para as ligações 

diplomáticas entre os reinos.43 De tal forma, que durante as campanhas de pacificação 

dos finais do século XIX as tropas portuguesas o utilizavam como estratégia de 

guerra. Conhecendo os barlaques existentes saberiam à partida que reinos tomariam o 

lado de quem nas diferentes rebeliões contra a administração portuguesa. No fundo, o 

barlaque era uma ligação extremamente importante na definição de estatutos sociais, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Ob. Cit., Oposição Libertária em Portugal, 1939-1974, p.281.	  
42 Ob. Cit. Ocupação e Colonização Branca de Timor. 
43 DUARTE, J., (1979), BARLAQUE: CASAMENTO GENTÍLICO TIMORENSE, Sep. Arq. Centro 
Cultural Português, Fundação Calouste Gulbenkian, Paris. 
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económicos, militares e políticos de cada reino e de todos os reinos.44 Ora, assim 

sendo, caso tenha havido casamentos entre alguns destes homens e mulheres oriundas 

de famílias de Liurais, talvez possamos pensar que também estes casamentos tenham 

tido a preocupação política de firmar alianças diplomáticas.  

Será que este grupo de portugueses se preocupou em cumprir esta tradição 

timorense? Esta cerimónia envolvia um ritual com várias cedências de parte a parte, 

uma delas os filhos. No caso destes deportados, a ter havido um contrato entre a 

família da noiva e o deportado, como foi feito este acordo? Os filhos “pertenciam” a 

quem? Enquanto cumpriam a pena de deportação, alguns deportados enviaram os 

filhos para Portugal. Qual terá sido o papel da mãe neste aspecto? Tentando responder 

a estas questões darei o exemplo de alguns casos particulares já estudados.  

Por exemplo, Manuel Simões de Miranda chegado a Timor em 1927, 

envolveu-se numa relação informal com Laura Sequeira Ximenes, proveniente de 

Baucau e filha de uma timorense e de um funcionário português que não assumira a 

paternidade. Laura tinha já um primeiro filho de outro português. Com esta timorense, 

este deportado teve 3 filhos: Alice (1929), José (1931) e João (1933). Em Dezembro 

de 1932, na sequência da amnistia concedida e na esperança de ser mandado regressar 

também, Miranda envia Alice e José ainda pequenos para casa dos avós paternos em 

Aveiro. Segundo a família, foi por esta razão que Laura decidiu abandonar Simões de 

Miranda, deixando-o com o filho mais novo, João nas mãos. Tendo em conta as já 

referidas condições do casamento timorense, terá havido um acordo de casamento 

entre os dois, o qual Simões de Miranda não terá comprido, dando legitimidade a 

Laura para o abandonar?45 

Também o deportado José da Silva Gordinho, na esperança de conseguir 

evadir-se da Colónia, enviou, em inícios de 1932os dois filhos para Portugal, ficando 

os mesmos ao cuidado da avó em Almada. Neste caso, não conhecemos a reação da 

mãe perante o envio dos filhos. Sabemos apenas que morreu meses mais tarde.46 É de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 ROQUE, R. (2010), Marriage traps: colonial interactions with indigenous marriage ties in East 
Timor, online version available at http://colonialmimesis.wordpress.com/ (downloaded on May 2013) 
45 Entrevista à Família Simões de Miranda, Aveiro, Maio 2013.  
46 Ob. Cit., José da Silva Gordinho 1899-1948, Memorial de um anarquista Almadense. 
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assinalar que em ambos os casos, estes deportados voltam a reunir-se numa união 

informal com as irmãs da primeira mulher, também algo recorrente em Timor.47  

Duas interessantes situações que nos ajudam a analisar as ligações entre estes 

homens e mulheres timorenses e até mesmo a aceitação e integração deste conjunto de 

homens na sociedade tradicional timorense e nas suas instituições ao longo do tempo, 

são a tentativa de namoro entre um deportado e uma mulher oriunda de uma família 

real e a de um Barlaque entre um filho de um deportado e a filha de um Liurai. No 

romance Caiúru, uma narrativa de Grácio Ribeiro feita na 1ª pessoa, o autor descreve 

uma situação em que a personagem principal se encontra num mercado e vê uma 

linda timorense, ficando a observá-la. Dando mostras de pretender aproximar-se, 

numa atitude defensiva, imediatamente a família a rodeia e leva. Mais tarde, um 

camarada, que deduzimos ser Manuel Viegas Carrascalão, explica-lhe tratar-se da 

herdeira do Reino de Maubara e que Grácio Ribeiro nunca terá dinheiro ou 

argumentos para a conseguir barlaquear. Esta situação encontra-se descrita num 

romance, pelo que apenas podemos imaginar que esta cena tenha de facto sucedido. 

