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Explicação Prévia
No üa 79 d,e Setembro deste, ano d"a lg70 comptetu"r_se um
quarto d)e século d,ecTrrida,atpós o.finat aryoteoti,co tio d,rama que
se d,esenrolou ent, Tô,mor ia primei,ra'metad,e cl,a dÉcaila d,e
quarenta.
Tod,os os po,rtuguese's Euo en,tã,o ai, ui,ui,am,
fossem eles

ti,mor anses, metr opolitt anos r'g oese s, maile,i,renser,,',i\ü,cwrrol. ou
rnüca,ens-es) es'ti,uera,m swjei,tos a prolomgado e pertinaz su,ptínio
qwe estóica e-patri,ò-tioarnente su\íortarahn, wp"ia* d,e tereri,, si,íto

de qualquer meio d,à comunióafã,o com o *und,o
oontra a doença e, os qtre foram õbri,gad,os a rennir-se"
n'ünxa zona d,e conc.entra;çã,o, subtnet,id,os, a pri,uatç,ões e,utremas
d,e ali,men-tos, meil,ica,mentos', arti,gos d^e uestudito, d,e hi,gi,ene
e d,e conlorto _,etc,, ,tuu,lnxü palaura, d,e quase to,ilo o essànci,at
ü uim,a, ui,a saud,úuel e decentê.
Dwas 'i,nuasões por trapas estramgeiras uíeram ilegtrui,r a
perfei,ta ord,em e serenq, F!à-que em T-i,mor desfrutauam portu_
gueses d,e d,iuersq,s. naturalidades e crençüs, mas unid,os
irater_
nalmente nun1, nuesnl,o id,eal patrióti,co e d,e a,mor peta fasói,nante
terra em que haui,a,m nasc,id,o ou, trabalhauam.
Dara,m o e'nemplo_dn d,esprezo pela soberani,a d,e po,rtugal
as fwças australi,ano-holand"esas que d,esambarcaram em Díti,
a 77 d,e Dezembro d,e 7917, nã,o obstante a fi,rme e d,ecid,iita
oposi,çã,o
gouernad"w Eeryeàra,, ile Cunsalho, esse português
_d,o
d,e
d,o mais pura.quíIate que) sem possi,b,íI,id,ad,e d,à se i,mpor
_ouro
pelas
ürrnüy, enèr'g,ica,rnente protestòw c,ontra tão aleiaosa
afronlq, a um, pa,ís neutral, ali,ado d,e Ingl,aterra, arnd,a mai,s!
. AW nã,o ticou_por aí o atropelo à autor.idade portuguesa.
-, i,nstalail,o
Jd
em Dí\,i,, o te:nemte-corone,l, holanitês Vãn Stíattten,
comand,ante das forças ali,ad,as, i,m,pôs uo Gouernad,o,r a ileslo,caçã,o para longe ila càd,ad,e do aquartelamento d,a Cornpanhi,a d,e
C,açad,ores d,e Timor, úni,ca força udltda d,e que os partugwes,es
4ryunlaamr con't, a, dmxeüçü de, a m,and,ür d,esurmar, se ass,írn nã,o
fosse, cl,and,o coqno matiuo d,a td,o ue,uatória d,ecis'ã,o, o ter reced,es,pojad,os

d'e il,efesa

boil,o informaçdn de quÊ ü campamhda se preparüuü pd,rd üs
atacar!
Não teue esta inuasã,o efei,tos maléfi,cos d,e momta sobre a
uid,u materi,al da população, po,rém, da leuaíla a etento pelos

japoneses re:sultara,m i,númerüs e uari,ad,as consequênci,as
!úne,s-

tas pois certamente so aperceberam d"e que o d,esenuotl,u,imento
em Tfunav' d,a tdei,a da Grande Ãsia Oriental (ewfemttsmo com

qwe encob,t'ieffi

et stêlú

d,esígni,a d,e se to,rnarem senhore,s ìl,e toda

ela) sòmenta poil,eria realizar-se na conili,çã,o d,e serem p,rofunilamemt'e abalad,as a fé patri,óti,ca, assi,m conlo ü amtzade e a
confi,amça dos natu,rai,s ti,mo,renses noa seus wmã,os d,e além-mar.

Para ati,ngirem esso objecti,uo d,ed,icaraflt-se os nípões a ueüar
dmqxnemte estea ú,l,ti,mos e d, procurür. il,espresti,gi,ti-Ios perante
os nati,uos d,a illta, seru,índ,o-se d,os meios ntai,st d,e,sle,ai,s e hi,pócri,tas.

A

propagand,a contra Portugal era pt'úti,ca si,stemtitica

d,os

segwndos i,nuasares que nã,a escomd,,i,am o íl"esprezo d,o <<Impéri,o
Im,percal d,o Grande Japã,o>> pel,os ewr,o,peus Eue tã,o' fúci,l e surpreend"entemente até entã,o haui,am, consegwid,o il,errotar a quo,se

aniquilar.
Logo noE com,eços d,a sua ocupaçd,o csrta,rnente com,preenilnra,m ser-lhes i,mpossí,uel, obter d,as auto,rrd,ad,e:s po,t'tugue'sas
qualquer cancessd,a, por mí,ni,md qrrÊ fosse, contrúri,a à nossa
estricta newtralidail,a e, quanto à si,mpati,a qun tod,o's ti,nham
pel,a causa das nações ali,ad,as nw?,oü, por certo, albergaram
qual,quer il,tú,uid,a, embo,ra conhecend,o perfei,tamente ost ügrüDos
por elas a nós recentemente infli,gtd"os. Sabcam bern qu,e os
soldad,os au,stral,aamos e h,olandeses refwgi,ail,os no i,nteria'r. da
i,llm e que sèri,arnente o,s rnoles,tansam e üzi,mauam quamd,o sottam
ile Dí,\i,, sòmemt,e poüam agwentar-se na gwerri,lhü qwe taai,am
por serern forneci,d,os d,e alim,entos e ajudados por tod,os,os meios
não só pelos ti,morenses.corno p,o,r tod,os os nati,uos doutra,s terrüs, TbdnJend,o sòmente a di,ferença d,e que a mai,ryr purte o fazta
can'ü üs d,euid,as cawtelas, aparentando neutralid"a;d,e, do Íodsso
que ülg'üns o,utros tornansam ati,tudesr tã,o abentamente parci,ai,s
que nos campromatid,rn, I'ent, necessid,ad"e, peramte os ja,ponese's.
Assi,m, logo d,e tn6ci,o pretend,erram estes afastar a;s autori,d,ad,es portuguesas dos se%s posúos ad,mi,ni,strati,uos, conu'id,and,o
o Gouernadnr a chamar a tod,os os nd,o-ttmorenses para Dí\i,,
onde ficariam a recato dos bombardeamentos aére,os aliados !
Reatsou o Gouernad,or, redomilamente, esta sugestã,o,, pois,
tal carno os japoneses sernpre o d,ísserarn reconhe'ce,r, esttÍuumos
nü nossa, terrü e, por isso, nã,o d;eueríamos aband,omar um só
palmo d,ela que fosse.
Nã,o ltesitarum entã,o os nipões em bombq,rd"e,qr e metra4

lhar, cont" os se?rs auiões, üuersas tooal,td,ad,os ,i,mpoq.tantes,
Po,rérn, esgq, uiolenta acçd,o d,ot enérci,to japonês que c'ertamente
ati,ngi,ri,a ci,ui,s i,nd,efe;sos a rarì,ssi,m,amènte encõntrari,a tropas
al,,i,ad,as, nã,o pro_d,u,zy Erytguer efei,to d,e inti,mdilaçã,or. Coïttt_
rtuand"o na süü obra d,emoTid,ora, rècrutarqlrn no Timór Hotand,ês
centenas d,e inügenq,s con1, o,s quai,s, enquad,rad,os p,or drabes

e chineses, const,ítui,ram as fa.migerad,as icol,unas ne'firasrr.
- Ora, esses ti,morenses d,a parte ocid,ental dn i,ti,a od,i,auam
francamente, os eurüpeus' auaïi,aglsst pelo pad,raò hotwnd,,ês qtrc
nltrl.cü conseguwa, nem, pioaàuetmmt'e preianìl,era, captar a sua
üm'i,zad,e,, o.gue bem fúcü serri,a, a enevnpl,o d,a paríe pô,rtuguesa,
se os consiòIeressern, ernt, tud,o,, csmo seies humunos'seueTgwaiÁ

e nã,o_como espéci,mes dwma raça inferi,o,r..
Lançad,as aa co'l,umas negra,s, feto i,nterior d,a ,ilfu6, sernpre
uel.ad,amante amparadas pel,a tropa ni,póníca que pu,nh,a tod,o o
cui,ilnd,o enu nã,o se mi,stu,rwr com,èlas, pw tod,ã, a pa,rte se reg,i,staram assas,si,nato,s d,e ptessaas indefeeas, ui,olênii,as e ilep,rãd,a-

-

ções ile tod,a a espéci,e.
As autorid,ad,es portuguesas pr.ontamemte reag,i,ram,

se

gui,n-

ara as r og i,õe s .af e ct adas erfi ed,iç ões constittííd,as fi or -ml,Utares e por_ u-olu,ntdni,os- ci,ui,s, com o !i,m d,e castigar os cultpa-

d,o

p

d,os e restab,elecer a

wdem.

Heròi,cwmente se compsrtaram esses ual,entes e d,estemid,os

hqryorys, !_"ndt mo,r"t'id,o em combate

o cabo puulo Morerra,

sold"ad,o Abel, Soares d,os Suntos e o ci,otl, Antóni,o,

o

Ferrú,o Maga.
lhã,es, porém ü,suü mksã,o, foi, i,ntegralmente cumpri,ila.
-d,e
Deste- mod,o, corn ost fraquí,ssi,rnos recarsos
que d,ispu_
nham, enfrentaaalm
po,rtugúeses os ataqwes d,e que'enam dluo
-os
e mostrauam estar à altura d,e os d,ominar.
Isto d,eue ter canuencido os ni,pões d,a necessid,ad,e i,naddri,uel d,e acabar corru ü organiaaçã,o mi,li,tar e d,e d,efesa ccur,l, d,e que
ai,nd,a d,kpúnhamos.
Uma colund, negra farunad"a par ti,morenses d,a cid,ade d,e
Atambua, na parte holandesa, assaltou o aqwartelammto, cln
Conrnryanhia d,e Caçad,wes d,e Timor, entã,o si,tuud,o em, Ai,lew.
...Ataque_tratçoeiro, a coberto d,o escuro ila noi,te, nã,o permi,tàu uma defesa efi,caz, morrend,o,, oornbatend,o, os cabo,s Euaristo Mail,ei,ra e Júli"o António da Costa, os sold,ad,os Ãlaaro
Henri,qwe Maher e Jod,o Flo,ri,nd,o e udntos sotd,ad,os timorenses.
O csmand,wnte fu,_companhia, capi,tã,o Frei,re d,a Costa, que
con't, s,ttiü êWoso; o méd,ico Dr. Ami,arta Ped,roso, o secretúri,o-ile
cr,rcwnscriçã,o Gouuei,a Lei,te e o chefe d,e' posto awmi,l,i,ar Antóni,o
Afonso se encontrauam, rewnid,os nü restdênci,a d,la comand,ante,
swi,cid,aram-se pürü nd,o cai,r,ern nas mã,os d,os seluagens que
atacauünx o) ccesü e lamçauam, fogo à,s suas d,epemdênci,as, os

qua,ì"s, certa,nxente,

os torturdíriarm e swjeitari,am aos

pio,res

Deü(nnes.

A cluaci,na d,a Ai,leu proDou) i,nso,fisunàuelmente, aquilo que
so antolhaua euxil,ente. Erar absolu,tamente i,m,possíuel dami,nar
os inüganas d,o'Ti,mor Holandês,, ünccamente corn o's recursos
locais, pois, s:ern il,tiui,iln, se re,uel,aüd,nu agemtes dos ja,poneses,
Sòmenta d,o Gouerno Centrq,l, nos poderi,a u'i,r aunílto, po,rém,,
cam,o d,ar-lhte i,nform,açã,o ilo que em realid,a: e se pcrs'sü,t)d,i' se nã,o
tínlls/rnos qualque,r carnunicaçd,o conl) ele ow corn o resto d,o
mund,o?

Assim, nã,o ili,spôs a Governad,o,r dn outro recurso senã,o o
de solicatar d,os od,iad,os intrusos a tr,alnsmr,ssã,o cl,um, telegrama
para Li,sboa, o qwal, nã,'o pod,milo Eer ern c,i,fra, nd,o enph,cau
cl,wramente a atroz uerd,ail,e.
Eeügtdn em termo,s d,esesparail,os, ü resposta nã,o tro,ute
esperq,nçü d,e serem eaacwadas d,e Timor os oeilh,os, mulheres
e cri,an ças, nã,o-ti,morenses.
A ond,a d,e morticíni,os nã,o se deteae, antes se eua,cerbow, e
ch,egow entã,o a momento'ena que o Gouernador nã,o'pôde ma,r,s
resi,sti,r à aontad,e ni,pónica de os nã,o-ti,morenses serern rewnidos nas pouoações d,e Lahane, Ltqui,çú e Mau,bara.
Nessa zoma ile comcemtraçfi,o,, d,i,feremta em pouco d,e wm

cmnpo fu prisi,oneirolt, so pasEo/rürn três infinilúuei,s anos d,e
pe,rnaünente te,rrar, fomo e entrem,a m,iséria enx Eue nos torruirtns <<esEueléticos, qucr,se i,rceconhecíueòs à prime,ira utsta>> tal
aam,o nos encontrow o
t amd,o dq,

Au,strdli,a.

Dr. Cal, Brand,ã,o,, na fi,m da gwerra, uol-

Mas foram essea esqueletos arnbwl,antes, uerd,ade'i,ros, fand'e si, próprio:i, que seguiram, wnpàmd'arme'nte para o
onteri,or ila i,lha snfls,, ilesd,e hú anos, os nt"pões fantarm, certammte, prop'aganila assassvína contra eles!
Nem rut:nt, mo,rnento d,uuidand,o da ami,aade fraÉerna d"os
ti,morsnses, partwant" confi,ante's o ,orgulhosos ila sua m'i,ssã'o
d,eleuar abraço ami,go üos seus oamrpanhedros d,e infortúnio,.
Fwam momentos swbl'i,mes d'e omoçd,o e e*altaçã'o pdtasmaus

tri,ótioa.

As bandecras uerd,e-rubras logo surgi'ra,nu por toda a parte,
retwad,as dos esconde'ri,jos ond'e mosamente hau'i'arn sid,o resgward,ad,as pelos ti,morenses, Portugueses cornat os melhores,
cam im'i,nemte perigo d,a própria utd,a!
No üa 79 d,e Setetnbro il,o 7915, data a úodos os títulos
mernsrúuel, nd, noss& ht'stória, a band"ed,ra d'a Pútri'a desfra'lda'
1)d,-se orgulhosamenta em todas as localid,ades importüntes e
em mw'i,tas pouoações tr,morenses enfim ltbertad'ias d'a opressã,o
estr,angetra.
6

Três d,i,as il,epoi,s a,rnúrou na baí,a íle Eíld um h'iilroaurã,o
australi"uno tram,sportanílo um representwnte ilo M,g ailei,ra Dgke
Ç11.tê,,dfiv Koep,ang jd hat:iati recebi'da a renüção il,as tropas iwpo'
nes$s.

ter si,ilo com e:strsmo, swrpresa] Eue teoa comhecimento
o temi,tório português d,a Ti,nwr estar d,le nouo sob o

D,eue

il,e tad,o

il,omônto pleno il,a awtordd,ad,e legútwna e ìIe qwe o,t' se gwonsom
intai,ra paz e sossegs,, à, sombra d,a banílei'ral,usitona quc, ail,üÍ's,
nuncü il,ednou ile estar h,asteada,, ilwrante toil,o o período ihs
ocwpações estrangeirus, na regtd'ênc't"a ilo Goaernad'o,r e no ho's'
pital Dr. Carual,ho, em Lahune e na seil'e do posta ail,mi,nistra'
ti,uo e na mtermaria d,e Ltquíçdt.
A 27 de Setembro üncorúraml na bqtta de Dííi, os atrisos
Bartolomeu Dias e Gonçalves Zatco, co'rn, tropds tttnd'a9 ile Lou'
renço Marques,
Quem cansegutírta il,ascreuer a enwfio que d'e tofus se
ap oderow nessel monuentos inohsidtfurci,s ?
Quem", entã,o, poileria finqÍ' ihe ollt'os onawtos sentinda'se d,e
noao cifud,õ,a d,e wm pans inil;epmd'ente a soberqno'?
Quem nã,o uerteri,a ae müi,s sentid,as lúgrimas pelos currpw
nharas de íLesgraça, mort'os em tã,o trú,giaus circanstâ,nci,as?
Esta última recaril,açõ,o cwt'stituía', cmtamente, o taator
pwngente il,o estad,o il,e expí'ri,to d,e toilos os que em Timor uinse'
rürn esse ttnal, apoteótico.
Cam, efei,to, o bal,anço d,os mortos ou il'eswpatecid'os por
causa ila oattpaçã,o' estrangeira halsia sxd,o aterrad"or.
C ont ar arm- s e mai't as c ent'ma\s d,e timorense s as s asstnad,o s,
mortos etn aqm,bate ow falectd,os nq, prisã,o e, entre os nã,o'natiuos ile Tirnor, pelo monos, trdnta e sete ussassinad'osr,d'ea,mor'
tos om cantbaie, seis mortus por sui,cíd,i'o, um,te falectd"os ao
abunílono no i,nteriar ìla i,lha onile anclaoam foragtd,os e oito qun
mi'serà,uekrnente acafu,rünl, os seus üas na cúrcsre iapanês' aôtï'
mas d,e c)i,otência,s e, sobratuil,o, dm pTttsação'de,uldmmtos a da
fatta d,e conìtrtções tngiérnca:e e ile Et'dlquer espécte il,e assistên'
cia na doença.
Paa à' su,u al,nìn ile he'róis e móttires!
Quase mirasülosd,menta, foi, iliminwto o númaro cle nfro-tim,o'
renses faleciclos por d,oença d,wranta a ocwpaçd,o iapanesao atenta
a situaçã,o de espantosa mkérin' enx Eúe uegetatam.
Possados udnte e etnco anos reueste'sa d,a matt'or qctualídad,o, a afi,r"rnaçã,o ila capdtã,o Pína ile Msrais no-pról,ogo do
touro d,o ilr. Cal Branffio: <Quem reconquistou Timor foi o
punhado de portugueses que aí se encontravarn, quem obrigou
l

a respeitar
desseg

Timor foram a a.lma ardente e o sacrifÍcio inominado

portugueses>.

i,/'

Teue a awtor do presente ,trabalho o,portuni(Iade d,e assí|ti,r
a ad,ri,os, e ím,portantes acontecirnemtos iless,a estói,ca e acrisblad,amente patri,ótnca lwtu d,e resistêncía às prepotênci,as d,o,s oott"-

pantes. Paroce-lhe, po,i,s, ser útàI a trazer a púr,WAco um sri,ngelo
relato d,o _que presenci,ou uu que na ocqa,iã,o ítte 7oA refuridn por
testemrunhas fide:d,i"gnas e, ern espe:oial, a hi,stóri,a dos Seruíços
d,e Suúd,e il,e Timor nessü ép.o'aa- calami,tosa, ui,sto ser o úii,co
sobreu,i,uente d,os qwatro méil,icos que mtã,o serui,am o Es'tad,o,
quais rnorceralnì,, por cwusa uiolenta durante a, ocupdd,ois
.d,o,s
çao Jd/ponosu,

A sua presençq eru Timor reswltw d,e ter siila aí, colocad,o
como m,éüco do qwadra'co(nwnx colomial,, e,rn mead,os d,e 1g10.
A segunda guerrü ruu,ndi,ul, Ew se il,esenvoluiq, desd,e 3 ite
Setembq'o d,e 7939, nãa lh,e p'ermiti,nílo a ui,a,gem pelo camal tte
Suez, leuan-o a Lourenço Marrques, transpo,rta(lo no Dd,por
Niassa.
Na capi,tal il,e Moça,rnbtque agwwd,w itoi,s nl,esea até surgir
possi,bi,l,i,ilad,e de sntbarcar nurtu Dqpor ltolandês,.o Tasman, com
d,esti,no a Si,ng apura.
Ch,egail,o a bordo teue o i,nesperail,o pra,zer de encomtrar
carnpatrdotas, também d,esti,nad,os u Txmoq': o co,ronel, Casti,lh,o (7), e o engenhei,ro Camto (2), chele a ad,junto da Missão
Geogrd,fi,ca d,e Ti,moq' (3), o d,r. Tarroso Gornes (4), os fumctond,ri,os ú,mini,strati,uos Botelho T'orresdo e Si,lua Marques e o sargento ila mari,nh,a Ini,s d,e Sowsa, awuili,ar da reterida missã,o
geogrúfica.
Este pwnhail,o d,e portwgweses ràpid,wrnente se mostrou ,inteiramente coeso, tornadn-se o,s, s€%a carrupanentes si,nceros ami,gos
e leais cam,aradas, corno se conhecessem d,e uelhas datas.
Si,ngapura surgô,w-lhes em tod,a ü:srrfl, forço e beleaa, como
cid,aile d,e incornpard,uel encanto enótiao e d,otada ile formiil,riuel
org ami,aaçã,o d,e |enswa. que l,he dauu t odas, as "f o,r. o s de t neupu g nduel, alérlú d,e serefronxpanhad,a ilêt p'oil,erosíss'imos na,atos d,e
güerrü i,ngleses que estauam fundead,os no porto.
Passodos d,i,as, embarcdrüm, num graniln e luruoso na,uio,
o Op Ten Noort que o,s transportou a Malaca5 a Batd,uia (a
a,çtual D jakarta) e a Soerabaja.
Pel,as ind,ir,s Hol,and,esas rwtwua-se um amb,i,ente febril de
preparaçã,o guerreira, send,o freqwente o encontro d,e eampos
de tretno qnd,e rnxlxtares holandeses euerci,tauam recrutas jauaneseB. De fa,ato5 sentia-se eai,ilente e i,minente a a'ineaça ni,póntoa a Singapwra, à, Insul,í,nüa e à Austrd,,Ii,a, -com
pots os japoneses
que,hú três anos.se encontraudírn em guerrri
a'Ch,ínq, ha"

8
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tfi,arm apron:ei,tado o' facto d,e a Framça se encontra,r mwni,etad,a
pelos alennã,es e conlegui,ìlo d,os goueinad,ores mi,li,tures da Ind,ochi,na ü s,u6 ocupaçã,a rni,litw e l,euad,o,lo,go d,epoi,s, as suas trap!s, d"e, Setambra n Nouembro d,e 7910, à Intlochi,na d,o Sul, à
Tai,lâ,ndia e ao Cambodja.
Ern Soerabuja estwemos três d,tas passad,os os qua,ís em_
barcú,rnos nuifiI peEuenn ntü,i,o' o Valentijn , que tocow 'em ad,rios
?{t9s d,-as pe-quenas i,lhus ile Sond,a entre a-s qwais a caprtat d"a
celebrada Bd,li,.
No üa 27 de Dezembro de 1940 chegd,+mos a Koepang, a
cid,ad,ezi,nha catpi,tal da pa,rte holand,esa d"a itha d,et Ti,mor que,
conxo o seu no,rne malai,o'i,nil,i,ca, é a mai,s ori,ental ilo arquipélago
das peqwenas i,lhas de Sonda.
Na noite d,e 29 estfutün1,os,, finalmmte, funilead,ost na baí,a ile
Dí,Ii, alrnojado termo da nossa longa uta,gern.
Em Ti,m,or, quetn escrelezr o prese,nte liuro goaan i,a sòmente
un'ì, üno de paz q-ue mui,to resumidatnuente d,escre;uerd,, com o f,i,m
d,e essa,calma época ptod,e,r setr conxpürada cun a dns trúgicos
uconteci,mentos d,a ocurpaçã,o jarponost

