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▶O mundo no Politécnico de Leiria

Nome: Noemia Auxiliadora
Ruas
Cidade/País: Timor
Leste
Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do
Mar (Peniche)
Curso: Gestão da Quali-
dade e Segurança Ali-
mentar
....................

Quais as motivações para
eleger Portugal como des-
tino para estudar fora?
Poder conhecer e estar pró-
xima do Santuário da Nossa
Senhora de Fátima foi um
dos motivos que me fez es-
colher Portugal, considero-
-o ‘Terra Santa’.

Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que sig-
nificado tem para si? 
Quando vim, trouxe o ca-
saco do meu pai. Ele era
muito inspirador e moti-
vava-me muito. Mesmo que
seja um casaco, é muito es-
pecial para mim.

O que merece ser visitado
no seu país?

Existem vários lugares que
merecem ser visitados, mas
destaco duas ilhas muito bo-
nitas, que são Ataúro e Jaco.

Que prato típico da sua
cida de/país aconselha?
Porquê? 
Aconselho a provar ‘Batar
da’an’, é uma mistura de mi-
lho, feijão e outros legumes.

Que música/escritor/ar-
tista/personalidade des-
taca do seu país? Porquê?
Destaco a música ‘Oras to’ó
ona atu ita hili’, uma música
com muito significado para
os cidadãos, pois refere-se à
independência de Timor-
-Leste, a 30 de Agosto de
1999, ano de vitória e liber-
tação da colónia Indonésia.

Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
Somos um povo muito sim-
pático e adoramos a nossa
herança ancestral, além
disso somos muito crentes
em Deus. 

Qual a maior semelhança
e a maior diferença entre
Portugal e o seu País?
A maior semelhança é a lín-
gua, como somos um país
colonizado pelos portugue-
ses, falamos também a lín-
gua portuguesa. 
As maiores diferenças cen-
tram-se no desenvolvi-
mento global do país, no-

meadamente em termos de
infraestruturas, educação, e
inclusivamente no estilo de
vida.

Na sua adaptação, o que
foi mais difícil?
A minha maior dificuldade
foi com a língua portuguesa,
que provoca algumas limita-
ções na comunicação com
os meus colegas. 

Em que é que Portugal ou
os portugueses a inspi-
ram?
O sistema de educação em
Portugal é muito avançado,
o que me motiva bastante. |

“Somos um povo [Timor Leste]
muito simpático e adoramos
a nossa herança ancestral”

Existem vários lugares 
que merecem ser 
visitados, mas destaco 
duas ilhas muito 
bonitas, que são
Ataúro e Jaco

A música ‘Oras to’ó
ona atu ita hili tem 
muito significado, pois 
refere-se à indepen-
dência de Timor-Leste, 
a 30 de Agosto de 
1999