Não deixa no entanto de levantar algumas questões.48 Alguns capítulos adiante, é-nos 

descrita uma cena em que um timorense explica ao autor que “um deportado” nunca 

terá dinheiro ou estatuto para casar e pagar o dote de uma rapariga oriunda de uma 

família real. Ao longo desta mesma obra bibliográfica, podemos constatar que o “ser 

português” era um estatuto considerado pela comunidade timorense: convidavam-nos 

para as festas e celebrações, sentavam-se às mesma mesa para tomar as refeições, 

tinham direito a dirigir as caçadas em pé de igualdade de membros de famílias reais, 

mas, a ideia de um casamento com um elemento da família real, parecia ser algo 

impensável. Então, a reação da família de Caiúru, negando por completo a hipótese 

de integrar este homem na sociedade tradicional timorense através de uma possível 

ligação marital, explica-se pelo facto de o homem ser um deportado, por ser português 

ou simplesmente uma atitude de proteção da rapariga? De resto, desta geração, não 

foram encontrados registos de um barlaque entre um elemento da família real direto e 

um deportado.49 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Idem e entrevista à Família Simões de Miranda, Aveiro, Maio 2013.  
48 RIBEIRO, J. (1939), Caiúru, Lisboa, Imprensa Artística, p.73.  
49 Idem, p.115.  
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Vários anos mais tarde, quando nos parece que este grupo já se encontra 

integrado na sociedade timorense, temos a história de António Horta-Lemos, filho de 

Francisco Horta. Nos tempos pós-guerra, Francisco Horta trabalhou nos poços de 

petróleo em Pualaca e quando António tinha cerca de 19 anos ficou a substituir o pai, 

ficando responsável pela precária exploração do petróleo na região de Manatuto. 

Vivendo ali, acabou por se entranhar na vida da comunidade e casar segundo os 

costumes locais, barlaque e também pelo registo católico com uma das filhas do 

Liurai de Barique, D. Tito dos Reis e Cunha, uma rapariga chamada Alzira que havia 

estudado no Colégio da Missão Católica de Soibada.50  

Segundo a cultura tradicional timorense, António, sendo malai, não tinha 

estatuto na hierarquia social tradicional por isso, antes de casar, fez-se uma cerimónia 

ritual na qual António Horta foi incorporado como membro da família do Liurai de 

Samoro. Assim, já se encontrava numa posição social digna de casar com a filha do 

Liurai de Barique.51 Por esta razão, foi a família real de Samoro quem representou 

António nas negociações do Barlaque.52 Segundo José Ramos-Horta, “o noivo e os 

seus pais deviam doar determinados valores aos pais da noiva, búfalos, joias, etc... (o 

dote). A importância do Barlaque subia com a importância social da noiva. Os meus 

pais devem ter ido para a bancarrota com tal casamento, dado o estatuto social da 

noiva”. De resto, com as descrições que Ramos-Horta faz da cerimónia propriamente 

dita, conseguimos entender que foi de facto uma festa de grande aparato, “três dias e 

três noites, muita comida, jogatana e até luta de galos”.53  

O casal António e Alzira teve oito filhos e sempre viveu em Natarbora, onde 

António, ainda que sem qualquer função administrativa oficial, teve um papel 

fundamental na gerência da sociedade local. 54  Algo que importa salientar, se 

considerarmos que, aos olhos da população, a estrutura social tradicional timorense é 

fundamental como fonte legitimadora dos representantes políticos locais. Ao longo do 

tempo colonial português, a imposição de chefes, desconformes à legitimidade 

tradicional da comunidade originava situações de resistência por parte da sociedade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50HORTA, J. (1994), Timor Leste, Amanhã em Díli, Publicações Dom Quixote, Lisboa, p. 47. 
51 Entrevista ao Sr. Lainain Eugénio Sarmento a 11 de Abril de 2014. 
52 Entrevista a Dulce Horta Lemos, Díli a 30 de Abril de 2014. 
53 Ob. Cit. Timor Leste, Amanhã em Díli, p. 47.  
54 Entrevista a Dulce Horta Lemos, Díli a 30 de Abril de 2014. 
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local.55 Ora, o facto de António Horta ter casado segundo as tradições timorense e 

católica, é sinal que de ter sido aceite pela sociedade timorense. O facto de lhe terem 

concedido a autoridade para gerir a sociedade local, é sinal de ter sido totalmente 

integrado na sociedade timorense.  