CAPITÃO

MANUEL DE ABREU
FERREIRA DE CARVALhIO
Governador de Timor
(1

940-1 945)
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[Ima vista-de-olhos sobre Timor
em I94l
A ilha de Timor está situada nà zona tórrida, muito perto
do equador" e ao norte da Austália da qual dista cerca de-quatrocentos quilómetros, pertencendo a P-ortugal sòmente a metade oriental e o pequeno temitório do Oè-Kússi encravado na
metade ,estrangeira (hoje indonésia, em 1940 holandesa).
Pertence-nos, também, a ilhota de Ataúro, (cujo nome em
malaio é o de Poeloe Cambing, isto é, a ilha das cabras).
O território principal de Timon Português apresenta urna
forma em ferro de lança e a sua superfície corresponde a cerca
de 19.000 km2, pouco, mais eüo üm quinto da da metrópole.
A terra timorense mostra-se muito acidentada sendo, pràticamente, uma cadeia de montanhas que emerge abruptamente
do mar. O seu ponto mais alto é o pico do Tata-Mai-Lau, do
monte Ramelau, que se aproxima dos 3.000 m. de altitude.
A norte de Timor, donde são perfeitamente visíveis, encontram-se as ilhas de Ãlo,r, Lyra e \Metter, ho,je fazendo parte da
Indonésia mas que eram posse,ssões holandesas em 1940.
O clima ó muito quente nas terras à beira-mar, tais como
Díli e Liquiçá, sendo esta última a terra do ultrarnar português
que apresenta uma temperatura média anual mais elevada.
Porém, como quase todo o território estâ situado ern certa altitude, a maior parte das povoações dispõe de clima agradável,
por ser relativamente seco e bastante uniforme. Em terras de
1.000 metros de altitude, como st. Ermera, por exemplo, o clima
é de <Primavera Eterna>>, como Teófilo Duarte o denorninou.
Não s,e diferenciarn as quatro estações anuais dos países
temperados. Distinguem-se, sim, duas épocas
a da seca e a
desenvolvendo-se esta última -de Novembro a
das chuvas
Março.
Em 1940, a então oficialmente denominada colónia de Ti77

mor estava dividida em cinco circunscrições administrativas
corn séde em Bobonaro, Aileu, Manatuto,-Baucau e Lautém e
um_ concelho, o de Díli. A circunscrição com sed.e em Bobonaro
tinha o nome de, circunscrição da Frõnteira, a de sede em Baucau o de circunscrição de S. Dorningos e a de sede em Aileu, o

de circunscrição do Suro.
Sanitàriamente, repartia-se em três delegacias de saúde:
a da z'ona central com sede em Díli e abranfendo o, concelho
deste nome, a circunscrição de Aileu, o posio administrativo
de,Ataúro e o território dõ Oé-Kússi; a d,izona leste, com sede
em Raucau e abrangendo as circuncrições deste nome, a de Manatuto e a de Lautém; e a da zona oeste, com sede na" Hâtu-Lia
e abrangendo o resta.nte território.
Cada zona sanitária era administrada por um médico, o
delegado de saúde.
Nas sedes das zonas sanitárias estava instalada uma enfer_
maria regional, dirigida pelo delegado de saúde, e, nas restantes
circunscrições e postos administrativos funcionava uma ambulância sanitária a cargo de um enfermeiro diplomado.
Os serviços centrais de saúde competiam à Repartição
Técnica de Saúde e Higiene da Direcção d; Administrafão Cívit
da colónia e eram chefiados por um dos médicos aí ern*serviço,
norneado pelo Ministro.
. .A_Repaúieã9 de Saúde estava instalada no pavilhão prin-qual
9lp-d do _Ho_spital Dr. Caryalho, em Lahane, prdximo do
tinha o chefe a sua residência.
O governador de Timor residia no vulgarmente chamad.o
_ palácio de Lahale e despachava os assuntoÀ de administração
pública no também denominado palâcio da secretaria da administração civil em Díli, na avenida marginal. Dois funcionários
sup,eriores, o chefe do gabinete e o secretário, trabalhavam ìntimamente com s Governador,
A dir,ecção dos serviços de administração civil pertencia
a um intendente administrativo de quem dependiam o-administrador do, concelho de Díli e, os, administradores das diversas
circunscrições. Destes últimos dependiam os chef,es de posto
administrativo.
No concelho de Díli e nas cir,cunscriçõ,es estavam em serviço, além do administrador, um secretário de circunscrição e
um ou mais aspirantes administrativos.
Directamente do Governadon dependiam, além dos serviços
milif,a1ss. e de adminis'tração civil, os de saúde e higiene, das
alfândegas, dos correios e telógrafos, da fazenda e ãas obras
púbilcas.
A tropa de Timor, constituída nâ sua quase totalidade por
12

naturais da ilha, estava pèssimamente equipad,a e com armas
obsoletas, como espingardas Kropatchek do modelo de 1895,
com cartuchos carregados em 1905 e de carabinas Winchester
idênticas às dos filmes do F ar West, corn excepção de algumas
metralhadoras de tipo moderno recentemente adquiridas. Era
muito reduzido o númere de oficiais e sargentos e mesmo de
cabos, com a agravante de bastantes destes dois últimos estarem fora do servigo militar, em comissão como chefes de posto
administrativo.
O único organismo de algum valor militar que então havia
era a Cornpanhia de Caçadores de Timor, aquartelada em Taibéssi, próximo de Díli, tendo corno oficiais os tenentes Liberato,
Ramalho e Garcia de Brito.
Os serviços de justiça dispunham de um juiz de direito, o
Dr. José Nepomuceno'Afonso dos Santos e de um tlelegado do
procurador da república, o Dr. Noronha.
Existia em Timor (que pertencia à diocese de Macau) uma
eficiente organizaçáo missionária católica servida por sacerdotes, formados em Macau, e por irmãs missionárias canossianas,
de nacionalidade italiana.
As <<Missões> dispunham de colégios pàra rapàzes na Soibada e em Ossú, onde prepara"vam excelentes catequistas e ministravam a instrução primária a grande número de alunos; as
irmãs tinham ao seu cuidado colégios em Díli, Dare e Soibada,
onde educavam e instruiarn b'astantes meninas timorenses e de
outras naturalidades.
Em Díli funcionava um colégio-liceu, cujos protessores
erarn funcionârios de diversos serviços oficiais que viviam em
Díli. Assim, por exemplo, o professor de história era o tenente
Dr. Garcia de Brito, o de matemática o senhor Lourençe de
Oliveira Aguilar, administrador do concelho de Díli, etc.
Encontravam-se então em Timor algumas dezenas de portugueses metropolitanos que para aí haviam sido deportados
por motivos políticos, vivendo livremente e recebendo do Estado
um subsídio para a sua s,ubsistência. Pertencentes a diversas
profissões eram, pela sua p'reparação técnica e capacidade de
trabalho, elementos muito apreciáveis para o desenvolvimento
da terra. Colonos, artífices ou eomerciantes, distinguiam-se
pela sua actividade. Dentre eles, avultava a figura prestigiosa
do Dr. Carlos Cal Brandão que exercia a profissão da advocacia
em Díli, onde havia constituído família.
Em Timor fala-se mais de uma dízia de línguas ou dialectos diversificados, apesar da área da ilha ser tão pequena. Porém, há um deles, o <tétum> que é cornpreendido em toda a
parte.
13

A sua gramática é muito simples e a pnonúncia fácil para

europ'eus.

Os timorenses conservam os seus chefes tribais tradicionais, os <<I,i,ure,ís>>, {por nós chamados régulos), tendo alguns
mais ilustres o título de Dom e, aqueles cõm serviços à Nãção,
postos na tropa de segunda linha que em Timor se chama a
tropa d"e <<morad,o,re's >>.
Eram muito,conhecidos em 1940, o liurai de Ainaro, D. Alei5o-Contg-Real, o de Ossuroa, D. Paulo, o do Remexio; coroneÌ
D,. Moisés, etc., e o coronel José Nunes, de Maubara.
Os tirnorenses são de fraca co,nstituição física, de inteÌigência viva e de carácter firme e leal. poitugueses de alma e
cor.ação, adoram participar em formaturas e marchas. de tropas_de segunda linha e sentern respeito religioso pela bandeira
da Pátria que mais que tudo venerárn.
Em Timor cultivam-se com largueza todos os géneros agrícoLas necessários para uma boa alimentação. O arloz, o miÍho,
a mandioca, as leguminosas, o amendoím, etc., encontram-se
por toda a p,arte em abundância e os f,rutos são variados e deliciosos. O mar fornece excelente peixe e mariscos e a profusa
criação de búfalos dá carne e leite.
A Sociedade Agríeola Pátria e Tnabailho produz nas suas
plantagões de Fátu-Béssi, na área do posto da -Ermera, o excelente e aromático café de Timor e algum cacau.
Em 1940, as acções desta sociedade pertenciam aos herdeiros do grande governador de Timor, coronel Cêlestino da
Silva (representados pelo senhor Jaime de Carvalho), ao,Estado português, ao Banco Nacional Ultrarnarino e a uma firma
japonesa, pelo que urna meia dúzia de empnegados da sociedade
eram súbditos nipónicos, sendo os mais iúportantes os srs.
Segawa e Inocúchi.
Na Hátu-Lia cultivava-se o chá, ern especial numa granja
do Estado, denominada <Granja Eduardo Marques>>, no-posto
da Ermera, cujo capataz era o deportado, sr. Cárrascalão
Em Díli funcionava uma agência do Banco Nacional Ultramarino cujo,gerente era o sr. João Jorge Duarte e onde trabalhavam vários empregados não-timorenses.
A mo'eda que então corria era a pataca que se dividia em
cem avos e valia seis escudos. As patacas eram em papel, mas
inda existia boa quantidade de moedas de prata, cunhadas no
México, em depósito do Estado no Banco Nacional Ultramarino.
Eram as vulga,rmente chamadas <<patacas groasoa>> ou
<<patacas ,metccind,nüs>> que já tinharn sido, a moedra corrente em
Timor e agora estavam substituídas pelas notas. Ifavia, ainda,
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em circulaçáo, razoãvel quantidade de moedas de nÍquel, dos
valores de cinquenta avos e de dez avos, cunhadas em- Macau.
Timor comunicava corn Macau e Lisboa por meio de uma
estação radiotelegráfica, instalada em Taibéssi e erâ servida
pol pequenos navios holandeses que levavam os passageiros
a Soerabaja e por um,a carreira de grandes hidroaviões eãtre a
A-ustrália e Singapura que amaravam na baía de Díli e pertenclam- a uma emp,resa australiana, a Q.A.N.T.A.S., (eweenstland,
and Northern Terrítory Aeri,al Serui,ce). Hâ pouco tempo, havia
carreiras aé eas semanais entre Díli e a vizinha capitafda parte
holandesa, Koepang, feitas num avião Fokker queì goverão de
-tripulação
Tiryof alugara, contratando, tamibém, a respectiva
de ho,landeses.
As emissões de radiotelefonia europeia, sobretudo o noticiário, não eÍam, pnàticarnente, ouvidas em Timo,r, pois, devido
ao seu grande afastamento da Europa, em longitude, havia uma
diferença.de oito horas entre a hora local e a do continente português. Assim, o noticiário, mais importante que nesses tempos era dado pela Emissona Nacional às dezanove horas, sòmente podenia ser ouvido em Timor por quem se levantasse às três
da madrugada.
Todas as povoações de alguma importância dispunham de
postos de correio e de telefone.
O núrnero de quilómetros de estradas transitáveis durante
todo o ano era bastante reduzido e o transporte por automóvel
só estava ao alcance de muito poucos. Pràticamente, as viagens
pelo interion da ilha faziam-se sernpre utilizando o valente e
bnioso poneq timorense.
Um naviozinho a moton, chamado <Oé-Kússi> transpo,rtava
passageiros e carga para os diferentes pontos da ilha onde podia
aportar, tais como Manatuto, Baucau, Liquiçá, Suai, etõ., ao
enclave do Oé-Kússi e à ilha de Ataúro.

Vida de um Médico em Díli, em

1941

Desembarcando na ponte-cais de Díli, todos os médicos de
Timor aí se encontravarn para me receberem: o chefe da repartição de saúde, Dr. Alves de Mo,ura; o Dr. Correia Teles e-sua
esposa a Dra. Elvira; o Dr. ArriarteiPedroso; e o Dr. Francisco
Rodrigues. Este último, delegado de saúde da zona leste, havia-se deslocado de Baucau a Díli, por essa o,casião. O Dr. Arriarte
Pedroso era delegado' de saúde da zona oeste, mas residia em
DÍli, o que lhe era permitido por dispor de um automóvel que

o levava ràpidamente à sua ârea

de, acção.
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. Fiquei hospedado no hotel do deportado sr. Costa Alves,
único que então, havia em Díli, muito- modesto mas assead.o e
relativamente confortável.
Na manhã do dia seguinte fuí fazer a minha apresentação
à direcção de administiação civil onde o intendènte Sousa
Franklin me co rduziu ao chefe do gabinete do governador, o
gapitão Manuel do Nascimento Vieiú que, imedátamente, me
levou à presença do,governador Manue,I de Abreu Ferreina de
Carvalho.
desempenada de militar d.e carreira impecàvelmente
^ Figura
f.ardado
de branco, profundamente me impressiono-u o seu porte
de natural distinção aliado à evidente amabilidade e c.mpi"ensão com que acolheu o médico novato,no meio colonial, õonvidando-o a ir jantar à sua residência, num dos dias seguintes.
As minhas actividades oficiais imediatas foram-me, enIão, determinadas. Durante seis meses exerceria as funções de delegado de saúde da zona central para, no hospital Dr. Carvalho,
me familiarizar corn a adminisitração sanitâria e a patologia e
a socio,logia médica timorenses. Como o Dr. Alves de Mbura
estava {e n.qtiaa para a metrópol,e, em gozo de licença graciosa, o Dr. Correia Teles deixaria a delegacia de saúde da zona
central e passaria'a chefe da repartição de saúde.
Para a noite do dia seguinte, último,do ano de 1g40, estavam marcadas festas nos dois clubes da terra, o Sporting e o
Benfica, para as quais fui gentilmente convidado. Assim, õomo
todos os meus colegas e quase toda a sociedade de Díli, passei
essa noite alternadamente numa ou noutra dessas associãções,
em ambiente de grande animação e alegria, marcadamente familiar mas cheio de dignidade e simpatia.
Estiveram presentes às festas as pessoas mais gradas da
terra, todas acompanhadas da sua família: o Governador, o
Dr. Juiz de direito, o Dr. delegado do procurador da república,
o engenheiro José de Azevedo Noura, director das obras públicasr, o director das alfândegas Monteiro do Amaral, o director
dos correios tr'ontunato Mourão, o Dr. Tarroso Gomes, o Dr. Cal
Brandão, o senhor Jaime de Carvalho, ete., etc.
No dia 2 de Janeiro de 1941 iniciei as minhas funções oficiais. Manhã cedo, o Dr. Correia Teles, foi-me bq.rs.car ao hotel
com o seu automóvel e s,aímos da cidade atravessando uma
pequena planície onde, perto da estrada, se encontrava em plena
actividade o <<bá,zar>>, isto é, o, mencado. Senhoras europeias
passavam por entre os vendedores de f,ruta, hortaliça, galinhas,
etc., combinando com eles, em tétum, o preço das suas compras.
Passados cerca de dois quilórnetros após Díli, começâmos
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já na encosta da montanha e ,logo encontrámos o, lugar
Idesgbil,
Lahane onde estavam instaladas
(um

pouco fóra
a missão
da povoação) e a missão geográfica e tinham a sua-residência
o chefe do gabinete do governador, o Dr. Juiz, o Dr. Francisco
Rodrigues, o director dos correios e outros funcionários.
Continuando a subir, deixámos à esquerda a estrada de
ligação para o palácio do governador e, cerca de trezentos metros depois, es,távamos junto aos edifícios do hospital Dr. CarvaÌho.
IJm vasto e bem delineado pavilhão, sòlidamente construído
de pedra e cal, era o núcleo das várias edificações que o compunham. Nele estavam instaladas enfermarias parã homens,
quartos de 1.o,e 2.u classe, as salas de operações e de tr.atamentos, a secretaria, etc.
Paralelamente'ao pavilhão p,rincipal estendiam-se as instalações anexas: cozinlta, despensa, arrecadagão de géneros, casas
de banho' e instalações sanitárias.
Próximo do pavilhão principal encontrava-se a casa mortuária, sólida construção em cimento armado.
Para o outro lado do pavilhão principal, em relação à casa
montuária, existiam um grande pavilhão de madeira e zinco,
utilizado como enfermaria de mulheres e maternidade e outro
pavilhão semelhante d"estinado a doentes indigentes.
Cerca de cem metros mais além, estava a residência do
chefe de' repartição de saúde e director do hospital.
em plano mais baixo que o do pavilhão pnincipal
_ Colocado
lavia um grande edifício de pedra e cal em construção próxima
da 'conclus'ão (pois já tinha a cobertura e várias portas e janelas), que se destinava a pavilhão de doenças infecciosas.
Nesta minha primeira visita aos serviços de saúde fiquei
a saber que a preparação e distribuição de rnedicamentos para
o hospital e para as, enfermarias e ambiulâncias das deÌegácias
cornpetiam à farmácia do estado situada em Díli no mesmo edifício em que funcionava o posto médico, sendo assim designado
um posto, de consultas e tratamentos para srervir a população
da cidade em regime ambulatório, dirigido por um dos médicos
do Estado que, por isso, recebia a gratificação mensal de cinquenta patacas. SemestraJmente, eram recebidos de Lisb,oa os
medicamentos, material de penso e cirúrgico, etc. requisitados
pela farmácia os quais se depositavam. na grande cave que
existe sob o pavilhão central do hospital.
A farmácia do es:tado era dirigida pelo farmacêutico, de
1." classe, capitão miliciano Mário Artur Borges de Oliveira que
habitava uma casa, sua propriedade, situada muito pròximamente ao hospital Dr. Carvalho.
7?

No dia seguinte a este meu prirneiro contacto coÍn o, serviço público fui jantar à residênõia do governador, conforme
o seu referido convite, sendo recebido com extremos de gentileza e distinção pelo Governador, sua esposa, senhora D,.-Cora
e suas três filhas, alunas do liceu de Díli.
Participou também da refeição, corn a sua família, o
tenente Francisco, José Alves que eÍa cunhado e secretârio do
governador, e etrn cuja residência também vivia. Outro convidado foi o chefe de pos;to Tonresão, primo da esposa do governado'r e me,u companheiro de viagem.

Durante este jantar surgiu a orgarização do grupo de
jovens que nas tardes das quarta-feiras e, sábados, se divertia,
jogando ténis, dando passeios a cavalo, jogando o bnidge ou,
frequentemente, jogando o d,eck-tennis no pátio da Missão Geogrãfica onde o coronel Castilho e o engenheiro Canto nos recebiam com toda a benevolência e aprazimento, participando, este
último, de muitas das nossas diversões.
Aos domingos, de ma"nhã, após a missa, o ponto de encontro era na praia de Díti onde se, passavm agradabilíssimas
horas de salutar exercício e distração.
À noite, depois do jantar, havia sempre reunião no Sporting
ou no Benfica, conversando-se oì.1 jo,gando-se o bridge, pinguepongue, xadrez, etc., mas sem prolonga,r o serão pois todos
começavam o trabalho de manhã, muito cedo.
Logo que o Dr. Moura embancou para a metrópole, fui
nomeado delegado de saúde da zon:a central e imediatarnente
tomei as minhas funções.
Pelas oito horas da manhã vinha o árabe Abdula buscar-me
ao hotel com o táxi de que era chauffewr. Seguíamos para o
matadouro municipal, situado em Motael, próximo, do farol
de DÍli, onde eu fazía a inspecção sanitâria da, carne dos anirnais abatidos para consumo público, pois Timor não dispunha
de médico-veterinário.
fnstrieccionada a carne, seguíamos pela estrada que contornava a planura de Díli, para o' hospital onde, agona, eu
tinha doentes de duas enfermarias a tratar. O meu trabalho
ficava concluído cerca de meio-dia e o'mesmo táxi me ttazia
de volta ao hotel.
No hospital Dr. CarvaJho tive oportunidade de observar
casos de doenças exóticas que nunca pudera estudar senão nos
liwos.
Eram muito f,requentes os casos de boubas, uma doença
aparentada com a sífilis e que se manifesta pelo ap,arecimento
de tumefacções com o aspecto de toucinho, húmidas e repugnantes.
78

Felizmente que em Timor esta doença já era, então, fàcilmente tratadâ, pois o farmacêutico Oliveira tinha estudado e
posto em prâtica técnicas simplicíssimas de preparar uma suspensão de salicilato de bismuto em órleo de arnendoim, a 107o,
que se esterilizava peÌa fervura e que se guardava em garrafas
vulgares, também esterilizadas pela fervura. Todos os enf,ermeiros sabiam preparar esta suspensão oleosa que se aplicava
em injeeções intramusculares, indo,lores, e que a prática demons'trava não serem mais atreitas a infecções que as das ampo'las injectáveis !
Grande surpresa para mim foi o aspecto que nesta terra
apresenta a sarna que, quando não tratada, alas,tra de uma
maneira incrível, complicada com lesões impetiginosas que devora,m a pele dos doentes e muitas, vezes os matam devido a septicémias!
Vulgarissimos em Timor eram o paludismo, frequentemente
de forma perniciosa, e a disenteria bacilar quase sempre ocasionada pela utilização de fruta não ïnadura, sobretudo'mangas
verdes, de que os timo'renses são muito gulosos.
Os rneus serviços clínicos, à tarde, limitavam-se a idas ao
hospital quando', por urgência, era 'avisado telefònicamente
para aí me apïesentar para co'Iabor"ar em operações cirúrgicas
ou tratar casos urgentes ou quando havia nas enfermarias doentes, graves' que necessitavarn assistência muito, frequente.
Deste modo ficavam-me livres muitas tardes que, logo' de
início, aproveitei para conhecer Díli, que então era uma simpática e característica cidadezinha, do tamanho duma vila da
metrópole, ensombrada por frondosas árvores, algumas das
quais se,culares, e dominada pelas alterosas torres, da sé-catedral.
As suas ruas rectilíneas, cruzavam-se em xadrez e eram
mantidas em conveniente limpeza pelo município. A maioria das
edificações era construída de madeira e barro, sendo cobertas
com telhados de folha de ferro zincado. Dispunharn dum só p,iso,
para poderem suportar sem graves danos os tremores de terra
que por estas regiões, são muito,frequentes, atingindo, p,o'r vezes,
grande violência.
Destinadas, qugse todas a estabeÌecimento comercial e à
habitação dos prop"rietários eram, em regra, pertença de chineses, havendo, sòmente, um negociante indiano, o muito conhecido Wadoomahl. Duas casas comer',ciais se destacavam, de
longe, em DíIi. A da Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho e a
da família chines,a Mie-Hap.
No melhor edifício particular da cidade, construído de
cirnento armado e colocado em situação esplêndida na avenida
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marginal da baía de Díli, vivia o alemão sr. Max Sander,

representante duma cornpanhia, a Asi,a Inuestment Compang
que se havia estabelecido na ilha com o fim de explorar úine"rios,-mas que nunca chegara a desenvolver essa *ctividade, ape_
sar de ter praticado extenso trabalho de prospecção e instalaido
um completo laboratório químico,.
Na avenida marginar encontravam-se ,os p'irrcipais edifícios
da cidade (o palácio do governo, o liceu Vieira Maôhado, a casa
da alfândega, o colégio das irmãs canossianas, a escola ctrinesa,
a sede da Asia Investment Comp,any, etc.) e um lindo jardim
dentro
_do qual estavam situa.doÀ dõis cortes de ténis dï piso
em betão para poderem ser utilizados na época das chuvas.
Na primeira visita que fiz à casa de-I_.ra,hane ond.e estava
instalada a missão,geográfica de Timor e viviam os seus diriqenles, os então já meus amigos, coronel Castilho e engenheiro
canto, mostraram-me as suas instalações e descreveraãr-me as
actividades da Missão. Já tinham feitò uma campanha, um ano
agteq e,._ag'ora, prosseguiam-na. Estava conduída a triangr.llação da ilha e, em breve, seguiriam para o seu interio"
o
fim da elaboração, da sua carta, em ìs,cala conveniente. "òm
Eram
auxiliados nos seus trabalhos geodésicos pelo sargento-radiotelegrafista da marinha, Luís de Sousa, pelo deporlado sr. Gra_
nadeiro e pon vários empregados permanentes, iimorenses, muito activos e eficientes.
Outra minha visita foi à missã6 de Lahane onde o reverendo vigário-geral, padre Jaime Goulart me recebeu cor-n extremos de cortesia e fidalga amabilidade.
A missão central de Timon estava instalada num edifício
de madeira e zinco, com primeiro andar, bastante amplo e confortáveÌ, dispondo de capela privativa. Em converõa corn o
padre Jaime fiquei a saber que os sacerdotes de Tïmor eram
formados no seminário deMacau, sendo oriundos do norte da
metrópole, dos Açones, da Índia Portuguesa e de Timor.
As minh,as actividades como delegado de saúde da zona
central erarn bastante variadas. Cornpetia-me a clínica médica
do hospital Dr. Ctarvalho, a inspecção das carnes no matadouro
municipal e dos géneros alimentícios expostos à venda e, sobretudo, a administração sanitária da zona, ern espe,cial a orientação, e fiscalização dos enfermeirors da respectiva área, a luta
contra as doenças ,endémicas, a organização de ,campanhas de
vacinação anti-variólica, etc.
Assim, logo de início me resolvi a deslocar-me às ambulâncias da, âr'ea a meu carg'o para tomar contacto e conhecimento
objectivo dos respectivos serviços.
A primeira visita que f,iz foi de automóvel, ladeando a ma20

ravilhosa baía de Tíbar e alcançando Liquiçá, Maubara e Bazar-Tete onde fui acorhido peroJ respecti'oË' Lrr"r"* ìã pÃto
enfermeiros.

"

dias pass'ados desloquei-me à,circunscrição de Aileu,
a viagem feita quase toda a cavalo pois o aìtomóvel só
podia levar'me até à ri'beina de comoro, aìnda, bastante longe
da sede da circunscrição.
Inieiou-me na técnica destas andanças o capitão reform,ado
Silva, velho residente de Timor, onAe tinha
i"d"
parte. Amabilíssimo, fez-me a melhor das cornpínniâsr-sãnao
"*ìgã" il;
"
a
,Poucos
sen'do

sua ajuda preciosa para quem estava ainda'muito, io"ge a"

conhecer o meio timorense.

Cheg.ldos à Comoro, aí encontrámos os cavalos que, em_
prestado.s peìo liurai da região, foram aparelhado,'"o- o"
arreios, isto é, selim com estríbos, freio e réáe,as, quã-úrrá-rã*o*
no carro, pois, os timorenses montam em pelo, guiando o, cavalo
corn uma corda que lhe passa na boca.
Recebidos fidalgamènte- ep
pero administrador virgílio Castilho Duarte, natural de {illeu
Clabo Verde, p".*a-or ìm dia
e uma noite na sua residência que, tal co,mo a-de outras autoridades de Timor, era cercada poi muros ameados, sendo à""igrr"_
da, nesita terra, como a "tranqueira>.
Enr..Àileu, vis'itei a enfermaria regional e o presídio que,
gomo a, trlrlnoueira, dispunha de um pãtio rodeario de *u"o".
os condertâdos reunidoi neste estabelàcimento prisionát,-ì"roriundos, não só de Timor como de outras terrâs portuguesas,
donde tinham vindo cump'ir as suas penas de degre'do. R-maior
parte dos condenados era de macaenËes ou chinõses ae uãcau.
4 .t"pg seguinte foi até Maubisse onde pernoitámos em
casa do chefe de posto sr. Ademar Rodrigues doì santos, protegidos do frio que nestas regiões de artitúde se faz nìtidâiirente
sentir, p,or espess,os cobertores de lã.
No dia imediato cavalgâmos em longa jornada até Safiìe
onde ficámos instalados na residência dã c"hefe de posto sr.
Francisco Mouzinho.
. Regressei a Díli algo fatigado, m,as maravilhsdo com o que
tivera oportunidade de observár e satisfeitíssimo com as actividades que teria de desenvolver Íevando assistência médico-sanitâria a um povo simples, amável e trabalhador.
- Noutro dia, visitei a arnbulância de Laulara, situada num
píncaro não longe de Díli, que só era acessívet a pé ou a cavalo,
tendo passado e visitado o õológio de Dare onde aï irmãs canossianas instruiam e educavam muitas dezenas de meninas.
Utilizando a ambulância do hospital Dr. Carvalho, fui, um
outro dia, visitar a .enfermaria do Rèmexio.tendo ocasião áe aí
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coÍÌhecer o rcspeitável liurai coronel D. Moisés, majestosa e
figura de timorense, com veneráveis cabelo e barba encanecidos.
Estava assim conhecida a minha área de trabalho, com
excepção do enclave do Oé-Kússi e cla ilha de Ataúro que sòmente poderia visitar quando se proporcionasse oportunidade de
transporte marítimo.
Aproveitei, então, o amâvel,convite do Dr. Arriarte Pedroso
para, no seu automóvel e em sua companhia visitar as povoações
da Ermera e Hátu-Lia, terras de altitude razo'âvel, de temperatura agradaibilíssima, onde reina a <<Primavera eterna>> de Teófilo Duarte e a paisagem é paradisíaca.
Uma das funções de fiscalização que me competiarn era a
visita s'anitâria aos navios e aviões que passavam por Díli.
Num dado dia, o capitão dos portos de Timon, comandante
Céser Gomes Barbosa, natural de Cabo Verde, telefonou-me a
participar-me'que estava a, chegar ao c'ais um naviozinho clue
já tinha arvorado a bandeira amarela a pedir a necessâria visita
sanitária.
Dirigi-me, imediatarnente, para o local designado onde
aportara um elegantíssimo veleiro em cujo convés se via um
único tripulante, em calções, er de tronco nu.
Por esses tempos eram muito conhecidas, pelos jornas, as
viagens do navegadon solitârio Alain Gerbault, francês que num
iate, o Fi,recrest se havia celebrizado pon ter atravessado' sem
escala e sòzinho, o Atlântico, desde a França a Nova forque e,
depois, vagueava solitârio pelos mares do mundo.
Por isso,, quando subi ao' convés, do barco, dirigi-me ao
cornandante e único tripulante, dizendo-lhe, em francês: O senhor é u-m novo Alain Gerbautt! O meu interlocuton, sorrindo,
apresentou-me então a carta de saúde para eu 'assinar. O navio
era... o Fi,recres'tt (5).
Alain Gerbault, certamente para evitar os azares' da guerra
ficotr ancorado no porto de Díli, vivendo,no seu barco. Assim,
tive opontunidade de com ele várias vezes, contactar e de apreciar al suas extraordinârias qualidades de homem finamente
ed.ucado e invulgarmente culto e, sobretudo, de me maravilhar
com a sua extrema perícia em jogar o ténis, ele que fona', mais
de uma vez, concorrente aos campeonatos de Wimbledon!
P'or esse tempo, o sr. Kuróki, cônsul do Japão em Díli,
deu uma fes;ta no Sporting, para .4, qual convidou as personalidades de maior projãcção no meio social da cidade. Deste modo
tomei co rtacto, pela primeita vez, com essa gente. Desfaziam-se
em mesuras e úostravam-se arnabilíssimos procurando, certano'bre
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mente, agradar. Poném, evidentemente, não enganavam nenhum
dos portugueses presentes. Com excetrlção do õônsul e do chan-

celer do consulado, os súbditos nipónicos que se encontravam

em Timon trabalhando na Sociedade Agrícola Pâtria e T?abalho
eriam, provàvelm,ente', espiões e, alguns deles, pelo menos, mili-

tares, pois os seus gestos os traiarn. Em breve soube que o
vigiar atentamente e sòmente lhes permitia as viagens indispensáveis, pois as suas actividades os
haviam tornado suspeito,s além de que, sem raaáo plausível,
do Japão mandavam frequentemente novos homens a substituir
o,s que se encontravam em Timor, pois não lhes era permitido
aurnentarem o seu número.
Muito confidencialmente, tive conhecimento de que o Governador alertava permanentemente para Lisboa do perigo que
se corria tendo conseguido a promessa de ser enviado armamento moderno para Timor cujas armas, na sua grande maioria eram anteriores à primeira guerra mundial! (6).
Na festa. do consulado japonês encontrei, também, o australiano, velho colono de Timor Arthur Brian e os dois técnicos da
Q.A.N.T.A.S., srs. David Ross e Robert Srnith que já conhecia das partidas de ténis e que, tarnb,ém, eram coin toda a evidência, militares disfarçados. Pelo livro, do Dr. Cat Brandão
vim a saber que, aquele, fora oficial da ReaI Marinha fnglesa,
combatente na batalha da. Jutlândia e era oficial sr.rperior da
R.A.A.F. (Royal Australian Air Force).
Há muito tempo que em Tirnor tinha sido encontrado petróleo,. Uma companhia estrangeira, a Alïied, Mirulng Ti,mor Corporati,an havia feito furos de prospecção que mandara. obturar
assim que encontravaÍn petróleo, explicando essa dete,rminação pela não exis,tência de depósitos econòmicamente explogovernadon os mandava

ráveis

!

Num dado dia chegou a Díti 6 engenheiro Veiga Lima,
representante duma companhia portuguesa recém-formada, a
Companhia Ultramarina de Petróleos, afirmando que os,trabalhos necessários iriam imedíatarnente ,começar. A verdade é
que, logo a seguir, ela apareceu associada a uma nova companhia, holandesa, regressando o referido engenheiro a Portugal
e sendo substituído pelo engenheiro-geólogo Brower, de nacionalidade holandesa, que com ele tinha vindo para Timor.
Teve este último engenheiro todas as facilidades para fazer
os estudos topográficos necessários para a investigação da exis-

tência de petróleo em Timo,r, pois a carla da colónia feita por
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fotogrametria interessava, também, para complemento daquela
que a Missão Geográfica estava a ultimar.
Assim, Íoi o piloto holandês do avião da carreira para Koepang que tirou as fotograf,ias sucessivas que, vistaÀ através
'duma lente binocular davam a sensação do reÌevo durna maneira
flagrante e pude apre,ciar na Missão Geográfica onde eram revelados os filmes e depositadas todas as pnovas, conforme o exigido pelo governo de Timor.
japoneses conseguiram autorüação para
-P9* esse temp,o, os
estabelecerem umâ carneira de hidroaviões entre Tóquiõ e bíli,
com escala pela ilha de Palau, que não tinha qualquei justificação econónnicz razoâvel, pois não havia comérõio cbrn õ Japão e
de Palau a Díli os grandes hidroaviões da carreira demoráram,
em vôos, experimentais, nove horas! (?). Assim, obtiveram
oportunidade de alargar substancialrnente o número dos seus
técnicos, residentes em Timor, pois as infraestruturas de apoio
necessárias ao hidroaviõ'es requeriam a presença inadiávei de
pessoal cornpetente em mecânica e radiotransmissão.

Em certo dia, o administrador do concelho de DíÌi, sr.
LourenEo de Oliveira Aguilar, comunicou-me que iria visitar
a ilha de Ataúro e convidou-rne a acompanhâ-lo, visto eu ser
o delegado de saúde.
. Assim, seguimos no vapor Oé-Kússi, cornandado pelo primeiro-sargento da MarÍnha, sr. Correia.
F"omos. recebidos pelo chefe do posto de Macadade, sr.
Napoleão, sargento de inf,antaria, e tivemos ocasião de observar
os curiosíssimos costurnesi p,rimitivos desse povo de simpáticos
e acolhedores pescadores submarinos.
Jâ perto do meado do ano, chegou a Díli o novo d"irector
da administração civil, intendente Dr. João Ferreira Taborda,
(8). No mesmo barco vieiam para Timor o comandante
da cornpanhia de caçadores, capitão Freire da Costa e o administrador António Policarpo de Sousa Santos, funcionário do
quadro privúivo da colónia, que foi colocado, ern Bobonaro (9).
Entretanto, passaratrn-se os seis meses do meu estágio de
médico que iniciava a carreira em meio colonial, Felo que fui
nomeado delegado de saúde da zona leste, em fins de Julho de
1941, seguindo para Baucau, a florescente Vila Salazar, no
vap'or Oé-Kússi.

Vida de um Médico em Baucau, em

1941

Chegado o Oé-Kússi, à praia de Baucau, aí me esperava o
Dr. Francisco Rodrigues trazido no autornóvel da admi-

colega
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nistração da circunscriçã,o

com o respectivo motorista,
u;,ia" á-, ïã"á rË""tã,

_que,
era, posto à disposição do deregado
de

pre que o serviço público o requeria.
""-subimos cerca de três quirómetros e assim me encontrei
nova terra onde iria exercer a minh,a acüividade no.-"uãpo* na
au
saúde pública e da assistência médica:
A residência do delegado de saúde construída recentemente
em pedra e cimento, estava esprêndidamente siìuaãu -iáiu
a"
vila, a cerca de b00 metros, e ãela se avistava um-mag"ífico
panorama sobre o mar, tendo por pano de fundo
a ilha áË W"tter. Rodeada por alterosos coiqueiros u po"
,rãrzeas
em socalcos, amorosamente cültivad.as pelos
"p"orioèis
timorenses era,
na verd'ade' uma habitação muito confortâvel rit"pe;ilu." o'meu corega
depois de ter acompanhaao
9j:::ryllre,
prâra onde
a
emloarcou no Oé_Kússi, para Díli, dirigi_me para a
^ ^_.T^o
sede da_delegacia de saúde, muito ràzoàvetmeniã ï""1ãiou
centro da vila, relativamente perto da sede da adminisiraçao
"o
da circunsmição, da residência dó ãa-irri*t"lãd;;;--ã;";o"u_
mental bíLzar (10), do edifício do correio e tetãfòne,ìã Ë".ot"
e do <palácio>>, residência de recreio ao govárnadon da
lliry:u
colonta.
, A deÌegacia de saúde de Baucau funcionava, jâ nesse
tempo, como um centro de saúde actual e era conhácíú petos
timorenses com a designação de <<o frospitaf n.- Oìáp""frã au
variadas dependências, nomeadamente de ìnfermarid nõ,-totat
de quarenta camas, serviços adminis;trativos, farmácia-ã
depósito de medicamentos, satá de operações cirúrgiã;;;Ë á" t"utamentos, etc., e, em a,rÌexo, um poÈto de con"sutta. à*t"Ãu"
.
tratamentos ambulatórics.
solo as minhas ordens directas tinha eu dois enfermeiros
e três enfermeiros auxiliares, todos diptomad;; no frãìpitaf
Dr .Carvalho.
Acabado de chegar à delegacia de saúde recebi a visita do
administrador da circunscriçãõ; tenente pires (11) u ao
tário da circunscrição Howõ[ de Mendonça (12i'qu,e]ï"à"tu_
"!""*_
me_nte, retribuí, estábelecendo-se desdã úà; -il;"u'Ë"iuãi
*i_
zade e carnaradagem ,entre nós.
Terminado este primeiro golpe de vista sobre os serviços
e. meu- cargo, dirigi-me à casa da Missão eü€, tambéìn,
ficava junto ao centro da vila, para cumprimentãr'os missionários,_ p,alres Serra e Fe,rreira- (18). Eies me mostrarã*
igrej_a local, belo edifício ladeado por duas elegantes looã*.'
Não era difÍcil a vida económica ern Baucãu, po" ."rã*-t"*p.os, apesar d.os ordenados serem muito reduzidos.^ É que
o oorro
timorense ,cultiva largamente tudo o que é necessário'à útsis_
2õ

tência sendo muito poucos os produtos que é necessârio importar. Para estes,, tais como o vinho e o azeite e géneros de mercearia, havia os dois estabelecimentos comerciais dos chineses
Mu-Ping-Ki e Mu-A-Si. Quanto a criados, conservei os que serviarn o Dr. Rodrigues e os colegas anteriores, todos antigos na
casa e perfeitos no seu trabalho. Comprei ao Dr. Rodrigues a
mobúlia que ele também tinha adquirido ao colega precedente e
junteiJhõ magníficas peças chinesas em teca por mim compradas em Díli e delicadas obnas de escultura javanesa que conseguira obter na minrr-a passagem pela ilha de BáIi.
- Bem instalado em Baucaú, resolvi o meu problema de
transporte privativo pela aquisição de dois fogosos e bonitos
cavalõs, exielentes pala trepar' apesar de não serem ferrados,
as íngremes e dif,íceis encostas timorenses.
Ã área da delegacia de saúde de Baucau era constituída
pelas circunscrições de S. Domingos, (com sede em Baucau), de
Mana,tuto e de Lautém. Tornava-se, pois, muito urgente e conveniente visitar as enfermarias e postos sanitários nela instalados.
Começando pela circunscrição de Baucau, segui, de -autopernoitar Vique-

a
móvel, paia Venilale e daí para Ossú, ildo
residência do chefe de pos'to. . .
que,
tranqueira,
na
^ No dia seguinte, ainda de autornóvel, pude visitar-o pcsto
de Uátu-Lári sãndo fidalgamente re,ceb'idos pelo' chefe de posto,
fitho do liurai de Bobonãro, D. Aleixo Corte Real, que tinha
sido aluno de um instituto de ensino médio em Lisboa.
Regressando a Viqueqtle, à tarde, aí pernoitei.
Agóra, sòmente, cavalgando eu poderia'co'mpletar este meu
progïama
de viagem.
- De madrugãda,
montei a eavalo e mudando várias vezes
d,e montada, ap-ós oito fatigantes horas de carninhada, cheguei
a Barique onde almocei com o nespectivo liurai.
Dd tarde, andando ainda três horas sem descans'ar, alcancei a tranqueira de Lacluta onde recebi amabilíssima hospitalidade do chefe de posto, sr. José Tinoco.
No dia seguiãte regressei a Viqueque e aí retomei o automóvel para Baucau
Paìsados ailguns dias completei as minhas visitas na circunscrição de S.-Domingos, seguindo de automóvel para leste,
indo almoçar a Kelikai, onde encontrei uma enfermaria regional magnificamente instalada.
D,e"tarde, segui para. Bàguia, ficando na tranqueira, residência do che e de põsto, sr. cabo Alegria, tendo passado pelo
posto de Laga e sião aí recebido fidalgamente pelo chefe de
posto sr. Matos e Silva.
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No dia seguinte regressei a Baucau.
A visita às formações sanitárias da área d.a circunscrição
de Lautém, pôde ser, toda, feita. de automóvel.
Passando outra vez por Laga e seguindo pon Laivai, alcan_
cei ràpidamente Lautém onde ó aamúistra.dòr, sr. Manuel de
Barros e a sua esposa me cumularam de atenções e gentilezas,
hospedando-me na tranqueira, sua residência. "
de' Fui-Lo o e a uma digressão turística a Tutuàla, apreciando
a maravilhosa paisagem e a vista do ilhéu do Jaco,.