A primeira situação referida relacionada com o Barlaque aconteceu nos anos 

30, a segunda terá acontecido nos anos 60. Estas duas situações são interessantes, pois 

retratam os frutos da vivência intercultural entre portugueses e timorenses, como o 

tempo e a imersão na tradição local, permitiram a aceitação e integração de elementos 

estrangeiros em instituições e cerimoniais timorenses, algo que anteriormente havia 

sido negado.  

Outra questão que importa tentar compreender é a relação deste grupo de 

portugueses com o conceito Uma Lulik (traduzindo literalmente, Casa Sagrada), os 

seus ritos e o seu significado para a sociedade tradicional timorense. Por norma, 

fisicamente, encontramo-las na várzea, onde tradicionalmente o homem timorense 

trabalha e são tidas, conforme o próprio nome indica, como Sagradas. Cada indivíduo 

pertence a uma Casa que lhe dá o nome e um lugar, um papel na sociedade. Cada 

Casa tem a sua História de origem, a sua genealogia familiar e os seus vários rituais 

que funcionam como elo de ligação, de união entre a comunidade, a viva e a passada. 

Assim sendo, a Casa Sagrada funciona como estrutura de base para toda a vida social, 

seja a nível individual ou familiar, pelo que a prática ritual é algo constante e 

fundamental para a continuidade social.56 

A família do deportado Álvaro Damas reconhece que o avô nunca criou 

relação com nenhuma Uma Lulik, “que é uma tradição timorense”.57 Embora na 

região de Liquiçá, local onde a avó nasceu, a tradição mande que a família visite a 

casa sagrada do lado paterno, esta família não a tendo, visita sempre a casa sagrada da 

linha materna.  

Pelas razões já apresentadas, em Timor as cerimónias fúnebres são algo a que 

os timorenses dão grande importância e são muito ligadas à Uma Lulik, pois aí 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 SOUSA, L. (2010), An tia_partilha ritual e organização social entre os Bunak de Lamak Hitu, 
Universidade Aberta, Bobonaro, Timor-Leste, p.36.  
56	  Idem, p.93-96.	  
57 Entrevista aos Srs. Vitorino e Filomeno Amado, ambos netos do Sr. Álvaro Damas, Díli, 28 
Novembro de 2013 
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passará ser o local de encontro entre o antepassado e as gerações que ainda vivem. 

“No costume timorense, os homens são enterrados onde trabalhavam e onde é o sítio 

deles, na várzea e perto da sua Uma Lulik.” Contudo, também, “o enterro do avô foi 

um enterro ocidental pois como estrangeiro, não tinha ligação à Uma Lulik, que é uma 

tradição timorense”. “Foi enterrado segundo a tradição católica aqui em Díli, numa 

campa no cemitério de Santa cruz”, pois “na realidade, o avô sempre viveu em Díli”. 

 Esta é uma investigação ainda em curso e com um foco de estudo que incluí 

mais de cem famílias, que pelo contexto histórico timorense, hoje, se encontram 

espalhadas entre Portugal, Moçambique, Macau, Timor e Austrália. Assim, até agora 

apenas conseguimos encontrar, entrevistar e analisar cerca de quinze famílias.  

Ao tentarmos compreender se este grupo funcionou directamente como grupo 

de mediação entre as sociedades timorenses e a administração colonial portuguesa, a 

um primeiro olhar e a curto prazo, as pistas dão-nos alguns indícios que não. As 

fontes, escritas ou orais, não nos permitem grandes conclusões mas, sabemos que até 

ao final da Segunda Guerra, as relações entre este grupo e a administração portuguesa, 

foram complicadas, pelo que, no geral, deportados e administração viviam afastados. 

No entanto, se observarmos que este grupo introduziu traços culturais portugueses nas 

sociedades timorenses e que, por sua vez assimilou traços culturais timorenses, então,  

ainda que indirectamente e a longo prazo, parece-nos que terão contribuído e muito 

como mediadores entre as sociedades timorenses e a administração colonial 

portuguesa. De facto, estes homens espalharam-se pelos diferentes pontos do 

território, onde viveram, trabalharam e construíram família. Ao longo das décadas 

foram aceites pelas sociedades timorenses e alguns até totalmente integrados nas 

mesmas. A interação entre uns e outros fomentou a aprendizagem das diferentes 

línguas fomentando a comunicação; as relações profissionais introduziram novas 

técnicas e geraram novos postos de trabalho; e, finalmente, as ligações amorosas e a 

descendência cimentaram relações e alianças entre todos. Ora, uma vez que até então 

Timor era uma colónia “sem colonos”, ao longo de todo o século XX, não apenas os 

deportados, mas principalmente as suas famílias e descendência foram elo de ligação 

fundamental entre Portugal e Timor.  
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