No terceiro dia regressei a Baucau tendo visitado então o
posto sanitário do Luro, por uma estrada que entroncava na de
Laga a Bàguia.
Coube, por fim, à circunscrição de Manatuto a sua vez de
ser.visitadâr_o eüê rne d9u oportunidade de conhecer o posto
sanitário de Vemâssi, da área-da circunscrição de S. Domïngos
que ficava em caminho.
_ Fui hospedado, com toda a gentileza e distinção, pelo
administrador da cireunscrição de Manatuto, Dr. Mendls ae Atmeida (14), na sua residência, a. tranqueira de Saututo, situada
como um eastelo da metrópole no alto de uma colina junto à
vila de Manatuto.
No dia seguinte visitei a enfermaria regional de Manatuto
que estava a cargo do enferme'iro, sr. Sen-axl.es, e a missão onde
conheci os srs. p,adres Almeida, natural de Goa, e Madeira, natural de Timor. Em seguida, (acompanhado pelo adminis;trador
e na carrinha da administração que ele pnóprio guiava) visitei
o pgsJg sanitário de Cribas e, voltando a Manátuto, o posto
sanitário de Laleia. Regressei a Baucau, pois sabia quô, em
breve, teria uma missão oficial na Soibada e, então, podeiia concluir as visitas às formações sanitárias da ârea a-meu cargo,.
De fa,cto, pouco tempo depois, recebi uma comunicação
oficial de Díli, informando-me que havia sido nomeado para presidir ao júri dos exames da 4." classe do ensino primário no
colégio da Soib.ada.
Saí de Baucau com o senhor. padre Serra (que tinha sido
também nomeado mem-bro do júri) no automóvet da pircunscrição de S. Domingos que nos levo,u a Cribas. Aí, montámos a
cavalo e subimos até Laclúbar, onde fomos recebidos pelo sr.
chefe de posto e fazia um agradabilíssimo frio.
Chegámos à Soibada já de noite, sendo acolhidos fraternalmente pelo superior da missão, Padre Januário, e pelos outros
padres que aí prestavam serviço missionário e pedagógico.
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No dia_seguinte, de manhã, todos nos encontrâmos junto
ao mastro da bandeira nacional coìocado em frente do colégio
e junto do campo de jogos, para assistir à cerimónia que-aí
todos os domingos se'fazia do hasteamento da bandeira, cõrn os
corneteiros da banda da missão tocando,a sentido.
A s'ensação, de intenso ardon patriótico que, então, de mim
se apoderou, nunca a esquecerei, sobretudò por ven aqueles
jovens portugueses de tão longe se comportarern como oË melhores da metrópole, cheios de aprumo e garbo, cantando a pol.tuguesa e marchando como autênticos soldados.
Acabados os exames, pude repousar uns dias e aproveitá-los para visitar o resto das formações sanitárias da delegaeia
da zona leste e o lugar da Ptralaca onde vi extrair petróleo, com
toda a facilidade, por rneio de um copo de folha seguro por uma
argola na ponta dum b,ambú e que,, introduzido num cano que
aí havia sido metido por prospecções anteriores da Atlieit Mini,ng Timo,r Corporatt"on, vinha cheio dum líquido que,ardia perfeitamente e era usado pelos timorenses em candeeiros.
Após a visita a Fátu-Berliu, cujo chefe de posto era o sr.
Augusto Padinha (15), aproveitei o facto de eslarem perto e,
assim, visitei os postos administrativos de Maubéssi e Turiscal,
da circunscrição do Suro.
Despedindo-nos dos excelentes companheiros que para rnim
foram os bons padres da Soibada, voltâmos a Bãucãu, agora
conhecendo' eu razoàvelmente os organismos médico-sanitários
sob a minha directa administração.
Em Baucau, tive a sorte de conhecer muito bons camaradas e sinc,eros amigos.
Todas as terdes disponíveis nos encontrávemos e quase
sempre jogâvamos ténis no corte que o tenente Pii:es havia
mandado,construir, há pouco, junto ao jardim público e à caudalosa e puríssima nascente que jorra, em borbo'tões no centro
da vila.
O secretário Howell de Mendonça e o Padre Serra tinham
sido educados em Macau sendo, por isso,, bons tenistas. Comigo
e corn a D. Hermínia, esposa do secretário, disputavam agra,dabilíssimas partidas de jogo que duravarn até ao fim da tarde,
o qual passávamos em merendas familiares, alternadamente nas
casas uns dos outros.
O Tenente Pir,es aparecia, sempre, no seu corte, embora
não jogasse, divertindo-nos com o seu inalterável bom-humor.
Assim se passava o tempo em Baucau, longe do resto do
mundo, do qual, pràticanrente nada sabíamos pois sòmente o
Tenente Pires dispunha de uma radiotelefonia cuja electricidade
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era .forn_ecida pelas baterias de acumulad.ores
do carro e d.o
camião da circunscrição.
Como não se nublicavam jornais-em Timor,
mesmo o que
-regra,
se passava .m Díri. nos
em.
despercõÈi.io-ná--ãro.rrto,
_era,
pois a única comunicação
regurar-que exiËtia u"u ã,àáii?áãu poo
via telefóni,ca.
Sòmente mais tarde, assim, eu soube
o sn. D,avid
Ross fora por este tempo nomeado
j.eue
iËrrió""u
Tirnor, o mesmo aconteôendo oo* t "&stii
"_
Engenheiro Browen, em
r,elação à Holanda. ET.Díli existiam, agora,
três consulad"os: o
do Japão, o da Austrália e o da HólãnAa.
O Tenente pires, inquieto com a Àìtuaçao internacional
ouvia, assìduamente, o nbticiário fornecido'pelaË
australianas e dava-n9s parte dos, acontecimentos ;;ü;rï;
ãuì.-itportantes, frisando a hipótese de os japoneses pretend.erem
firmar
o.pg utlo Timor para-saltar"u m*á"riã-q*iïJ
ainda .ho-je, estava
".Ë"ã
"o-o
ofer,ecendó-ã!'ilaiooes
.muito despovoadá
possibilidades
de coÌonio,rção e^de ocupaeao í
mal cabia nas ilhas de origem.
""ã"B""itË'íue :a
No dia Z de Dezembrõ de 1g41 surpreendeu_nos com qua_
a
se inacreditáver notícia de que aviões jáponeses
rraviam-ãtacaoo
:r-esquadra americana ancorada na bãde de pearl
Èãrr"i
IÌl',as Haway, causando-lhe severo* poejuiro..-õ;;; j"oãï ,ruu
ã
-Unidos
esti'ya em guerra com os Estados
"a"
e saUiâ_se q'ue, até,
ha'o , a negociações entre os, dois paríses para
um entendimento,
visr-c estes últimos terem congeiado nõ seu país
os ãrèìito"
jn,por,eser em Jutho deste anol o
tinhasfuãlogo
-ege
-- ì.ir*ituAo
per6 í-ìoverno britânico, pelos Domíriios
e pela ÍnOia.
Sòml nte no fim. da Guerra eu pude sab,er quanto
os Estados
Unidos haviam sor'riCo com o ataq'ue a peart ÈarUor
*" ãuiO""
e submarinos japone_ses, pois aí fpram ,t""0ããó. ãìtã"*ã"ou*
couraçados, encarhados oitenta e seis, navios .uõunãÀ"ioË-"',a""truídos duzentos e quarenta e sete aviões, f";á;'-p;;u"Joïu.tu
modo, *m poucâs horas, o domínio do pacíficoãôu-"r"Ëiià"o*
para os japoneses.
Porém, duma coisa nunca, então, resloq dúvida. Os japo_
n'eses estavam senhores duma força avassaladora que
seria"aificílimo'deter, embo'a empregando toáo" os recursos das nações
aliadas.
Ern breve, ser.ia Timor testemunha de actos de guerra e o
seu território violado pela presença de beiig""unt"",Cerca das dezassete hõras aJOia g de "Dezemúro, sobrevoou
a cidade de Díli um avião australiano que, <<em seguida, largou
mar em fora, rumo a Ataúro e deixouls,e ficar
*ãno"
o canal que sepaxa aquela itha da de Lyra> (12).""trurrdo29

Passado pouco tempo, ouviu-se em Díli uma forte detonase
e
Ção o, avião baixou mìito e' quase a rasâr ? ágg?:-.breve
(17)'
holandesa
da
costa"
caminho
no horizonte a
ieiaeu
" C"r.u
da meia-noite atracaram às escadas da ponte-cais de
Díli duas pequenas embarcações, tripuladas por japoneses, um
dos quais Sangfava fortemente de ferimento que rnostrava num
dos bragos (17).

Em breve se averiguou serem nâufragos de um dos dois
n.avios japoneses que eiam esperados nesse dia em, D'íIi com
mercadõrias e um ãutomóvel pãra o cônsul nipónico e fora metraffráao pélo avião australiàno que-,- -também, à frente dele

unia bomba de profundidade (17)
lançou
"
<<Com este acréscimo a colónia japonesa aumento'u para
vinte e quatro, entre os quais uma mrrlher médica (17) '
<No' dia seguinte, lõgo de manhã cedo, ouviu-se o. roncar
d.e aviões e, poüco de'poií a terra estremeceu solo a vioÍência
ãã ã";" L*Aitqn"" e>iplosões. o ogtro barco, aque'le que-devia
os seus nâufragos
íi"ii, ã u"ïo*Ouel, n-unca mais, chegou, e (17)
primeiros>
que
os
'
fóram menos afortunadosi
No dia g de Dezembrô, os Éstados unidos haviam decla,^uAo â"e""ã ao Jãpao. A Alemanha e a Itilia decl'araram, então,
Unidos e assinaram com o Japão um acordo
õ;;rã;; bstaaós potências
se cornprometiarn a não assinar
duas
Ëü-í*l-"sseParado.
armistício
As forças japonesas passaram da Indochina francesa para
a Tailândiã e-avançaraú em direcção a Banguecoque' sua
capital.
' Hong-Kong foi atacada pormar-e-peìo ar'
atacar
f'orçïs jaionesas invadiram a Malâsi,a para.irem
julgava
inexse
de
Singapurl.qle"
pon terrd a bãs'e naval inglesra
pelo
de
ataque
possibilidade
pensar
na
por
se
sòmente
iuetta"ef
-;uï; não'pela floresta qüe separa a cidade do continente'
as
No diã 9 de Dezemb o as forças nipónicas ,ocuparam em
desembarcaram
e
B'anguecoqu'e
em
Ilhas Gilbert, entraram
i"rõ", começando, assim, a conquista das Filipinas'
simultâA 10 de oeremúoo, aviões lapotteses afuìdaram
da
'armada
navios
fõrmiaâveis
dois
,r""*ãrrt" em Singapura
batalha
de
cruzador
o
e
o'f
Wa.l'es
Pri,n""
.orr".çtãò
o
inglesa:
do
britânica
a
frota
i;;,p*Irà.-Assim,-os nipónicos-"eliminaram
americana'
frota
a
destruído
tinham
Éiitremo-Oriente tÀt cómo
ivãrlã -."-" dia dèsembarc'araxn em Gìram, grande base americana das Ilhas Mari'anas.
No dia 16, Guam capitulou, e os japoneses começaÏamemo
ataque às Índias Orientais Holandesas, desembarcando
Bornéu.
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No dia 17 de Dezembro de 1g41, manhã cedo, o telefone da
minha residência retiniu. Era o Tenente pires que **
nicava outro' acontecimento quase inacreditávell uma "ó*r,_
força
aliada havia desemba'cado em bíri, apesar do oposição do governadorFerreira de carvalho. Todos oÃ portuguËses ãstavaü bem
e havia calma na cidade.
1-8, os japoneses desembarcaram em Hong,Kong e
^^No {g
a 20_em
-Mindanao, nas Ilhas Filipinas.
No fim
do ano p-e 1!f1, apóJvinte dias de luta, os nipóni_
qo" Iu"j3* conseguido eliminar as duas grandes frotas aliadas
do Pacífico, ocupar o Sião, as Gilb-ert, óua*, Wake e Hong_
lKong e_ c-omeçar a conquista da Malásia, das Filipinas e d'e
Bornéu (16).

A Invasão de Timor por uma Força
Australiano-Holandes a
No dia 17 de Dezembro de 1g41, muito cedo, o cônsul da
rngl'aterra, sr. David Ross deslocou-se ao parácio do gover-às
receber,
oito ho,ra"s, um
1a-don, em Lahane; pedindo-lhe para
-que
delegado do comando Aliado,
solicitava uma conferência (L7).
dirigiu-se, a essa hora para a secretaria da
- O governador
administração
civil em Díli e aí recebeu o tõnente-coronel stressmann, do exórcito holandês,, que se apresentou como com,an_
danEs- das forças aliadas que deviam ãesembarcar e fixar-se
em DÍli, imediatamente, conforme ordens, superiores que, ele
receb'era e que impreterìvelmentè teria de cumprir até àì nove
horas.
- O _goyelnador convocou uma reunião dos oficiais da guar_
nição de Díli e mais o coronel Castilho, concluinde unâíime_
gent^e..uuj era imposs.ível resisitir pela força a esta prepotência
dos AÌiados, cujos aviões sobrevoãvam a õidade e únhàm dois
navios de guerra à vista.
Deste rnodo, o desembarque aliado f,ez-se sem luta após o
governador ter enèrgicamente,protestado contra a invaËão e
ordenado que se hasüeasse permãnentemente a bandeira nacional em todas as repaúições e edifícios públicos da colónia e
mandando comunicar o acontecido às circünscrições.
Para vincar a atitude de neutralidade para com os beligerantes, que recomendou a todas as autoridãdes administrati3L

vas, recolheu-se à sua residência e ali, por livre determinação,
se considerou p,risioneiro (17).
Entraram ass,im em Timor trezentos e oitenta oficiais e
soldados australianos, comandados pelo major Spencer, e mil
e duzentos soldados' do exército holaãdês, quãse tódos naturais
de Java, enquadrados por alguns oficiais e sargentos europeus (17).
Os australianos bivacaram no câ,mpo de aviação e, depois,
transferiram o seu acarnpamento para a montanha-de Nai-Suta,
cerca de quinze quilómetros para o interior. Os holandeses instalaram-se na casa da Asia Investment Company, representada
pelo a"lemão, sr. Max Sander que aí residia (17).
As tropas holandesas iniciaram, em Díli, os trabalhos de
entrincheiramento, ao longo da pr.aia, construindo,redutos para
as metralhadoras anti-aéreas e sarilhos de arame, farpado para,
no momento próprio, fechar as ruâs e estradas. Todas, èstas
obras militares eram levadas a ,efeito, na melhor ordem, sem
afrontar ou prejudi'car quem quer que fosse (1?).
<Logo no dia da sua chegada, a polícia milit.ar holandesa,
sob o comando do majon Hagerbeck, que ao rebentar da guerra
viera para Díli, a títuÌo de comprar cereais, procedeu à cáptura
de alemãe,s e japoneses> (17).
O cônsul nipónico, com sua família e pesso,al, ficou detido
na sua residência, e os outros ficaram em regime de prisão nos
escritórios da sua Companhia de Aviação (17).
No dia 18 de Dezembro, o tenente-coronel Van Stratten,
comandante das fonças aliadas, avistou-se com o Governador
e comunicou-lh,e as informações que possuía, segundo as quais
os ofi'ciais da Companhia de Caçadores de Timor projectavam
um golpe de, fonça contra as tropas estrangeiras. Embora corn
mágoa, ver-se-ia obrigado a desarmar a Companhia (1S).
O Governador, não conseguindo demover o,tenente-coronel
da sua decisão, resolveu, para evitar o vexame, af,astar da capital a Companhia de Caçadores de Timor, ficando no quartel de
Tai-Béssi sòmente um destacamento sob o comando, do T'enente
Ramalho (18).
Assim, seguiu a Cornpanhia para o quarteL de M.aubisse,
recentemente acabado de construir, levando o se,u comandante,
capitão Freire da Costa e o tenente Liberato como of,icial subalterno, tsrdo chegado ao seu destino na noite de 19 de Dezembro (18).
A população civil de Díli corÌ1 excepção de alguns funcionários, abandonou a capital e foi viver para o interior, sobretudo para Aileu, Liquiçá e Maubara.
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os funcionários _distribuiram-se por pequenas <<rnepúbricas>
que a ausência da família
obrigara- a o-ngãnizar (1g'), sendo
alguns deles carinhosamente acõhidos nJMissão de'Lahane,
pelo Padre Jaime que generosanrente a todos hospódou.
. Os muito po_ucos_ portugueses que se mantiveram em Díli,
entre os quais o Dn. cal Brandão, iam fazendo a sua vida usual,
convivendo com as forças estacionadas em Timor, cujo porte
cgrrggt_q e simpâtica havia arredado toda a ideia de" oô,rp"_
ção (17).
Assim, os dias decorreram sem que qualquer incidente
viesse prejudicar a co'nvivência amigávót entle oi estrangeiros
e algunsrelementos dg, nopul-ação euÍopeia. O Governo, p"oném,
dera instruÇões aos funciõnários no sõntido de manteo.i,
as fongars ocup-antes uma atitude correcta mas sem qualquer
"o*
espécie de familiaridade ou colaboração (18)
<T\rdo pa-recia indicar um breve ïegresso à normalidade.
Algumas famílias preparavam-se para regressar à capital. Dizia-se que' em virtude de um acordb assinãdo entre os-governos
português e ingÌês, as tropas aliadas abandonariam o nõsso território após a ghegada 9" g- contingente de forças portugue!as__que, a bordl do Jo,ã,o Belo, cornboiado pelo aviso Go,fiato
Velho, partina de Lourenço Marques com deìtino a fimor. -Em
Díli trabalhava-se a anosamente no,arranjo do alojamento para
as tropas e as cu"lturas intensificavam-se em toda a colónia.
As forças expedicionárias estavam já em cornunicação directa
com Timor e aguardava-se a sua chegada p,a"ta. 2L ou 22 de
F"eveneiro de L942. Escolhera-se para seu desembarque a costa
de Baucau a fim de evitar possíveis conflitos corn as tropas
estrangeiras que ocupavam a capital. Corria que estas tropas
jâ estavarn a enviar, pÌara o territónio holandês, parte do seu
material> (18).
Com inevitável ansiedade procurávamos, ern Baucau, encontrar no mar sinal dos nossos tão almejados navios, quer de
dia, quer de noite, pois já era ternpo da suá chegada.
Mas, na manhã do dia 20 de Fevereiro de 7g42, surgiu a
mais tremenda desilusão. Um telefo,nema do Tenente pires-deu-me a brutal notícia. Quem desembarcara em DíIi, haviam sido
os japoneses!

_Compreendi eu, então, que as três dezenas de aviões que
no dia anterior tinham passado sobre,Baucau, voando a grande
altitude, não pertenciam às forças aliadas.
Erarn, de facto, aviões japoneses e dirigiam-se para port
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Darwin onde reduzirarn os edifícios a escom.bros e afundara,m
os navios encontrad.os na majestosa e magnífica baía militar,
fazendo wte raid' de surpresa-para protegeï o
aè"*ua"qo"
em Timor (17).
"eo

Acontecimentos no ano de

Wn

A GUERRA MUNII)IAL NO OR,IENTE
No dia 2 de Janeiro, os japoneses entraram em Manila,
capital das tr'ilipinas e ocuparâm a base navar de cavite. AÁ
tropas americanas cornandadas pelo general Douglas Mac Arthur retiraram para a penínsuta de Bataan, tendo-use ele instalado com o seu estado-maio na fortaleza do correEidor. sobr.e
um rochedo, à entrada da baía de Manila (16).
^ No dia 7, desembarcaram no norte das Celebes, nas Índias
Orientais Holandesas (16).
No dia 11, entrararn ern Kuala L,lrmpur, eapital dos Esta_

dos Malaios federados (16).
No dia 18, comegaratn a invasão da Birmânia e. em n,lena

eufonia, assinaram um novo pacto militar com. a Aiemariha e
Itá;lia (16).
A 22, desembaryaram e,m Rabaul, posição estratégica fundamental nas llhas Bismarck e nas Ilhas Salornão, o qïe ameaEava directamente a Austrália (16).
. A 24,- desembarcaram em Balikpapan, centro petrolÍfero
importantíss,imo {e Bgrnéu, tomaram Rendari, pniricipat base
aérea holandesa das ilhas de Sonda e cornegararn- a inüasão da
Nova-Guiné Holandesa (16).
Em 30 de Janeiro ocuparam Amboina, a base naval holandesa mais importante depois de Soerabaja (16).
do segundo mês duma ofensiva hlperbólica, a maré
. <<Ao fim
japonesa
estende-se irresistÌvelmente diante- de adversários
paralisados e impotentes> (16).
Durante o mês de Janeiro os Japoneses haviam conseguido
ocupar a Malásia (exceptuando Singapura), ffi FilipinaJ(ex_cgpto pa!aan), Boraéu e as Celebes õ invadir a Bírmânia, a
Nova4uiné e as llhas Salomão (16).
No dia 14 de Fevereiro, invadiram a Samatra, tendo ocupado Palembang, centro petrolífeno impoúante (16).
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No dia 15, S,ingapura atacada por tropas que tinham con_
seguids atravessar a selva da MaJâsia quô se julgava impene.
!r^uy9l-,foi obriga.da a capiturar, tend.o siao feiïóË pnïsioneiros
70.000 honrens das tropas-do Império Britânico (16i.
- ___ Os Japoneses, nãõ descansândo, continuara'm ã ,"*
g.Jtttq dq.fava e, em 20 de ï'evereiro de ].g42 Aesemfàrcáram
""r.o
nÌa
Ilha de Báli e na llha de Timor (em Koepang e ern DíIi) (16).
No dia 27 deu-se uma batalha naval,ìo Í{ar de Jaú entre
as, esquadras nipónica e. a_ aliada, coman ada pelo almirante
holandês Doorman. os aliados perderam cinco crüzado es e seis
torpedeiros, f,icando, assirn, ãestruída a sua úttima fonça
naval (16).
_- - N9 üa 28, a llha de Java foi atacada em três pontos. Os
Eola_ndeses, prevendo a derrota próxima, começarair no dia 2
de M-ar_qo a destruir soerabaja, ô seu rnáis impõrtaúe arsenal
nas Índias Orientais. Com efeito, os Ja,ponesãs entraraÀ eBa_távia (act'al Djakarta), a 5 de Março-, e a g tinha cessado
toda a resistência holandesa (1G).
No dia anterion, a Birmânia havia sucumbido, ficando
assim eo,rtada a principal linha de ab,astecimento da China
Iivre (16).
No dia 11, o General Mac Arthur, acornpanhado do seu
estado-maior, saiu da fontaleza de Cbrregidõr, ern lanchas-torpedeiras e alcançou a Austrália, a 1? (16).
No dia 9 de Abril, a heróica guarnição de Bataan, constituída pon 37.000 homens, rendeu-se ãos japoneses (16).
_Na Austrália, organizou-se então a resistência aliada, chegando aí, cada vea mais, aviões, navios e tropas (16).
Com efeito, as tropas australianas, em número rrurito reduzido e dispondo de pouco material, além de antiquado,, não poderiam resistir e muito menos atacar os japonesès, se não ?osse
o auxílis americano, pois os ingleses, apOs a tomada de Singapura, haviam abandonado as suas bases navais da Índia e-de
Ceilão, levando os navios que aí tinham para portos da Ãfrica
Oniental (16).
Os Japon-eses, senhones de Timor e das seus aeroportos de
Koepang e Díli, fàcilmente dorninariam po,rt Darwin õ o norte
da Austrália, se conseguissem instalar-se na Nova-Guiné. porém, foram pela primeita vez vencidos num combate naval no
Mar de Coral (travado desde 5 a 8 de Maio), conseguindo aí,
os americanos, evitar o seu desembarque no sul da Nova-Guiné (16).
Em Novembro de Lg42 as tropas aliadas na Austrália, comandadas pelo Genenal Mac Arthur, passaram à ofensiva (16).
8õ

ACONTECIMENTOS EM TIMOR

. , Na_ manh{ de 1 de Janeiro de lrg42 apa,receu contada
adriga da bandeira nacional

a
h,asteada na secietaria do governo
o facto aos sold'ados javaneses e o-Gover-

em Díli.. Atribuiu-se
1ador, lavrou seu protesto, perante o respectivo comandante.
À tarde, n'a presenEa de oficiais portugueses, de, novo a bandeira
.foi içada, conÌ as honras militares presitadas por um destacarnento do exército holandês (17).
Cerca das nove horas do dia 8 de Fevereiro,, dois aviões
ja-poneses rneitralharam as posições holandesas na praia de
Díli, atingindo casas da cidade e só por milagre não feliram os
portugueses que, a essa hona se dirigiam p,ara o edifício da
Câmara Municipal onde se realizaria a eleição do Senhor Fresidente da República (17).
Na madrugada do dia 20 de tr'bvereiro, forças japonesas
desembarcararn ern Dlíli após uma fraquíssirr'a resistência das
tropas holandesas, logo abandonadas pelos soldados javaneses
que constituiam a sua maior parte e, como gamos, fugiram
para o interior deixando as arrnas.
Seguiu-se desenfreado saque à cidade pela indisciplinada
tropa de choque' que tinha feito o assalto e ,a encontrou quase
vazia de habitantes,.
Dos poucos europeius que ainda viviam em Díli, muitos
foram pedir auxílio às casas de Lahane, e, sobretudo, ao hospital e edifícios anexos e à Missão, onde se alojaram cerca de
trinta pessoas. Otrtros, foram para muito mais longe, a Aileu,
à Ermera, a Liquiçá e a Maubara, onde tinham as famílias
desde Dezembro do ano antenion.
Tendo caído granadas junto ao quartel de Tai-Béssi,
aquando do bornbardeamento japonês que pnecedeu o desenr.barque, o tenente Ramalho seguiu com o, destacamento da companhia de caçado,res que comandava para Aileu onde s,e juntou à
companhia de caçadores que, por ordem do Govennador, se deslo,cou para ali, de Maubisse, ficando to'dos instaJad.os no edifício
do presídio.
Os ja,po,neses ocuparam quase todos os edifícios de Díli e,
em Lahane, o edifício da Assembleia dos Funcionários, e as
casas do chefe do gabinete do governadon, capitão Vieira, e do
Dr. Francisco Rodrigues, çlue nessa altura estavam sem moradores. Libertaram imediatarnente os seus concidadãos presos
pelas tropas aliadas e internarana no hospital Dr. Carvalho, à
responsabilidade assumida pelo seu director, Dr. Correia Teles,
e,sob palavra de honra, de que não fugiria, o cônsul da Holanda,
engenheiro Brower e sua esposa.
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Naquele m€sln_o hgspital ficaram alq'ados, até ao fim da
guerra, o alemão Max Sander e o, autralianb Arthur Brian.
Sòmente através de- actos do, mais puro heroísmo e destemida dedicação foi possível a alguns pdrtugueses voliar a Díli
e salvar alg_uma coiqS_, destacandã-se, ãonaeãdamente, o gerente
do Banco Nacional Ultrarnarino João Jorge Duarte,'o,-Oï. farroso Gomes. (que exercia as funçõesr de ãirector dos Sewiços
de F azenda) e o aspirante administrativo José Duarte Santa.
Obrigados cumprimentar os japoneses com retrletidas vénias
3
e maltratados'
e até esbofeteados, não deixaraú. de l-eimosamente voltar às suas antigas repartições, p,rocurando manter
um esboço de serviço e evitar ã aestruíção ou deterionação
de elementos preciosos para a adminis'tração.
Assim, o gerente evitou que as instalações do Banco fossem ocupadas pela_tropa e o,Dr. Tarroso,salvóu o essencial para
o'funcionamento dos Serviços d.er Fazenda que coÌÌseguiu manter ern Díli, algum ternpo, numa casa particular.
saque a Díli, conseguirarn os fiéis timorenses, funcioná. Do
rios
da administração do concelho, che,fia.dos pelo,' aspirante
Santa, salvar e trransportar para Lahane, sendo aimare"âdos no
hospital e em várias casas, o àrroz, feijão e parte do café que
estavam nos armazéns da F.O.A.G.E. (Fábricãs, Oficinas e Ãrmazê:w Ger:ais do Estado), cujas instalações forarn ocupadas
pelos japoneses e queÌ de lá se conseguirarn tirar antes, de-desaparecer, tud.o, e a gasolina e pe-trót,eo da reserva do Estado que
estava num armazém junto ao faroL, e güe, tarnbém, foi possíiel
salvar em grand.e p,arter.
Papel brilhantíssimo coube a todos os funcionários dos Serviços de Saúde, desde o director até ao, rnais humilde se,rvente !
Apesar da fuga desordenada perante a fúria e desvastações do
invasor, nem um só_abandonou o seu posto pelo que o hbspital
Dr. Carvalho foi o único organismo dó Esta.do qúe pôde côntinuar e exercer todas as suas funções coÍn regularìdade e a mais
cornpleta calrna e eficiência, pass'ando aí a firncionar a tr"armácia
do Estado.
Em princípios de Março os japoneses distribuirarn prospectos, em inglês, pelos quais impuseram a sua moeda, o <<yen>>
corn paridade ,com a pata,ca. Logo surgiram as no,tas de <gulden>>, nr,oeda de guerra dos japoneses, emitida especialmente
para circular nas Índias Neerlandes,as.
Aviões japoneses que sobrevoaram vários pontos da colónia, entre os quais a vila de Baucau, langaram a seguinte proclamação, impressa ern inglês:
9?

PROCLAMATION
__ ._Im_perial Empire of Great Japan is, now in war with
Netherland and also with Austratia ivich is a component of, the
United Kingdom.
Imperial_ Japanese ï'onces are obliged to take necessaïy
measures and means in Timor so far aÀ forces of Netherland
and Australia are stationing in that neutral territony.
. I. Commanding Officer of Imperial Japanese Fonces, hereby
demand and declare as follows:
(1) Imperial Japanese F.orces will be stationed in portuguese Tirnon, f,or self-defense in connection with their operations.
. (2) Portuguese forces and. non-combatents are requested
s.triclly no,t to obstruct or disturb any operation of the- Impe-

rial

Japanese Forces.
Commamding

O f fi,cer

Im,p,eri,a:1, J a,panese p orce,s

Pouco depois da sua chegada a Díli, os japoneses lançararn-se à conquista do acamp,amento dos austialjanos em Nái-Suta, tendo sofrido grandes desaires, caindo,corno tordos (1?)
sob os go,lpes dos soldados australianos que actuavarn em guerrilhas.
No mês de ilIarço, uma secção australiana que operava no
Remorio lançou vários raids aoèentro de Díli (fit. Os japoneses, despe'diram, montanha acima, em perseguição dos-importunos. O caminho tortuoso, áspero e apeitado, fiCou bem demarcado corn cadáveres amarelos (17). <Enraivecidos, quando chegaram_ao alto, entram na primeira palhota que se lhes depara.
Era a humilde moradia, a quase misèrâvel residência de Rãmos
Graça, que deportado em Timor desde Ig27, onde levara uma
vida de trabalho honrado, ali vivia rodeado dum grupo de crianças que erarn seus filhos. Srr.rrprend"ido, mas sem receio, respondeu serenqmente, e com verdade, que desconhecia o paradeiro
dos_ guerrilheiros australianos. Sairam; um pouco adiante
porém, nova rajada de metralhadona leva mais uns tantos a
morder o pó daquela terra ultrajada. Retrocedem ceg.os de despeito e ódio, entram de roldão na palhota, avançaÍn aÀ baionetas
em golpes repetidos até saciarem seus selvâticos e sanguinolentos instintos. Passam uma conda ao pescoçodo cadávei esquartejado, arrastarn-no, para uma ravina distante, onde o despernham e é encontrado poucos dias depois. Assim morr€u Ramos
Graça, o primeiro portrrguês-europeu a cair indefesa e inglòria:
mente> (17).
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Cornibatendo ao lado dos australianos, apesar de setr coxo,
encontrar,am e ap_risio_naraJn os japoneses, no-Remexio, o deportado sr. F"ernando Martins. Levararn-no para Díli,'onde- foi
mo{o a golpes de catana no ctunpo de aviãção, segund.o mais
tarde, nre informou o sargento António Joaquim V*icente que,
no tempo de paz, era o chefe da polícia de DíIl.
as escrararnuças na eÉtrada de Nai-Suta, os aviões
- Após bornbardeara.rn
japoneses
as suas matas taterais (1?).
Dias depois os japo_neses avançaram, em três co unas, para
_
a_ ï)rmera. IJma grande coluna, cerca de oitocentos holnens,

abriu

c_aminho, pela

estrada; a segunda, foi por Liquiçâ, atra-

vessando em seguida Fátu-Béssi; e-a terceira, que tintra tentado

avançar, toi repelida emt Bazar-Tete, onde mbnreram vinte e
cinco japoneses (17).
Furiosos com esta derrota, prenderam o chefe de posto de
Bazar-Tete, sr. Cêsar Moreira Rãto e levaram-no para*Díli, no
dia 12,_de Março, acusando"o de ser o causador dâquele desasqre (17), por não os ter avisado,, quando estavam eir sua casa,
dg Uqg^lavla australianos perto e, depois, serem ,atacad.os pon
eles (19). Levaram-no para Díli, parã o quartel-genera[ oàde
dois dias o tiverarn preso por uma-corda a uma das árvores do
quintal; corno aJimento deram-lhe alguns grãos de arroz e água
quente (17). I'oi libertado, devido a pronta e decidida reõlamação do Governador X-lerreira de Carvãlho.
Na Errnera, as tropas nipónicas estabeleceram-se na casa
do PosJo, prendendo num dos quartos o respectivo chefe, sargento Relvas, o enfermeiro e o guarda-fios, e fazendo outras
tropelias_poréFt.no dia seguinte, levantaram quartéis e negressaram a Díli (17).
F"orann-se inesperadamente, como inesperadamente tinham
ido, m'as dias depois, os seus aviões de ronãa, até emtão inofenqivos, bornbardearam todas as vilas daquela região. A Ermera
foi a mais castigada, registando-se onze mortog entre os quais
duas crianças de colo (17).
Um mês depois, voltou a infantaria em formação,cerrada,
batendo o' caminho cuidadosarnenter, carros de assalto à frente,
metralhadoras a cantaÍ, em serviço de varrer as bermas da
estrada. Co,mo grrarda-avançada tinham enviado dois oficiais
à paisana, dis,farçados ern chineses, que o Júlio Madeira (20)
prendeu e entregou aos austraJianos (17).
<Vinharn para ficar; para castigar aqueles impentinentes
australianos, que nesses dias negros, pendidos em Díti os apal
relhos de T. S. F., s€rÌ ligação com a Austrália, exaustos os sê,us
recursos, se tinham recolhido à F?onteira, onde a assistência
dada pelo administrador Sousa Santo-s, e os demais funcioná89

rios que ali prestavam senviço, os ia aguentando,na esperança
de meühores dias. Apenas duas ou três patruÌhas, deixadas à
retaguarda, iarn tornando caro o, âvâ tÇo 'do Grand,e Erérci,to
Im,peri,al, dn Grande Impêria,Ni,pon. Ao chegar à Hátu-Lia, onde
se demoraram do,isr dias, tinham perdido quatrocentos hornens.

Estiveram pois em descanso na Ermera todo um mês, de 13 de
Abril a meados de, Maio, que aproveitararn para fazet intensa
propaganda no seio dos indígenas> (17).
Na Hátu-Lia prenderarn os japoneses o respectivo chefe de
posto, sargento Mortágua, juntamente com o missionário Padre
Made,ira e o feiton da Granja Eduardo Marques, sr. Carrascalão,
que foram libertados sòmente quatro dias depois, mercê de
enérgico protesto do Governador" Ferreira de Carvalho.
Por ess,es tempos, alguns deportados se forarn juntar às
guerrilhas onde encontrararn" jâ o Júlio Madeira, e' de combinação com vários amigos, ainda fixados nos,anedores da cidade
de Díli, a4roderaram-se dum aparelho de rádio, com o qual os
australianos estabelecerarn o píimeiro contacto com Darwin.
A Austráliâ, eüer considerava perdida toda aquela gente, fez tm
apertado reconhecimento e mandou os pnimeiros soconros bem
neoessários. Pela primeira vez, entã.o, um avião aliado apareceu
a fotografar as pos'ições inimigas. Criaram-se novas esperanças com o re'aparecimento das guerrilhas bem armadas e lnuniciadas, pelos reabastecimentos recebidos em pâra-quedas. Ouviu-se de novo o es;trondear das granadas de rnão e as sinis:tras
gargalhadas das metralhadorasr. Os japoneses iatacados nos
suas posições avançadas e na própria linha de, comuni,cações,
lançavam patrulhas que iarn sendo dizimadas impiedosamente.
Numa luta sem quartel os guerrilheiros atacavam por toda a
parte e a toda a hora, de noite e de dia. Batidos, quase escorraçados, os japoneses confinam-se em Díli, que começa a ser
bornbardeada regularmente (17).
Assim, apareceïam pela primeira vez sobne a cidade, lançando bombas, quatre, aviões australianos, no dia 20 de Maio.
Os japoneses organizaram então a sua defesa anti-aérea, erigando de canhões e metralhadoras os pontos estratégicos, entre
os quais as muito próximas vizinhanças da residência do Governado,r e do hospital Dr. Carvalho, os quais, semprc que havia
um ataque, desentranhavam um muito, nutrido e ensurdecedor
fogo de barragem.
"Impotentes para resistir aos violentos ataques dos aliados,
fazenl. recair suas irasr sobre os indefesos funcionários que, na
eapital, junto do Governad.on, procuram manter em funcionarnento um arremedo de serviços públicos. Incompatibilizados
coÍn o administrador do concelho, f.azem pressão para que seja
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castiga'do, conseguindo que seja suspenso do exercício d.as, suas
f,unções, afastado do seu posto e substituíd.o pelo, engenheiro-geógrafo Artur do Canto, da Missão Geográ.fica, {u€, naquele

momento difícit e num gesto simpático, voluntariou para tão

espinhoso como ingrato cargo> (1?).
No dia 31 derMaio os japoneses ocuparam a no"ssa estação

radiotelegrâfica de Tai-Bessi pelo que, daí em diante, ficâmos
sem qualquer possibilidade de comunicação coÍn o exterio'r.
A nomeação do Engenheiro Canto parâ exercer as funções
de adminisrtradon do concelho de Díli saíu em 4 de Junho,
seguindo o administradon Aguilar par.a Bauca,u (onde o encontrei no dia 6) e daí para Venilale, residência errn gue se fixou.
Aconteceu no dia 6 de Junho um facto absolutamente inesperado e inexplicável que;a todos deixo'u confusos. Aviões austra,lianos bornb,ardearam e metralharam Aileu, onde sòmente se
encontravam pontu.gueses !
Fortemente intimidadas pelo bombardearnento,, as famílias que aí se achavam refugiadas procuraram novos poisos e
seguiram para diversos pontos, especia;lmente para Manatuto,
Baucau e Soibada onde encontrarm o melhor acolhimento. O administrador de Manatuto, Dr. Mendes de Almeida e a sua esposa, D. Elzira, receberam na sua residência de Saúuto, as farnÍIias do Governador, do cEritão Vieira e do tenente Alves. O capitão dos portos 'de ?imon, comandante César Gomes Barbosa,
seguiu para Baucau onde se instalou numa casa próxima do
moinho que aí existia.
No dia 10 de, Jtrnho, Díli foi forte'rnente bombardeada por
aviões aus;traliarÌos o que obnigo'u o Governadon a ordenar que
os s'erviços que ainda estavam enr Díli fossern trans'feridos para
Lahane. Assim, a administração do, conce'lho passou a funcionar na Missão Geográfica e os servigos de f,azenda numa das
casas do Estado.
A 28 d.o mesmo mês, registou-se um novo bombardeamento
da cidade de Díli.
Na noite de 1 de Julho deu-se a f,uga do hospital Dr. Carvalho do côns rl da Holanda, Engenheiro'Brower, e de sua esposa, o que causon sérios dissabonesr ao Dr. Correia Teles, director
do hosp,ital, quer foi fortemente incomodado no inquérito a que
a polícia japonesa (21) procedeu após o acontecimento.
No dia 9 de Julho, Lahane foi bombardeado,por aviões,
agora americanos, sendo atingida a casa do quartel da polícia
portuguesa instailado, no lugar de China Rúe. Morreram quatro guardas e treze mora ores auxiliares da polícia e foram
feridos outros, todos timorenses.
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os sueessivos e mortíferos bombardeamentos forçaram o
Goveraador a transferir a sede do Governo e os sóruiçds púbricos para outros locais onde ainda não tinha che,sado à *"or.
Por uma Portaria pubricada em 11ne ruúãìraõfiãü q..ïuï s*au
do Gover'no e os serviços de Administração civil ãïs ãe razenda passassem a funõionar em Baucau,-os Serviços ãr" Coo_
reios em \75a9 a Rep-artição de Saúde, o Hóspital nt: oarvarrro
e a F armácia do Estaão, em Kelikai.
+g{94Qa dos serviços e 6 transponte dos funcionários
" Amobiliário
e do
e dos arquivos que aindã
ì.*feitos com febril mas peifeitamËnte ordenada
"or "õÃtu"ã-,
o"d"ü;ôa,
q"",
logo demolstrou as_excepcionais quatid ades d; dirïgdË Lìa-i*
nistrador do Engenheiro Canto.
Ern poucos dias se conseguiu dar execução à portaria gover_
namentaÌ,.poré1n, quando o Governadon, õo,m oï .",, aju-aante
e secretário, saíam no seu automóvel do recinto oa res'iaência
para Baucau, no dia 22 de Jutho,, úa súptes
P1;l
lgpirem
sentrnela
japonesa barrouJhes o caminho,, sem dar quaisquer
explicação do seu acto. Não tiveram omtro recurËo senão
regïessar ao ponto
nartida e resignar_se à situa4ão, pois o
cônsrul j_aponês, sr.{Sayta, assediadõ pefo engenhèì"o'õ*to,
(actuando quaì. consumád,o dipromata), âfirmavã q"q
ãã-á si-:
ples. civil, nada podia fazer-perante'o ornnipotËnte -còrnando
militar.

Deste modo, o'Governador corn os seus dois directos cora-boradores
f,icou retido
Lahane

em
ao passo que os serviços
estavam instalados, na, zona leste. prrevõnd.o o pio", ão*ui"ã",
pelo telefone' com o Dr. r-anorãa, airecton da administração
civil, que assumisse ss funções de governador, se ." pus.rs"u48 horas de interrupção de comuniãações entre Baucaï e a resi_
dência de Lahane.
_ No edifício do ^Hospilal Dr. Carvalho funcionava agora
sòmente uma arnbulância
dirigida pelo Dr. Rodriguós quã-'nete
habitava com sua esposa D. Rufinã, e aí estavam instâtanos o
administrado,r do concelho de Díli e seus directos oolaboradocom dois seus
{es, o gerente {s Banco,Nacional Ultramarino
funcionârios, o.sarg:ento-artífice Alberto pinto e os estrangeiros
Max Sander e Arthur Brian.
.$_o prysar_em Baucau, caminho de Kelikai, o chefe da Requtiçig d9 Saúde, Dr. Correi? Teles, contou-me que a senhora
D. Rufina Rodrigues andava sèriamente assustada'e preocupada
com os bornbardeamentos de Díti e Lahane que muitõ a emõcionavam. Redigi e assinei, então,, uma nota a ele dirigida, ofere_
cendo-me pana ir substituir aquele nosso colega e-m Lahane,
durante um mês.
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InstaJaram-se os vários funcionários que agona pnestavam
serviço em Baucau, nas diferentes casas que ficaram superlota as com várias famílias.
Na minha residência tive o prazer de receber o sargento
Ribeiro e sua família e o Dr. Tarroso Gornes que,exercia as funções de directon dos Serviços de Fazenda.
O meu oferecimento para substituir o, Dr. Francisco Rodrigues durante um mês foi aceite pelo Governad.or, pelo que eu
segui no automóvel da circunscrição de Baucau para Lahane
onde cheguei no dia 72 de Agosto, tendo o Dr. Rodrigues e
sua esposa ido para Baucau, imediatamente, no mesmo carro
que me levara.
No pavilhão principal do edifício do Hospital Dr. Carvalho
encontrei: o, engenheiro Canto,, o sargento, Vicente, o secretário
administrativo João Gamboa, o chefe de posto de Laulara, Francisco Torrezão, os aspirantes administrativos, José Santa e
Domingos Ribeiro, o, secretârio da Câmara Municipal der Díli,
Rosário Roque d.a Piedade Rodrigues, o sargento-artífice Alberto, Pinto, o' enfermeiro Victor Madeira, o gerente do Banco
Nacional Ultramarino, João Jorge Duarter, os funcionários do
mesrno banco, Anselmo Bartolomeu de Almeida e Fausto Amaral, e os estrangeiros Max Sander e Arthur Brian.
Pelo Engenheiro Canto foi pos,to ao corrente da situação
exisrtente. Os japoneses continuavam, permanentemente, a pretender a colaboração dos portugueses para thes resolver os seus
problemas de pessoal trabalhador, fo'rnecirnentos de géneros
alimentícios, etc. As exigências que antes apresentavam ao
administrador Aguilar continuavarn a ser feitas, de modo perentório. Porém, o engenheiro, eom extrerna paciência e grande
habilidade diplomática, conseguia um mínimo de cornpreensão
pa,ra a nossa posição de neutralidade que não poderíamos de
qualquer forrna aloandonar. A sua luta, nesse tempo, já" era,
como o foi sempre depois, consitanter e porfiada, com repetidas
visitas ao consulado nipónico e pormenorizadas explicações aos
agentes da Kempy, tais como o tenente Takeyóshi e os sargentos
Sato e Abé, que frequentemente o <<visitavarn> no hospital,
repetindo enfadonharnente as mesmas perguntas e demonando
horas esquecidas em conversações que sempre orientavam para
o, mesmo ass'unto: a cooperação dos portugueses que pretendiam,
e a sua desconfiança na nossa neutralidade pois havia portugueses ao lado dos australianos entre os quais o Júlio Madeira que
eles porfiadamente procuravarn. Porém, o mais grave é que dias
antes, timorenses portugueses, haviam info'rmado o engenheiro
de que tinham desembarcado em Díli centenas de indígenas do
Timor Holandês de aspecto sinistro e armados de azagaias e
48

catanas e distrib,rrídos em gïupos enqua.drados por soldados
javaneses armados com aimaì trolaãdesú. -riÃied
dias
antes, _os postos administrativos de Maubisse, SÀ-ó,-Ëu"o
u
Mape, haviam sido bornbardea$o5
jápó"ã.ã, *grirr_
nglaavi"çaó
-eouodo-se'lhe a sede da circunscriçã6lda rronÌeirï
Ìrìru ã"
naro), a sede d.a circunscrição ão Suro (vila Ae Àifeul
oot"."
localidades do oeste da corónia enfue ás'quais Lete-rorro.
" o"*tes acontecimentos e de tudo o que se pássava em todo, tero
ritório de Timor, com exc€pção dã zona'Leste ã*--ô"ãiu"i"tiam acrnunicações telefóniõas,, chega.varn muito tardiamente
ao conhecimento dos portugueses dõ hospitar oe úrrane no,tícias muito confusas e-imprécisas, melhor'aizãnao bouìãu, poi"
quatquer fonlgì de infó,rmaçao oiiciai ;";ì;ã;u" o
:19:_h""tu
Governador alguma vez lhes referiu qualquer co,isa dos rËcados
que po{ portado'res timorenses lhe erãm õornunicados
de Aileu
: ,gl:, tu-bém, não poderiam deixar de ser muito imprecisos
e rnseguros.

Assim, sòmente
lg-firy da guerra se soube pormenores do
assassinato do cabo Alfredo
Baptista, chefe do'posto ãã-i"irtrativo de Fâtu-Lúlic, no dia 11ãe Agosto. uma*corúu aõ t"opas jatrr_onesas vind,a do territónio holãndês entrou
pónou"ãË*ãÀ corução, inde os seus ofi-c-iais a,lmoçar com o chefe oo po,siò.
na saíu de F átu-Lúlic após o repasto, porém, oJ inãigenas Ae
Atambua que- _a _acompãnhavam] a pnìmeira <coluna" ,ãg"uu
de cujas actividades hoúve notícia, ficâram para trás
com as maiores atrocidades ao Cabo BaptisÌa, r,etalhando,o
" -á1u""seu
cadáver em pedaços.
-Em vários pontos da colónia se assinalavam então movi_
meltos de tropas japonesas, reforçadas também por elementos
mdigenas que, partindo de vários lo,cais, conveigiam para a
zotta"-ern que operavam as guerrilhas aliadas (19).
Na manhã do dia 18 estabeteceu-se em Aileu, que não tinha
co'municação, telefónica corn Díli desde começos dó Agosto, um
forter destacamento de forças nipónicas, acornlanhadoïe numeroso núcleo de indígenas com armas gentílicaË e algumas espingardas (18).
r A coluna que- em Fátu-Lúlic assassinou o cabo Baptista
era uma das três folea,s que avançaram sob:e Bobonaro,'duas
partindo do território holand"ês e um'a desembarcada em suai
e_passando pon Beco e Mape. Em conjunto, fizeram uma diver_
são sobre a região de Atsabe, que boribardearam intensamente,
ao mesmo tempo que as tnopas estacionadas em Aileu levavam
as suas investidas até Maubis'se e aJneaçavam Ainaro. Ern toda
a" zo'a, da f,ronteira lawavarn incêndiós, e as tropas aliad"as,
abandonando o material, eruavam em pequenos grupos pelas
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montanhas' completamente desarticuladas, procurando refúgio
na zona r"este do nosso-território,, onde defois as iriam perseguil os nipónicos,, transfonmando assim toda a corónia ãnf campo de batalha (18).
. <<A população europeia, exausta por um largo período de
incertezas, depauperadá pelo nervosiimo, atemõiizãda, aban_
donou os seus lares e procurou refúgio nas aldeias ináígenas
cujos chefes ainda lhe mereciam confiança. o gentio
-órì-urrto'u-se_e aqui,e além notaraÍn-se indícios dó revoïta>
11g;.
<<Corn a sua ofensiva, os japoneses tro'uxera* pu"u a luta
um no{/o elemento: O elemento ind,ígena. As coluna.! constituí_
das plor este novo elemento, jâ ped cor dos
já pelos desmandos que praticaüam, ficaram ""ru
"o-ponentes
senaã
cããúãcidas
em^Timo'r ,pot colunas negrüs. Estes núcleos, acompanhando
as forç_as nipónicas, asseguravam-lhes a protecção a'dis'tância
quer durante as marchas quer durante os es'tacionamentos> (18).
<<rnicialmente recrutadas entre as popurações nativas do
território holandês er das pequenas ilhâs ^vizinhas, em bneve
virarn as suas hostes engrossadas por centenas de indígenas do
no's^so domínio, principalmente da F.ronteira, Maubissã e Manufai e, mais tarde, das restantes zonas da colónia. Minadas
pela propaganda nipónica estas massas olhavam-nos com aïrogância e propalavarn o termo do domrínio dos brancos. O roubo
a destruição e o massacre eram os seus objectivos> (1g).
<<-Ls colwmas negrüs, que,ültimamente ïispunham
1á ae me_
tralhadoras ligeiras e granadas de mão, entrãram na"luta,
,ras
o.perações de Agosto, como elementos de segurança e p,rotec-

ção das f,orças regulares japonesas> (18).

Depois, <manobrando já com relativa autonomia, dedicaram-se à perseguição dos grupos de guerrilheiros e dos portug-1esjs que, sob, a pr_otecção daqueles, andavam a monte, ãguar_
dandg, a oportunidade de embarque para a Austrália. Oiriliaas
e onientadas, _pela .organizaçã"o jap-onesa denominada Aír"torg
gnqarregadq de criar, após a conquista pelas arÌmaÂ, a nova
ordem na Grande Ásia oriental, perconriam todo o nosso territónio semeando o terror, a ruína õ a molte> (18).
Na tarde de 19 de Agosto o Engenheiro Canto,, depois de
ter falado conÌ o Governador, informõtr os que se enconiravarn
no edifício do hospital de r,ahane que havia revolta na circunscrição da tr'ronteira, estando em Maucátar um grupo de portugueses, entre os quais toda a família do, Tenente, Loftes, do Suai,
cerc,ado por timorenses rebeldes e em posição muito- crítica. Automàticarnente su-rgiu entre todos a ideia de seguirern para o
local, levando auxílio àqueles compatriotas em perigo. O -Gover45

nador permitiu e encorajou a imediata organizagão duma coluna
de voluntários aqui constituída, mas não autonizou que o'Engenheiro Canto e o Dr. Santos Carvalho dela fizessem parte, por
a sua presença ser absolutamente necessâria na região, de Díli.
O comandante da coluna foi, naturalmente, o Sargento
António Joaquim Vicente e as armas e munições tiradas da
sala do hospital onde estavam guardad"as pon terem pertencido
à administração do conoelho de DíIi e sido salvas do saque japonês.

Assim, a coluna estava pronta e partiu, a cavalo, na manhã
do dia 21 levando de Lahane os seguintes elementos: Sargento
Vicente, chefe de posto To resão e aspirantes administrativos
José Santa" srDomingos Ribeiro. Em Liquiçá juntaram-se-lhe o
sr. Jaime de Carvalho, director da Sociedade Agrícola Pátria e
Ttabalho, o cabo Agapito dos Anjos, o professor primârio Victon Duarte Santa e os deportados Jaurés Américo Viegas, Hermenegildo Granadeiro, António Santos Faísca e Raul Honório.
Ern 20 de Agosto, o comandante da Cornpanhia de Caçadores recebeu em Aileu urna ordem do Governador para preparar uma fonça que, sob o cornando de um subalterno, partisse
para Bobonaro, em virtude dos factos graves que na região se
èstavam passand"o e de que lhe dava notícia (18).
O'rganizou-se, assim, um destacamento comandado pelo
tenente Liberato, que para tal se ofereceu, e que seguiu para a
Fronteira no dia 22 com a missão de dominar a rebelião (18).
Em Léte-Fóho, no dia23, foi informado por conversa telefónica
com o comandante da Companhia que a situação em Maubisse
também ena de rebelião tendo o quartel da Companhia. sido
assaltado, mortos três dos quatro soldados seus guardas e roubado ou destrüÍdo o material e que o chefe do posto', sargento
Martins Coelho havia desaparecido, ignorando-se o seu paradeiro (18). Por estes factos, tinha o Cornandante ondenado a
saída para Maubisse, nesse mesmo d.ia, de um destacamento
idêntico ao do tenente Liberato, comandado pelo tenente Ramalho dos Santos (18) e que levou corno' enfeÍmeiro o' praticante
Alfredo Borges.
Ern Maubisse soube o tenente Ramalho pormenores da
re,belião que estalara logo após o rcgresso a Aileu das tro-pas
japonesas que desta vila se haviam deslocado, dias antes, a_Maubisse, onde passataÍn a noite. Ã aproximação dos amarelos, o
chefe do poslo Francisco Martins Coelho, e os europeus deqortados José Faria Braga, Dionísio Teixeira e Paulo tr'erreira,
que viviam na localidáde, abandonarafiI as suas, residências e
refugiaram-se em palhotas inclígenas. Poném, o chefe 49 po.'to
e o deportado Fariã Br*ga forarn apanhados pelos rebeldes que
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os sujeitararn a sw,lícios horríveús, acabando pon lhes
deceparem a cabeça (18).
Na tarde do dia
de Agosto o, Governad.on charno,u_me e
ao engenheiro Canto !1
à sua residência pârâ ros comunicar que
tinha havido sobre a região de c?ibas um comÌoate aéreo entre
aviões-jap.oneses e austialianos pelo qou um avião australiano
fora abatido € sê incendiara fiôanáo'o pilotó
u
queimado. O alferes.reformado Alípio F,trreira-úiiõ--r*ia"
qoã-rri;;
proximidadesi do tocar onde caíu r aüiao pú*lã" oËãáã""ou"u"
a.
urg-ência ao ferido e avisou terefònicarnente o a.d.ministrador
de Manatuto Dr- M_endes de Almeida. Este, u"ono,p""rr*ào ao
enfermeiro Fernando senanes fo,ra buscar o oficial'aus,trJiano
no ca,rro da circunscrição' e trouxera-o para a rresidência de
saututo on'de se encontiava. pondera as -por-"óu-i"ãu-à*"air.r9r!"s soluções païa o difíeit pro'blema ãe evitar a ent"ãga ao
pil"^l_" T: japoneses, o. que dles certamente viriam a eïigi",
resolveu-se que eÌe geryiçse na autornaca dos Serviços Oe SadAe,
qu-e se mand.ou vir de
J<ellkai, p,ara o hospital nr. iarvatrd instalado nessa localidade,
único,-estabeleci?nento onaõ-se pooeria
prestal assistência efícaz a um grave traumatizado. o'transporte do sinistrado f91-s_e, assim, ãa m,anhã do dia 22, tendo sido
internado sob os cuidadosr do D,r. correia Teres,
-it*-ã"u o,
japoneses so'ubessem do acontecido. Foram o"pãtiOu"
*= suas
tentativas para que o Governado <<manda"*e ri" o oficial auslratig,pg ferido p1r? o hospital d.e Lahane, pois este é queìra o
hospital.p'lcipal
dos portugueses!> E^scusãdo serâ diÀr que o
engenheiro canto,, em nome-do Governador, diplomàtieam'ente,
mas corn toda a firmeza, se opôs, sempre a essd ideia.
sabendo da rebelião de Maubisse o administradon Mendes
de âlmeida organizorr uma força de voluntários europeú, ã das
tradicionais co,mpanhias de moradores de Manatuto,'.o* õ ri*
de partir para o foco da insurreição com a missão ae ãàãpe"ar
com o destacamento militar na repressão da revolta (1g). '
a coluna do tenente Liberato cumpiru integrarmentre a sua
missão da-mateira que ele descreve nüm dos sãus fivros (1g).
foi a rnorte
ào*9 qr. então sòmentè constou na Colónia
bate, no dia 5 de Setembno, do caibo paulo More,ira, do"*
solda.do
Abel soares dos santos e do condenado Aatónio reírrío aõ-uagalhães, natural de Macau, que seguira como enfermeiro do
destacarnento por ter prática 4e eúfermagem no presídiã de
Aileu em que es,tava internado. soube depoiÉ, pelo teïente Liberato, que.este acontecimento se havia dadb perto do posto administrativo de Lébus.
A co,luna de voluntârios civis cumpriu adimràvelmente a
sua gpnerosa missão conseguindo a salvação dos p,ortugueses4?

-europeus de Maucá,tar, as farniílias do tenente reformado João
Cândido Lopes e do encarregado do posto, de Fohorém, soldado
SauJ Nunes Catarino, que puderam dirigir-se e alojar-se em
Aileu, e o castigo dos rebe'ldes, assegurando o respeito pela soberania portuguesa.
No dia 1 de Seternbno, uma eo,luna ja,ponesa desembarcou
n:a foz da ribeira de Lacló e cercou a residência do administrado,r de Manatuto, Dr. Mendes de Almeida, então ausente a coÍnbater os rebeldes na área de Turiscai. Em Saututo estavam
entã,o hospedados o engenheiro José de Azevedo, No'ura, director das Obras Públicas, e as senhonas das famíIias deste engenheiro, do Governador, do capitão Vieira, do tenente Alves, todos
os quais foram encerrados numa das salas enquanto os nipónicos procuravam em todos os recantos vestígios de australianos!
S'ubrneteram depois a dona da casa, D. Elzira Mendes de
Almeida, a um enfadonho interrogatório sobre o o'ficial piloto-aviado,r australiano que dí tinha sido alojado e caridosamente
tratado, tendo ela então demonstrado, a mais serena firmeza e
desprezo pelas suspeitas absolutarnenter infundadas de colaboraçáo com as tropas aiiadas.
Retiraram-se, sem mais vexames.
A no,tícia deste acontecimento rnotivou a fuga, no'mesrno
dia 1, do piloto australiano do hospitatr de Kelikai transportado
numa cadeirinha por seus compúriotas que ali o foram buscar.
Errtretanto tinham passado vinte dias da rninha permanênno
edifício do hospital onde ainda havia aJguns doentes
cia
internados, entre os quais duas velhas chinesas, na casa que
fora pavilhão de mulheres. A cornida ena fornecida pelo mesmo
forneced.or do hospital no tempo de paz, o cabo reformado Joaquim da Silva, cuja r,esidência era próxima dos edifícios hospitalares e cujos géneros provinham de uma pequena quinta e
ptrantação que ele possaría nas vizinhanças de Díli e onde os
japoneses permitiam que os serviçais timorenses continuassem
em trabalhos agrícolas.
Vários bombardeamentos pela aviação aliada se fizeram
sentir durante esse curto período os quais estòi,camente supontávamos, apertados e transidos de natural tem.or no abnigo escavado em forma de mina na encosta da montanha. Com efeito, são
indescritíveis as sensações que de todos, se apoderam, sobretudo
durante os repetidos voos p'reliminares dos ,aviões até se contaïem as explosões correspondentes à sua completa descarga de
bombas. Mas tudo lwa ao terron! Em prirneiro lugar a permanente incerteza quanto à possibilidade de em qualquer momento das vinte e quatro horas do dia se ser atingido. O som
e quantas vezes fornos
lúgubne da sereia japonesa avisava-nos

-
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nós os primeiros a sentir o roúronar dcx aviões
de que eles
se aproximavaln. Log'o se fazia sentir um ensurd.ecedoï
barulho das violentas explõsões dos canhões anti-aéreos e do matraquear das metralhadoras! Fa tudo isto, sabendo nós que as forças aliadas- n_ão p_oderiam estar informadas da nosËa po.ição
de neutralid"ade e dos locais em que não havia japonesesi Dava-nos alguma confiança o facto da bandeira naãiõnal estar hasteqda perrnanentemente-no pavilhão principal do hospital e pintada, ern grande tamanho, ão seu tetnaad co,berto rie fohd de
ferro zincado. Mas, de noite, como se podenia ver este sinal de
gente portuguesa?
C,bnf,ortava-nos o facto de as tropas japonesas estarem alojadas em Díli não se aproximando ãos'eãifícios hosp,italares
de Lahane e da residência do Governador. porém, nâ, manhã
do dia 5 de Setembro, chegou ao hospital uma gïossa coluna de
forças nipónicas comandada pon um capitão {ue, pontando-se
com_ toda a conrecção, rnas com caractd,rística frieza, falando
l{rdes raz"oâvel, disse que vinham instal,ar-se na parte dos edificios do hospital, que ìão era neeessária para nõs e, por isso,

pedia para eu mandar imediatamente deso-cupáJa. Teitei con_
vencê-lo, então, de que não ocupassem, ao mtnos, os edifícios
mais próximos do pavilhão p'rincipal onde esúavam alojados os
nor_tgqresgs, mas tudo foi em vão. fnstalaram-se, aJsim, no
pavilhão d.e timorenses, no pavilhão d.e mulheres, no paviihão
de doenç-as infecciosasr güe se encontrava quaser conõluído, e
na casa da residência do médico-chefe da Refiartição de Saúde.
F"ieámos, ,assiïrtr sòmente com o pavilhão priircipai do hospital,
as suas dependências e o edifício da casa moÉuáiia. Uma limitadíssima área de terreno circunjacente ficava à nossa disposição,
incluindo o pequeno jardim. Mas nem essa escapou. pãssaãos
dias vieram dizer-nos que iam construir abarraõamentos para
m tr9pa,s, encostadc,s 4o pavilhão pnincipal do,nosso ho,spitat.
Depois de muito trabalho, o, Engenheiro Canto convenceulos a
construirern-nos no jantlim, o que foi feito, ficando,, situados
a menos de dez metros de nós e cobertos a zinco que seria perfeitamente visível dos aviões aliados.
Ttando a clegar o termo fls período de trinta dias para
o qual eu rne tinha of,erecido a trabalhar em. Díli, of,ereci-me,
lovamenter para aí permanecer mais um mês, o que fiz no d.ia
8 de Setembro.
Por Balibó ha;via erúão rebelião de parte dos seus strcos.
O chefe de posto, cabo Simão Esteves Corrcnho foi obrigado a
retirar-se para Atabai onde se manteve sempre em contacto
com os chefes timorenses de Balibó que se mantiveram fiéis e
4e

firmemente apolado pelos arraiais de Maubara, do que mostrou ser glande Português, o liurai, coronel José Nunes-(lg).
. .Requisitara o cab,o Coronho, um pelotão da força de'polícia timonense da X'ronteira que est"avã aquartelada-ern dobonaro, com o fim de vir para Balibó pno'teger a evacuação do
posqg$e_quem o quisesse fazer (18). O pel,otão chegou ãquela
localidade onde encontrou o praticante dd enfermeiroiumífo ae
Oliveira^que ali se encontrava por â,câso e que, pela força das
circunstâncias, teve de tomar -o comando do dõstacarnõnto e
manter-se na tranqueira do posto, informando o chefe de posto
de tudo, actuando como melhor entendia e assumindo aj responsabilidades que pudesse haver (18).
No dia 10 de Seternbro, o enfermeiro Oliveira cornunicou
ao cabo Coronho que com os soldados timorenses, alguns chineses e um arraial de 200 homens havia feito batidas na região
de Bui-Lécu e que dentro da tranqueira de Balibó estavam
perto de quatrocentas pessoas, entre chineses, sold.ados, morado es e arraiais (18). Mais informou o enfermeiro, Emítio
haverem chegado à tranqueira duas carnionetas com forças japonesas que pediram géneros, que pagararn a pronto, resfieitáram
as rnulheres que se eneontravam na tranqueiia e trataram muito
bem os soldados timorenses (18).
Porém, nesse mes[no dia, se deram graVíssimos acontecimentos em BaJibó, pois os, japoneses, metralharam o enfermeiro
Oliveira e os dez so,ldados que o acompanhavarn, sendo mortos
alguns deles e escapando o enfermeiro, luÌì cabo, e quatro sol-

dados (18).
As actividades das tropas japonesas eÍ'am agora distribuídas por todo o territór.io timonense e os indígenás, desorientados com o seu estranho pro,cedimento, mositravam-se receosos,
apoderando-se de todos o terror (18).
O tenente Liberato encontrava-se, então,, encerrado, com a
sua fo,rga em Bobonaro, insistindo corn o seu oornandante pelo
envio de reforços (18). Fara satisfazer os seus pedidos, o capitão Freire da Cbsta ordenara a organízação de arraiais nas
regiões de Ainaro, Manatuto e Baucau. Os japoneses, porém,
estendendo as suas operações àquelas zonas, impossibilitaram
o recrutamento dos homens. Velhacos, percorriam corn insistência aquelas zo:nas, tornando infrutifenos todos os esfonços
para a otganizapã"o dos amaiais (18).
A partir do dia 13 de Setembro acentuou-se a actividade
dos rebeldes em toda a frente de Merno a Mape. Os arraiais
fiéis, desanimados pela falta de reforços, fraquejaram. Em
Léber abandonaram as posições, mas a râpida intervenção duma
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pequena forga militar, cornandada pelo soldado Saul, restabeleceu a situação (18).
Nas regiões de Balibó e Covâ continuava a confusão.
O tenente de segunda linha, reformado,, paulo F"erreira, preso e

conduzido pelos nipónicos para Atambua,

recuperaralâ tib"rdade sob o compromisso de colaborar com eles. -Tomou então a

direcção das investidas que os povos de Balibó, Cová, Batugadé, etc., iniciaram conlra a região de Maubara, cuja defesa
estava confiada a um reduzido núcleo de rapazes
Manuel da
Costa, Eduardo Massa, Abel Brites, José ãos Santos,
Manuel
dos Santos, Flávio Carion, Acácio Sanches e Gaspar Nunes
pelos arraiais do velho Nunes, figura pnestigiosa
-de coadjuvado
chefe timorense, sempre dedicado, de quem ìs portuguises,
mais tarde, nos tempos dolorosos e amargos do campo ãe concentração, jamais deixaram de receber constantes provas de
lealdade. Arriscando a vida, às escondidas, pela caída da noite,
lâ i'am, ele o'u o filho, o simpático, Gaspar,- junto do chefe de
posto levar informações, a assegïlrarem o seu apoio, a denunciar as intenções dos nossos algozes, a incutir confiança no
futuro. ünicamente português, só a favor de portugal trabaÌhou (18).
No dia 16 de Setembno chegou a Baucau uma coluna motorizada de tropas japonesas, nãoacompanhada de indígenas timorenses, seguindo forças a ela pertencentes para Veniiale e Ossú
e outras ató Kelikai. A força que se dirigia a Ossú foi surpreendida no caminho por uma patrulha holandesa que the cortou o
caminho', inutilizando uma ponte e, aproveitando a sua paragenr f,onçada, a atacou à metralhadora, ferindo vários homens
e entre eles o oficial que comandavà à patrulha, após do que se
pJu _t salvo. Os japoneses repaïaram a ponte e seguiram para
Ossú onde, na Missão, estiveram a interrogar o chefe de põsto,
aspirante E,ugénio de Oliveira e o superior padre Jaime Gó,ulart
que, durante a estada dos japoneses em Ossú esteve detido, com
outros padres da missão, num quarto e que foi maltratado e
agredido pelas tropas. O interrogatório incidiu sobne as tropas
australianas a respeito das quais procuraram, evid.enternente
sem qualquer res'ultado, obter informações. A fonça que se dirigiu a Kelikai, interrogou aí, demoradarnente, o director do hospital Dn. Conreia Teles,, a respeito da fuga do piloto australiano
ferid.o, que ele exp'licou com todos os pormenores, ameaçando-o por várias vezes de o tornarem responsáveL pon essa fuga
e acabando por the dizer que iam averiguar se era verdade o que
ele dizia, e que, se reconhecesse,m que o não era, voltariam lâ e
lhe fariam pagar caro a sua mentira. De facto, não houvera a
mínima culpa do Dr. Correia Teles naquela fuga, pois foi alta
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noite e inespenadamente, que os sordados austrarianos
nenetraram rÌo
!9sp_i!al e levaram o seu camarada ferido é4t.--No dia 20 de Setembro'chegom a Aileu
õód"íj"por,u"*,
comandad-a peto capitão Moryarna, que ia "*r
grande número de indÍgenas, armaãos, disfariaaò.
"ãòúp"trtãâïíó"
"*
ì*-ã*""gado'res, e quq aí se estabebceu. A peaíao oo õõmaoaã"i"ìiponico e gala evitar incidentes, no quârtel n" óo*p*ni"-ãã.uç"dones..fo'i supnimidg todo o serüigo exterion ,ir
po"
patrulhas, mantendo-se sòmente slntinelas
""iaãã" u.r,
segurança (25).
""ô"u"ã"iãuã
a situação pionava dia a dia. Os
^,^^,I"1_lg!?ryo,
cneres
rndrgenas "F,.Bobonaro
fieis queixavam-se, estando abalado o rnonal
dos seus homens'. A rebelião ganhava terreno ã
va-se,ameaçando isolar as forças do;tenente, Liberato
";il";o"rt"denfro da
vila. Sabia ele que. nada haviá já a esperar. Manaiutõ, Aio""o
e baucau e a qropria I'op3, ilaqueda nos lo,cais onde a $urpreen_
dera o' intencional recnrdescimento da actividade dos iâ.poneses, nenhum auxílio lhes poderiam prestar (1g).
Também, o velho, co.ono, sebastião da Cosüa'que vivia numa
propriedade pertenceate a seu ge-nro Joaquim dereira úúa"io
e estava situada no limite de Laulara com-aileu foi, aí ass'assi13do c91n quase toda a família (26). No livro do nr. C,af Érandão (17) se encontrarn pormenores acerca desse massacre.
I_rTuma plantação perterÌcente ao sr. sebastião da costa
óÀ criados timorenses mataram à azagaiada dois sotrdados japoneses
que conretiam abusos, facto que se passou em AbriÍ àer $42
mas de que os japoneses nuncã tiverãm" a
9erteza, embora pon
isso ficassenr a olhar com desconfianga e ódio
a família costa.
o sr. sebastião da costa e seu firhã Mamrer Arbano fóram,
então, resid.ir pqla-a propried,ade do seu geÌÌro e cunhàdo Joaquim Fereira Vigário. quer, ago,ra, estavã ausente por se ter
oferecido como voluntário pará a expedição contra a*revolta de
Maubisse, comandada pelo tenente namafno. Foi então oue <a,s
colunas negras' assaltaram a propriedade e, numa carn'ificina
bâ,lbara, retalhararn mais de quinZe pessoas. O Manuel, èi"*taq as munições, teve que ver dum atto próximo a imolação de
todos os entes queridos, pai, m.ãe, irmãos, sobrinhos e o iithito
com três.meses. Quando_tudo acabou, a alma doibrada pela dor
e o espírito ardendo em desejo de desforra, fo,i apresentar-se as
guerrilhas australianas, ansioso'por acalmar no údon da guerra
o fogo que o consumia.
.- O Vig?rio.quando teye conheeimento do crime que lhe aniquilara a família e
regniu alguns criados e âirigiu-se à
-casa,
propriedade, já então
abandonada pelos selvagens, pãra dar
sepultura condigna aos seus montos. Surpneendião peË entrada
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de alguns japones_es com um& coluna ÌÌegra, o Vieário
reneliu_os

lnas' leve que ceder terreno e de se
"n-"t"io"rrei"ã"
matando se deixou morrer
""*-;d"ã;
(22).
No dia 2,6 de Setembro, soube_se enr bobonaro que uma
coluna japoqesa avançava de Ainaro em direcçáo,-a-lisabe.
o sargente' alexandrino, chefe do posto de AtsáÈe, u[*,,ãorro"
a localidade e fugiu à aproximação da coruna. outro-ìanto
nevlam retto os chefes de posto de Same, Ainaro
por onde a coluna passara ã,nteriormente. No aiã e Uátu_údu
"ugui"tu
march avam p ara obon
oïããl .-r, "o.r-_
F:T a.q11 9'1 nin
9ft o5
_B
nam
o
"oo,
de
facto
"s"
sucedeu.
No
2g
dia
abandonaram
_que
a vila. lglle,
-Ujsta coluna tinha ap,risiionado o régulo Evaristo, mas
dera-lhe a liberdaderem Atsdbe, donde regreãsara à sua cúa
ae
Mauhisse. Porém, porco mais iernpó-vifeu. roi irucúaao po"
negra, assim corno toãa a srua numerosa famflia,
l3?_-.^o1u"l
algumas semanas depois (19).
Ein Maubisse, procedia-s,e então, a averiguações para o
apurarnento das responsab,ilidades e a puniçãã aïs'-s,ripóstos
cabecilhas da revolta (18). Os
3'aponeses, proLtos a aproïeitar
o descontentamento, dos n-ativoi,*em
seu'neneticiã, ï*ãái"tumente acorïeram ao ape'lo dos insureetos pnestanao-írres auxitio
prepotências de que se diziamïítimas (f8).-f*up":^"il?^T
ra,oamente' apareceram na região' forças nipónicas acompanËa,da"si de numerosos indígenas,-estaberËcónaó-só eú úí"tir"u
lançando a,s suas avançádas até Ainaro, cujos
"
""""üE-Ëú;
No-aia ZZ
loqp9o parte activa na jugutação da róvolïa (1S).
de setembro, eLementos tÍa ucoluna negra>, assartaram o acam!
pamento do destacamento, do, tenente, Èamalho, roubandó dpfi_
gaxqas e outro rnaterial e foram eles que er,iã, p""à"""* o
chefe Evaristo tendo-o levado cone etres t1Al. Simdlta;eàrrÌente,
esboçou-se uma tentativa de ro,ubo. por parte dos mesmos
elenrentos, à residência do adminis,traãor üe Aileu, tend;:;;
criados, _que_quisenam oporrse à pilhagem, sido taóaràmente
espancados (18).
cfiava'se assim a atrnosfera de terron destinada a favonecer o plalfado assalto ao comando da Companhia de Caçadores' em.aileu' que se verificou na madrugada- ao aia 1ae ôutubro (18).
Altas horas da no,ite desse dia chegou ao hosarital de
Lahane um timonense, emissário'de um riuiai dos arreàores de
Aileu, coÍ'n um bilheter_redigido_, mais ou menos, nos seguintes
termos: Senhwr Engmheiro. El,es fora,rn a Aileu o estrãgarwm
tuqg.-O porta.dor dã mensagem trdda mais pôd; rdirrtàí p"r"
satisfazer.aq rlersuntas que õom natural ansìedade lhe fizeilos,
pois não vivia em Aileu.
cre pedras, e

õ8

Na tarde do dia 2, o chanceler do consúado japonês, si.
ïrié, vei6 ao hospital informar o engenheiro Canto de que em
breve aí chegariam vârios portugueses provenientes de Aileu;
De facto, cerea das 21 horas, apare,ceram três carnionetas
do exército nipónico, transportando portugueses de Ailgu, entre
os quais vinha o administrado,r Virgílio Castilho Duarte, o
tenente reformado João Cândido Lopes e suas três filhas, o sârgento António Lourenço da Costa Martins, o sargento Carlos
de Miranda Relvas, o sargento Manuel dos Santos, os,cabos Po fírio Soares e Jacinto Santos, er os enfermeiros Marcelo Nunes
e Daniel Madeira.
Contou-nos', então o sargento Martins que na madrugada
do dia 1de Outubro, o aquartelamento da Cornpanhia, instalado
no depósito de degredaãos de Aileu, havia Ãiao SüUitamenté
ataca.do e bornbardeado,por monteiros e, em seguida, por grana:
das de mão e alvo de tirõs de metralhadora e espingaida, ã,uvin"
do-se gritos em língua indígena desconhecida no Timor portu-

guês mas entre as quais se distinguia a palavra <<Atam'
bua> (28). Thatava-se, pois, de uma coluna negra priricipalmente recrutada nessa cidade do Timor holandês. A guarda da
Companhia, encurralada dentro dos muros do presídio, pois os
japoneses haviam exigido que não patrulhasse as suas imediações, reagiu, saindo' à portada, disparando' uma metralhadora e espingandas, os cabos Evaristo Gregório Madeira e
Júilo António da Cbsta, os soldados Ãlvaro' Henriquer &faher e
João Florindo e vários Boldados timorenses, tend,o rnorrido;
atingidos pela metralha, aqueles quatro europeus e seisrsoldádols
timorenses. O ataque parou então, o que permitiu a:.fuga dos
sobreviventes tendo,, porém, alguns militares teuxopeus fibadq
dentro do edifício do aquartelamento, escondidôs ê,a,caçdpádos
no vã9de um soibrado, coberto eom"as tábuas que tinham'levan=
tado. Assim sermantiveraln âté que, na manhã'.seguinten a'trCIpa
japonesa que visitou o edifícjo,,os-desc,ob.niu, cdm eviSentelsür.

,.' e,r"t;'.1,.:,,'-,
presa e desapontamento"
A menina Julieta, filha do tenente fuopes, n*'1oqrr1p, po'rmeno,rizadarnente a tragédia que se,tinha desenrrolado'rta habi'
tação em que estava instalado o comandante da Colhpanhiare
situada perto do aquartelamento.
Naquela noite, temerosos. de acontecigrentos térríveis. que
pressentiam, haviam-se acolhido' à' casa dQ aomandaats; o. adrnil.
nistrador Virgítio Duarte, o Dr, Dinis:flngelo Arriar.tE-Betlr,oç,Q
(delegado de saúde da zo$a oeste querhabjtava çm Aileu desde.:
o mêJ de Junho), o secretário.da aüpinigtracão de -&ilefi,.José
Gouveia Leite, sua esposa e dois filhos" -(um de sete an-ors':d..q
idade e outro ainda de peito), o chefe ds.posta.-auxil,iarrAntó:r
ã4

nio Afonso, as três filhas do tenente Lopes e o filho do tenente
Liberato, de doze anos de idade (2g).
_ O ataquer principiou pelo quartel mas logo passou à casa
do cornandante_que foi varrida por saraivadasiddbalas e a que
começou a ser lançado fogo, pegando-o a uma dependência que
servia de capoeira e lhe estava encostada.
Não tendo dúvidas de que iriam ser mortos e tontura.dos
pelos assaltantes, tal corno acontecera ao sr. Martins Coelho
em Maubisse, e vendo que ficariarn assados no braseiro em que
a casa ameaçava tornar-se, todos os que ali se encontravam
foram tonnados do maior pânico, ern especial os que temiarn os
piores vexames para as suas esposas qúe preferia,m. ver rnortas.
Em resultado deste estado de espíritõ, o capitão Freire da
Costa suicidou'se oorn um tiro de pis'tõta na cabefa, a sua esposa
pnocedeu do' mesmo modo corn um pequeno revóIver, o Or. pedroso encostou uma espingarda ao peito e desfechou sobne o
co,ração, e o s;ecretârio Gouveia Leiteè o chefe de posto António
Afonso meteram espingardas sob o queixo e dispararam.
Ern poucos instantes todosrestes estavam úortos. O administrador Virgílio Duarte teve, então, a ideia de se misturar
com os cadâveres e se fingir morto. Assim fez, e foi isso que
lhe salvou a vida.
_- Entretanto, o furno do incêndio, que alastrava, já quase
asfixiava os sobrreviventes, o que os obnigo'u a abrirem a porta
para sair para o exterior. A turba ululante que se prepárava
para os exterrninar foi então detida pela enérgica e decidida
acção da menina Julieta Lopes, que, como conhecedora dos costumes primitivos timorenses se lhe dirigiu em alta yoz, em
tétum: Quétac óhò feto òlabó,rcÊ! í30.). Assim,lembrando àqueles homens que na guerra não se matam mulheres e crianças,
salvou a vida do,desgraçado grupo.
Entrou a malta na casa e saciou o seu ódio disparando,
aind.a, tirus sobre os cadáveres, um dos quais feriu levemente
no nariz, actu'ando de ricochete, o administrador Virgílio

Duarte.

,

,i;

As senhoras e crianças sobreviventes dirigirarn-se então,
Iivremente, para a res,idência do administrador que, tal co,mo

todas as casas de Aileu, con'Ì excepção do quartel e a do, comandante, não havia sido atacada pela coluna negra.
Manhã cedo, militares japoneses úeram do seu acampamento ui,storcar Aileu e foram eles que encontraram os militares
portugueses escondidos nos escombros do quartel da Companhia
e o administradon Virgílio na cas,a do co,mandante.
Ficaram todos os sobreviventes da chacina de Aileu alojados na residência do administrador e, no dia seguinte, escol55

tado.s_por soldados. japoneses, tiveram de fazer a pé a longa
caminhada entre Aileuì a ribeira de comoro onde e,rìcontrararn
as três camionetas que os transportaram ao Lospiiar a" iÀt
sendo recebidos corn o carinho-e a emoção fácËis de imaginar.
-oa.ãs"rru,
Oe
_Pg"sry{os poucos dias, se.guirarn a hos}edar-se e*
Liquiçá.
dias depois, soubemos em T,ahaner que em 2 de
^ Sòmente
outubro,
dia seguintel ao da chacina de Aileu,
oõiu"a a"
trop3" japonesa acornpanhada de timorenses hávia
""iâássãÈãi"aao
em Ainaro, com requintes de selvajaria, os missionários, ,padres
António Manuel piies e Norberro âe oÍivãira-úd;-;; ã"pootado Luís F erreira da_ Silva que, na missão de Ainaro, prestava
serviço como, mestre"de-obraÀ.
Devido a tantos acontecimentos desastrosos,, s, tenente
Ramalho retirou-se do seu acampamento de Ai-Hou, aai sãinoo
e. dirigind^o-se para leste, no dia 5 de Outubro, ót ugunO" à
Bauca;u a24.
O tenente Liberato ainda se manteve uns dias em Bobo_
na_{o,, poném teve que
19!irar para Atsabe ,no dia 12, seguindo
a fixar-se no tugarde Mânu-Tãssi, a aois çiuitornet * ãÀ'Hat"-Lia,.cumprindo uma ordem do Governadoi que o incumbia de
orientar a actuação nas áreas dospostos ainâa ocupados nelas
autoridades administrativas
Atsabe,
Hátullia,
- com as Lete-Fóhol
cailaco e Ermera
e cobrindo
trotrlas as'regiões de
Liquiçá, Bazar-Tete- e Boibau (18).
Fntretanto, factos graves se passavarn em Bazar-Tete e t'o_
F!!_ ja,nggesas, acompanhadas ae- inaígenas, ameaçavann Lete-Fóho. Na primeir4. dessas localidad.el, apareceu àe sm"pnesa,
a. hgra- em que se realizava o bazat (10), uma col.una ,negra,
vinda de Aileu. Precede,ndo a sua entradá de breve f'zitdÍra,
puseram em debandada os timorenses e os europeus que se
encontravam no, mercado. O sr. Moreira Rato, chdfe do'posto,
e família,-perseguidos a tiro, conseguiram escapa.r aos assaltantes, refugiando+e ro,mato. Auxilïados por tifrorenses dedicados, alcançaram Liquigá. Exaustos, rotõs, corpos cherios de
a:ranhl.duras, entlag_am _na vila, onde foraro sdcorridos pelo
chefe de posto José Nascimento. Incans,áveis, ele e sua esposa,
prestaram-lhes carinhosa assistência. outro tanto haviam-feito
jâ aos refugiqilos de Aileu. No dia 1g de Outubno, os japoneses
entraram ern Lete-Fóho, a.fugentando os moradores coã:.lajadas
de metraJhadora e incendiando as residências, armazéns, ei"., u
regressando a Hátu-Builícu, donde tinham ido. Dois euro,peus,
o deportads Emílio Augusto Caldeira e o condenado Joãd RoInarÌo da Silva, morreraln às mãos dos indígenas que acompanhavam os nipónicos (18).
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Após as chacinas de Aileu e Ainaro; o Governador reso,lveu
informar do acontecido a população europeia instalada em Baucau pedindo-lhe, ao mesmo tempo, para se pronunciar sobre a
urgente necessidade de se enviar um telegraÍna para Lisboa,
rogando a evacuação de Timo,r, da população que estava sistemàticamente a ser dizimada.
0 caso, que pnimeiro foi tratado com os que res,idiam no
hospital de Lahane, pessoalmente pelo Governadon, revestia-se
de excepcional delicadeza.

A nossa dificílima situação erra motivada, não pela impotência de dorninarnros os limitados f,ocos de rebelião de timorenses-portugueses mas, sim, pela impossibilidade de podermos
castigar e reprimir os bandos de indígenas do Ttmor holandês
que os japoneses lançavam contra nós e que, sem dúvida atguma, protegeriam.
Ora, desde o dia 31de Maio queiestâvamos isolados de qualquer comunicação coÍn o resto do mundo por os japoneses tenem
ocupado a nossa estação radiotelegráfica de Tai-Béssi e, sòmente por intermédio deles poderíamos enviar unt S.O,.S. ao,Governo
central. Porém,, corno explicar-lhe que todas as nossas aflições
resultavam da velada acção nipónica, em telegrama aberto, pois
o cônsul japonês logo,claramente informara o engenhe'iro Canto
de que a mensagem, por razões de segurança das forgas milit'axes, não poderia ser etrÌ cifra ?
Seguiu então para Manatuto' ei Baucau o, ,capitão Vieira,
enviado, do Governador, no dia 4 de Outubro, tendo recebido
o assentimento dos portugueses aí reunidos para se mandar ao
Governo um telegrama que, pelo'seu apelo desesperado, lhe desse a entender que estávarnos inteiramente impossibilitados de
garantir a vida de qualquer de nós.
A resposta do Governo central não se fez esperar, tendo eu
sabido, por meias palavras do engenheiro Canto, que nela não
havia qualquer esperança de alívio para a nossa situação, julgada perfeit'amente controlâvel pelos meios locais.
Não restou, assim, ao Governadon outra hipótese de solução, senão aceitar o oferecimento, que jâ vârias vezes tinha sido
feito, de o exército' japonês garantir a nossa segurança destle
que todos os não-tirnorenses se concentr"assem na, zona constii
tuída pelas povoações de Liquiçá e Maubara, por eles escolhida.
Tòdos õs pontugueses de Lshane ooncordaram corn e'sta
ideia, o, mesmo acontecendo com os da zona Leste' a quem o
capitão Vieira foi novamente informar do que se passava, Pâr'
- -".,)
tindo para Baucau Do'dia 11de Outubno.
Era, então, absoluta^mente,claro para todos, não podermos.
ter a mínima confiança em os nipónicos curnp,rirem a palawa
8,?,

dada. Todavia, nada mais nos era dado escolher e tínhamos que
nos sujeital EÌo eüe entendíamos ser um s,'nterfúgió[*a arâstar as auto'ridades portuguesas d.os seus postos"de ioberania.
No dia 14 de Outubio, passados os dãis nrcses aa ãi"fr"
estadia voluntária
9.qDjti,_vo_ltei para Baucau e o,Dr. nãA"igu"s
hospit_al
Lahane-, tendo deixado a sua esposa
::fl::,:o1.,1o
-de
vil_a,
hospedada
na
residência do secretário Howefu de
3jtçIuela
mendonça
{e_ cuja esposa era íntima amiga.
Decorridos três dias, fui surpreendidã em Baucau pera notícfa de qu* a família do Governf,dor tinhá
,ru-"ãitu au
yésp ra_ trazeado qolslgo outras pesso,as e"negááo
qrie todos estavam
instalados no <paláciorl uma residência ou rériãs aos gõ**"dores.
cotno me cumpria, me dirigi ao pa,lácio
_ lmediataimente,
para
apresentar os meus cumpnimentos e no, seri átrio'encono. capitão
lryi
_Vieira_qu,e me ïnformou do que se pá"ru"u
Manatuto, no dia 16 de Outubro.
"- - Aviões com o dirstintivo americano, haviam,
então bombarde-ad.p a estrada de Manatuto a saututo, tend.o caído bórnnas
qui-to Oarto da residência do adminis;traáo,r, o qrró
-ãti.rr"u u
d:Pdgs og ef! aí Ìrabitavam para Baucaü com
excepção
:l**
cto ur. Mendes de Almeida e do secretário Augusto padinha.
Estav.am, assim, no palâcio, a senhora D. Cora f'Ërreira O" Cr"valho,e as sì.ras três filhas, o capitão Vieira
ó-fith*,
a. esposa do tenente Alves e suas duas filhas" e",ru
um"*posã
fìlho, a espo_
sa do administradon Dr. Mendes de Almeida e a espòsa.-ao
secretário Padinha e seus filho e filha.
No dia 24 de Outubno, à tard.e,, as filhas do Governador e
a"do.,capitão vieira estavam a jogar o ténis co,migo. corn grande
surpres,a, nossa, avistámos, marchando, uma cóluna,dJtropa
pgrtuguesa à frente da qual comandava o tenente RematËo.
Ena, de facto, este oficial que voltava da sua missão de combate.J^p.rerbplião de Maubisse e que ia alojar a sua tropa no belo
edifício da escola de Baucau, a-cerc,a de luinhentos nietroÀ para
norte da vila.
Fui visitá-lo, na manhã do dia seguinte,.tendo,-lhe oferecido
roupas interiores e umas calças minhas que ele, reeonhecidaqeqte aeeitorl pois não tinha possibilidade de substituir as que
liqda usava, rasgadas pelos-espinhos do ma{o;; duraníe as
arquas lutas em que tomara parte.
No dia-seguinte ao da ghgSada do tenente Ramalho aparecerarp em Baucau o engenheiro Canto, e o tenente Alved que
convocararn uma reunião onde compareceram quase todos os
pontugueses não*timorenses. Deram então conheôimento de que
tinha. sido concluido o acordo corn o cpmando, nipónico, negoõ'8

ciado por intermédio do engenheiro Canto erdo cônsul japonês,
pelo qual aceitávamos a sua protecção, e a deslo,cação para a
zona d.e L'iquiçá e Maubara e de que traziam instruções sobne a
forma com,o esta última se havia de pnocessar. O meio de trans,
ponte seria o vapor Oé-Kússi (31) que ainda demoraria a vir
cerca de duas semanas, e que comegaria pon fazer viagens
sò.mente. conr, géneros alimentícios (que se deviam juntar em
Baucau pgis a zona era muito poilore em agricultura) e corn
bagagens dos passageitos, os quais seguirianr, depois.
Vârioqdos assistentes à reunião tornaram então a palavra,
sendo o primeiro o Coronel Castitho e seguindo-se-lhe os administradores, tenente Pires e Sotrsa Santos, Todos fonanr unânimes na opinião de que não tinham a mínima confiança nas promessas,dos japoneses, mas que para nós não havia outra alter.
nativa,senão a de seguir para a zona de ooncentração, que, à
boea peouena,,se classificava como <<o açougue dos pontugueses>.
: As disposições relativas à co,ncentração dos portugueses,
tomadas de acordo,,com o contando nipónico, foram então referidas,; de um modo vago, pelo engenheiro Canto e encontramo'las
hurn'dos livros do capitão Liberato (18), do qual as' passo a
transcrever.
' '; <A zona de concentração, necessidade prernente, imposta
pela'$ituação af,litiva que a colónia atravessava, abrangeria as
áreas dos postos administrativos de Liquiçá e Maubara. Ali se
concentrariam tod'os os portugueses. Os destacamentos militâres, o meu e o do tenente Ramalho dos Santos, estabelecerlse:iam respectivarnentei ern Boibau, área de tiquição, e nas
montanhas de Maubara, com a missão de defender a intcgridade
da,zona, contra os ataques, dos indígenas. Cada português pode.
ria conservar em seu poder uma arma de fogo para defesa
pessoal. Os ihdivíduos cujas funções obrigassem a permarÌecer
óm DíIi, residiriam no hospital Dn. Carvalho, em Lahane>>.
O acordo foi firmado ern bases imprecisas, porque os nipó'
ni'cos deú6ire se" recusaram a reduz,ir a escrito os pormeno es
reEulando-a sua execução, como insistentemente lhes foi pedido
e nàs próprias bases era prometido. Manhosos, Úelhacos, nuncê
quiserãm firm,ar um comptornisso que de certo modo lhes pudes!
J" c"rceu" a sua acção sõbre os poitugueses. Jamais se decidi;
raÍri â penhorar a sua palavra, assinando um documento que no
futtr?Õ-constituisse' a demonstração inscl,fismável da sua des'

'

'' -'r

.'
|e4l,conduta (34).
., .'Em minha casa, onde ficou hospedado, me contou o e,n$€:
pheiro Canto que tinha trazido um pedido do Governador p4.rq.
Manatqto adquirir, juatar e

enviar'.pq".11a

õg

Baueau, todo o arïoz que lhe fosse possível
obter, para embar_
car no Oé-Kússi;.
Transrniti'das,
tenente pires as instrugões do Governa-pero
dor ao a.dministra$b1Oe
r,autèm,-iããou ."*"ç*am os seus preparativos para a desloca_ção, *u" .uú qualquer
ansiedade pois
havi a um i azoâw et p erÍ-o-aï de
pur" transporte.
Só mais tarde èu
"^#à"ã'
;oubg qgglno Aìa Za G ôuiuuro; bastantes portugueses dos lados
da fuatu-r,ia e Ehmera e se encontravam albergados n,u p,lantagão de F,atu-BésÀi rr""iãir- àïì"0"nado esse local e ido lara pãrte incerta, p,ara não
seguirem" para
azona.
conta-nos o Dr. car Brandão (1?) que um oficiar austrao}e ari passara com a sua guerritú", ó" i"íd;;;
ljano
oo corÌrreclmento do_seu comando a criação duma zonaiào *"
neut.a
e que, agsulì, etes não se jurgúíã;;t"ià;d"il-;.uóiï*
u**
convenção feita sem o s u assentimento:-Depois,
.'_rìãr
lini, siegundo-comandante ú.ãú;;- d;;;;*" üïïï Crf*."
comando criaria também, uÍna zona .íu p"oiuìèao e=J-r"ïrni""
portuguesas, a evacuar para a austrárid-ã;
;àõ aã ìecessid-ad-e, com a condição doi ho_mens lhe pres;t"""m
,j,rAr,
----v
-r---' ?icanAo
como seus intérpretes e'colaboradores-(1?).
facto
tornou-se conhecid.o, fizeram-se os preparativos
"o'
para.a
que podia
i:g::gt_":por certo. yiasgln,
<remorada
".ologo
No dia 2g de Outubro,
".iau"iãdi-ã
""u,
d,e manhã cedo,
corn doze australianos a pnoteger-nos a retìíada e seniinelas
colocadas nas encruzilhadãs eãr que seria possiuâ-u--'ro"r,
encontro, pôs-se a caminho u*a cá"u.,rrna d.e cerca de oitenta
pessoas,, muitas mulheres e_crianças, umas pé
a
outras a õávato,
em bicha. ind_iaqa serpeando pelãs estreitos'carreúós oavaao"
nas encos,tas de íngremes mont-anhas> (12)
Baueau a notícia d9-_gue não havia comunicaçõËÀ-*t*
ã
*
o Governador em Dítì, a-qual demonstrou ser verdadeira"ilu
pois,
parároeste, sòmente sefaldva pelo túuiõú;;tê ú;;;Ë;; '
Passaram'ser as quarenta er oito,horas que se sabia serem
paia o Dr. Taborda assúnir as fúçús ae
lterr.no d9 prazo
encarregado
dô gover:r.o, conforme o combinado tele'fúicamenfe, er-a tempos, coÍÍÌ o Governador. porém, iat aóãnteel_
mento não se dava e havia a grande espectativa e ansiedade
q9[o que se.estaria
ry,5qand-o -eú, Díli, ao] ver pâssâr dia apãÀ
dia'sern qdaisquer útícias
daí.
Cerca das nove horas do dia 14, o padre Serra telefonou_me
pa-la- a minha casa, informando-me cons;tar insistenternente
entre a população de Baucau quu ó*lrponeses tinham passado
em Manatuto; transportados eir sranïé número au

"-".fiã*t",
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e acom_panhados de indígenas timorenses, e matado o adminis-

tra.dor Mendes de A]meidã e o, secretário pâainna.

H;"i,"-

;g"ido, deqois, pet_a estrada de Baucau, pelo
*
d.;;ã
sua próxima.chegada.-.por isso, me ãvisava q* .L "up."""
ïerreira haviam dggidido afastar-se, sern deràona, de"ï'puã""
Éaïcau,
Fara o {ge tinham jâ os cavalos aparelhados, e rne'convidava a
tentarmos sãtvar as nossas vid.as, aguar_
i:gTprililojì;,para
oando,
escondrdos no mato, o que pudesse acontecer na úla e
'
aí regressar no câso de não havËr
mônticínio;"-;lü"i;.
*ãr*

Em_poucos momentos mandei aparelhar um dos
- enel_e
los
montei, levando sobre o ierim n'nu

"*ur_
meo
que, desde há tempos, tinha sgrnp*e p"epa"ad" -àiirrtããe
p"""
.-"r_
gência, contendo as,coisas maisr úteis e éssenciais.
"ú"
Dirigindo-me para.a_Missão, encontrei muita gente reunida
.
1o largo em frente à Administração, mas ninguéft safia naaa

de fonte segura sobre o boato qüe todos conËeciam ã õ*urrtavam.
Disserarn-me ter sido um telefonema de Manatuto que
ilfg*.Tllo que constava ter aconte_cidg e, também,-úe'já
qa_ira. ge Baucau para a estrada de venilate a camioneta da
Administração, sobrecarregada de fugitivos, a quar nao târaaria a vir buscar outros até os transpor{ar a todoJ.
legui, depois, para a Missão, inteiramente resolvido a acom_
panhar os pad1el gegs amlgos e com eles aguardar, fona de
Baucau, a possibilidade de lilvoltar ou de p"oúrar aJóancar os
guerrilheiros australianos, €rtr câsor eontrário.
-- Ern rápida conve^rsa com os padres, ocorreu-me perguntar_
-lhes se a famflia do Governador já tinha saído, poréir. eïó"
ponderam-me nada saber a esse róspeito.
"""Montei novamente a cavaJo e dirigi-me ao palâcio onde
encontrei, reunidos, todos os seus ocupantes, tendolme uma das
filhas do Governador respondido firnìer e negativâmentel ilpergunta <<se não satíam de Baucau> ? explicandã que em Díli cer_
tamente matariam seu pai, se elas pnocedesseri doutra forma.
Esta corajosa atitude de jovens indefesas e claramente
e:postas aos piones ultrajes levo'u-me a, imediatamente, me dis_
pôr a ficar a fazer-lhesr-cornpanhia, embora inteiramente convencido de que iríarnos ser chacinados pe,la coluna neÊra que os
japoneses mandariam à sua frente, cornõ era de esperãr.
Voltei à Missão para informar os p,adres da minha nova
decisão e p,ara ser otrvido em confissão õnforme eu fervorosamente desejava.
De-spedimo-nos e voltei ao palácio tendo ocasião de assistir
então, à saída da última camionèta corn fugitivos, na qual segui61

rarn o Dr. Taborda e o tenente Pires com as respectivas famílias, o coronel Castilho, o engenheiro Noura e outrìs.
Das janelas do salão do palácio onde estávamos reunidos
espreitávamos, com natural ansiedade, a chegada das camionetas nipónr.Ías ou, o que mais receávamos, a aparição de indígenas armados.
Uma longa hora decorreu até que surgiu no largo um jeep
com militaresijaponeses logo seguido duma coluna de camiônetas, onde, graças a Deus, não se avistavam senão soldados!
Mais de uma ho.ra se passou depois, sem que os japoneses
se interessassem pela nossa presença, ocupados em se instalarem nas casas da vila, todas vazias de qualquer habitante.
Ap'areceu então no palâcio o Dr. Tarroso Gomes que tinha
ficado em minha casa, (onde vivia), aguardando'os aconte,cimentos e nos veio fazer companhia.
Po'ueo depois, apneãentou-se; à frente da porta principal,
um jee,p em que vinha o major japonês Baba, acompanhado pelo
capitão Moryama (32).
Para eles nos dirigimos tendo-se apeado e sentado na,s
cadeiras que estavam no átrio do palácio, a convite do Dr. Tarroso que corn eles entabulou conversa no fluente inglês que
falava.
À pergunta: <<Porque fugiram os pontugueses? Têm medo
das tropas nipónicas>? Respondeu que não e explicou que apenas receavaÍn os desmandos das formações do Timor holandês
que vinham com as tropas regulares. O major fico,u a observá-lo
até que convidou:
<Pois diga à esposa do governador que
- honra, que nenhum elemento, das nossos
the garanto sob minha
forças auxiliares entrará em Baucau>>. Teve uma p,ausa, e'acrescentou, lançande um olhar de admiração, ao grupo feminino:
<<E diga às senhoras gue as felicito pela sua cot'agem>> ! (32).
- Nada mais de especial aconteceu nesse fim de tarde e na
interminâvel noite em que nenhum de nós oonseguiu dormir.
Na manhã do dia seguinte chegou ao palâcio o tenente
Ramalho, infonmando o cap,itão Vieira de que o major Baba o
havia mandado chamar à sua presença e lhe exigira a entrega
de todo o material de guerra do destacamento qúe corn-andava,
pois a fuga dos portugueses de Baucau havia destruído o acordo,
com os nipónicos que previa a manutenção das forças militares
que ainda nos restavam, dentro da zona de concentração, para
nossa própria defesa.
O capitão Moryama apareceu pouco depois para nos avisar da nossa partida, para a zotta, na manhã do dia seguinte,
transportados em camionertas fornecidas pelo exército nipónico
que deveríamos aguandar.
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O Dr. Tarroso, que então exencia d cargo de director
Serviços de X'azenda,ieve nesse dia uma imp"ontãntuã"ç"o, dos
qu"
mais tarde referiria em entrevista putticaàã
se_
culo> e do_qyal transcrevo alguns peiíodo" (B2j:
"ã-jã*ãi=.ïô
<
tr"ala-se
q
_que Dr. Tárrosõ corrseguìu óvitar a perda de
- valores
grandes
do Estado...
os deveres res,ultantes do, rneü carEo não
-.-Co,mpreende,
podiam
ser esquecidos. por isso, ro_go que tú iiótiiì"ãça"
ãà quu,
em 16, sair"íamos de Baucau, em õiróçao a Díti; Oe ãúil"ôt",
deliberei f'azer tudo quanto pud.esse para não aãi"J" *u ou
valores que me estavarn confiaïos
cinco cor"ã" ãom ãi"ú"=
e.1al9neg. selados, arém dos rivros da
- Fazenda
úuü". úã *unhã do dia 16, conf,orme pude, arrombei uma
ftiiï"*"
ú";ü;
meloi possível, isto é: uãi* ããniã*ããigu"*
*1:^":ry:::-11"_o__ale
Irvros, po_rque mais não consentiram os japoneses. parti dati
aflito, pode crer. Que sucederia ao restante que ficavai, - -Cerca das nove horas do, dia 16 de Novembno apresenta_
ram-se no palácio três carnionetas, pelas quais foram ãi"t"iu"idas as pessoas que aí se encontravãm, ldvanAo tamlOm -u .rru
Dagagem. A minha casa deslocou-se uma camioneta em que
seguimos, com, o sarge_nto Ribeiro e sua esposa e filha. * Èu.gugem respe,ctiva, abandonando eu todos oÃ, meus haveres,
com
excepçãe da malinha a que acima me ref,eri
Durou o dia inteiro e parte da noite a extraordinàriamente
fatiganüe
que tiveinos de suporta" ."pò.tãÃ-ããã"au"trsstmo sol."iugut-"
trop,ic_al, embora tod.os p,rotegidos pór capacetes que,
então, até as senhoras e crianças üsavam.
A Providência, penrnitindo que os japoneses se tivessem
apro-priado dos sacos d.e arroz por nós dõpõsitados
Buo"u.r,
facultou-nos bancos. onde n9s1 p.rdéssem's- sentar, evitandò.nos,
"assim, a tremenda incomodidade de viajarrnos óm óámúetas
co'm tab,uleíro vazío.
A longl_duração da viagem teve, tod.avia, um efeito benéïrco. .EJra_já bastante. nojte quando chegámos a Díli, o que deve
ter mudado o propósito dos
i?poleses nõ. revarern pára iiquiçá.
Assim, os carros com a famíia
do Governador e oÀ *urs hi"p""
des, dirigiram-se para o p'alácio de Lahane u *
**
que eu e os meus companheiro viajávamos, tomou
"*-io"eiã
o rumo do
hospital onde chegámos cerca das oãze horaí da noite.
.dia seguinte,__o _engenheiro Canto foi informado pelo
^ No j_aponês,
cônsul
sr. Yodogawa de quer se encontravarn em
Baucau bastantes portugueses que seltinham afastado da vila
aquando da chegada d,as trop,as nipónicas mas que aí haviam
regressado, pelo que o vapor Oé-Kússi os iria busõar.
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Canto, imediata,mente,
.bancoOaeng'enheiro
aco,mpanh,ar os portugueses.

pediu para seguir no

Conüa o Dn. Tarroso, na entrevista já referida (82) que,
também, quis voltar_a Baucau. <Chegado,-a Díli após uma iiagem tormentosa, andei até ao dia 1g àpoquentado-peÌa ideia do
que ficara em Baucau- X'elizmente, ãesse dia, d engenheiro
Canto, administrador d6, ssnsslho, convidou-me a ir õorn ele,
no vapor <<Oé-Kússi>, a_ Baucau, recolher um nluneroso grupo
de portugueses que por tq esitava nos arredores, ern graveïisõ.
Aceitei corn alvoroço. Lá fomos, a dormir no, coníés ou, melhon, estendidos noìanto d"o
atarmados peb órüáo ao
"onv,ôs,
engenheiro, o qual nos segredava:
<Não, dorme patrão!>, recomen'dando-nos eom isto que estivéssemos atertd, pois o barco
ia cheio de soldados japoneses e te,mia uma traiçãõ contra nós.
Nada oconreu, porém. Ern Baucau, deparámoÀ com a nossa
genje_ e n esüado que inspirava dó, tontos de sono e de fraqueza,
metidos num alpendre e nuilta barraca. Corri à repaÉição ô co"segui recuperar a rnaior parte dos valores, tudo num total de
68.000 pataoas
27.000 ern dinheiro e, o rêstalÌte em valo,res
s-elados. Qgando- vi tudo isto a bordo do navio, fiquei meio tonto
de alegria! E esüa teria sido completa se não tivesse encontrado, ao entrar na repartição, um dos cofres arrornbado e
vaaio... Depois, reunirarn-se os géneros que estavam no armazém das oficinas do, F'om.ento, para os levarmos para a zona de
protecção, oa qual já sabíamos que haveria carência deles. Foram todos para a praia, mas daJi para a ponte tivemos nós todos
de os caregar, às costas, porque os japoneses nos recusaram a
cedência dos auxiliares nativos. Em oerta raltura ordenaram
que abandonássemos o rests
umas doze toneladas d"e exce- e feijão, que muita forne
lente milho, farinha de trigo, attoz
nos
teriam evitado. Não contentes,com forçarern-nos a deixar üamanha
que desimpedÍssernos a ponte
-precios,idade, ordenaram-nos
precios'os, sacos
e que de novo os levássemos
;às jâ cheia dos
costas da ponte-cais para a praira
um trabalho exaustivo
- de imaginar... F o,i uma
que fizemos num estado de cólera facil
das mais amarg:as humilhações que suportei, agnavada pela
certeza de que tudo aquilo fazia irnensa falta à nossa gente,
em Liquiçâ. Não se pode imaginar corno fo,i angustiosa a viagem de regresso a D,fli. Os aviões austr,alianos andavam a bornbardear com insistência, toda a navegação japonesa e a cidade.
Toda a gente, tonturada pela existênci,a no'neatagal, ansiava pon
abrigo seguro. Empi,lhada no vapor, rezava", pedindo a Deus
que, nessa noite
20 para 21 de Novembro
ho'uvesse escuridão ou céu nublado.
Mas surgiu uma lua-naagnífica, espalhando uma claridade intensa. E foi assim, sernpre à espera
64

de que os aviões nos descobníssem e afundássem, que
fizémos a

travessia durante uma noite inteirra... Depois;#;h;;;
perigo ainda maion se to*lou... tr'oram dezoïto horas,de iortura,
""
da morte que viria do ar... Só ü; ;"iüã"Ëiãïoou*
idoesperq
dia 21, desembaicámos em Liquiçá. i"*ou-"Ëd;dos à ,r*
estado de cansaço e fome que não-sei descrever...>.
El!"u_ os portugueses chegados no, <Oé_Kússi> ,contava_se
"
a ramilia
do Dr. Juiz Afonso dos Santos, a esposa do Dr. Fran_
cisco Rodrigues, a f'amília do intende"iu F'Ë"rrt ti", ã -à**"_
dante d_os pontos César Barbosa e o enfermeiro Luís Lã-o..
Sabendo da chegada da sua esposa a Liquiçá, sa-ã-satva,
o Dr.-F"r'ancisco Rodr-igues naturaJmãnte ansio'ü pà"
pu"u
essa localidade ao seu encontro. pon iso ofereci-i"., ".g"i,
ã"ïáói pu"u
fil1l p-ermaneaternente em serviço na ambulância de i*t *rr",
o que foi aceite pelo Governador.
também, os enfermeiros que aí trabalhássem esta. Como,
riam
sujeitos aos riscos dos bombarãeamentos, estabeleceu-se
uma escala de serviço.entre os quatro enfermeiros que viviam
na" zona e viriam trabalhar quinze dias em Lahane, eà períodos
alternados.
sòmente meses dgpois- foram sabidos pormenores da morte
em Manatuto do Dr. Mendes de Almeida Ë secretáriõ Fa.oinrra,
que o Dr. Cat Bra"ndão refere no seu tivro (1?)
Junto da ribeira. de Lacló, acampara uma força japonesa,
tendo os seus oficiais procurado o ãdminist"uãò" rrË"-a.* a.
Almeida,^- a quem pediiam emprestada a ,carrinha da Junta
Loc.al, a fim de transportarem-pãra o, sêü âcâïnp"mã"to
ãs gen.ros que nesse dia tinham a;rrebanhado,no merdado oaquói,iviu.
O Dr. Mendes de Almeida declarou âos ssss visitantds qüe lhe
era imnossível ceder o veícrrl.o pretendido, não só po"qou=rrè.u._
sitava transpontar-se para vila salazar, como não'lhe èra possível emprestar um carro que pertencendo ao Estado, Àã "aevia
ser usa .o em serviço público. Os japoneses argumentaram,
ilsurgiram-se contra a iecusa, na quátïam uma ïalta Cs confiança na hono'rabilidade do rmpefral exército. r*i"ti."e forarn atendidos finalmente. Ho,ras depois, quãnao
"o
-pedido
Mendes de Almeida e Padinha
preparavam
parã
seguir desle
tino, voltaram os japoneses a fazõr
eïtrega
ao' carro."o", inai-se
genas pfese,ntes aconse,lhar-am-nos a que
tetirassem, antes
da chega{a dos nipónicos. O adminisitrãd,or, despre;;".dó o aviso,,aguar.'d.ou junto da garagem a chegada dos visìtantes, e estes,
apgs curta conversa, fazendo salientãr a sua honradez ã
tidão com que restituirarn_ o objecto, resgatando *.ru-pãlãur",
" úo"desp'ediram-se e sairarn. Mal tinham dobrãdo u usqoitrd, ,r*u
distância de dez metros, ouviu-se o <acaJála> (38)'das ããiorru,
"
OD

Ìlegras, que avançavaÍn pelo lado oposto. A cena foi rápida,
fulm'inante. Ouviram-se tiros, muitos tiros, e os dois europeus
caíram feridos de morte. Ern duas valas cavadas à pressã na
garagem, sepultaram os conpos (17).
Segund.o eu, passado ternpo,, ouvi, os tiros co,rneçaram a
ser disparados pelos dois portugueses que assim s,e dispuseram
a vender cara a vida, atirando a esmo so,bre o grupo de assaltantes.
Entrado jâ o mês de Dezembro, apresentoíu-se-me o praticante de enfenneiro Orlando Lemos que ültimamente prestava
servigo em Fui-Loro e havia conseguido escapar com vida,
sendo trazido a Lahane pon militares japoneses.
Por ele tivemos conhecimento dos assassinatos em La.utém, no dia 17 de Novembro, do administrador Manuel de Barros e da sua, esposa D. Maria 6l4s Do,res e, no dia seguinte, dos
deportados que a,lí residiam, srs. António Teixeira e Mârio Gonçalves.
Sómente meses depois soubemos que os portugueses foragid,os de Baucau e se encontravam na região de Viqueque,

haviam ernbarcado pÍüa a AustráJia, no dia 18 de Dezèmbno,
num navio que ancorou na praia da Aliambata.
Por€m, alguns deles, foram impedidos de embarcar e,
assim obrigados a procurar no mato a salvação da sua vida,
esconÌlendo-se e fugindo das colunas negra,s, tendo perecido
muitos à míngua de alimentos ou trucidados.
No princípio do mês de Dezemb o, eu desisti, oficialmente,
da gratificação'mensal de cinquenta patacas que me era devida
pelos serÌiços no,Posto Médico, que agora funcionava no hospital de Lâhane, atendendo à dificílima situação económica que
Timon atrávessava, e continuando a pnestâ-los gratuitamente.
Entretanto', havia,rn sido montados os, Èerviços ind.ispensáveis à vida'da pedueSra. ôoinunidade agora reunida na região
'Liquiçâ-Maubara (34). Cbrio àdministradoÍ da zona, continuou
o engenheiro Canto, com íoddìo:se,u èntusiaÂmo e desejo de bem
servir. Agindo sob a sua direcção, ficaram à testâ dos postos

de Liquiçá e Maubara, dois militares, sargerúos Antónib Jôa.
quim:Vicente e José Miranda Relvas. O primeiro, à data dab
invasões desempenhava o cargo de chefe do,Corpo de Polícill dè
Díli, revelando-se, durante este agitado período, um óptimo
auxiliar-do administrador, pela siua energia, ponderação e bom-senso. O segundo ahefiara diversos postos, ern diferentes
regiões da colónia. A süa longa experiência, o s€ll critério, aliados a,o factot {e já ter'estado à frente de posto de Maubara,
,onde granjeara gerais sirnpàtias, er&m segurà garantia de que
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havia de desempenhar do espinhoso cargo em que era
agorainvestido (34).
Na zona de concentração funcionavam, também, os Servide
Fazenda, dirigidos pelo Dr. Tarroso Gornes, e a assistênços
cia médica era pnestada pelo Dr. Francisco Rodrigues, coad.juvado por vários enfermeiros e enf,ermeiros auxiliares, em serviço'nas enfermarias de Liquiçá e Maubara.
<<E era tudo. Os vagos Serviços de Abastecimentos, que
tarnbém se organizaram, mostrararn-se potrco eficientes. A sua
acção só se fez sentir, enquanto o problema da alimentação não
apresentou dificuldades> (34).
<Quanto à defesa da zona contra as possíveis arremetidas
do gentio das regiões limítrofes, ficou ünicamente a cargo do
destacarnento português acampad.o em Boibau e na Granja
Ed.uardo Marques. As fonças do tenente Ramalho dos Santos,
desarmadas em Baucau, não,puderam ocupal. asr posições que
lhe estavam destinadas, para a"ssegurâ,r€m, a defesa da região
de Maubara. Dissolvidas, apenas dois ou três elementos, europ,eus e o seu comandante ser juntaram aos concentrados (34).
Na zona, logo introduzitarn os japoneses a sua terrível
<Kêrnpy> (34), chefiada po'r um simples cabo, o famigerado
Kato, a qual se instalou numa casa plóxima da enfermaria de
Liquiçâ.
,Conta-nos o Dr. Cal Brandão o
eü€, se passou por estes tempos no reino do Suro d"e que era liurai D. Aleixo Corte Real (17).
A sua gente havia-se afastado das povoagões e embrenhara.se
no mato,, otr estabelecera-se nas montanhas, para evitar relações com ,os invasores. Depois do ataque a Same, que tivera
lugar em 10 de Dezembro, os australianos deram ordens às suas
guerrilhas para abandonar toda a região der oeste, concentrando-se na área de Fâtu-Berliu, donde fo,ram evacuados para a
Austrália, embarcando na Aliambata. A secção instalada junto
de D. Aleixo fora, tarnbém, levando, consigo os europeus que
nessa altura ainda estavam aco'itados naqueü.as paragens, com
excepção do sargento José Estêvão Alexandrino, ,chefe do posto
de Atsabe, com o seu pequeno grupo constituido pelo depontado
sr. Felner Duarte, er os senhores José,Cachaço e Rornualdo Aniceto,, que se negaram a acoÍnpanháJos. O sargento, Alexandrino, com o seu grr.rpo, desde os primeiros dias da revolta da
tr'ronteira, reunira os amaiais dos tim'or"enses fiéis, à frente dos
quais estava o sempre dedicado chefe Cipniano, de Suro-Craic,
e de montanha em montanha, de povoação em po,voação, foi
levar o castigo aos rebelde,s. Quando lhe foi dada ordern para
se apresentar ao tenente Liberato, a fim de seguir para a zona
brem ss
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de concentração, negou-se a cumpri-la. Por muito tempo se
conservo:r.l na área do seu posto, nessa guerra de movimento,
até que os jap,oneses, julgando importuna a sua p,resenga,, deram
uma ajuda às colunas negras para o desa,lojar. Já a essa data
se the viera juntar o chefe Tálu-Bere,, d"e Loi.Cíbu, Maliana,
que, reunindo,a sua gente de guerra se dera a eastigar os inimigos rebeldes seus vizinhos, depois do que, num psto de audâ.
cia e b'ravura, abniu c'aminho através das hostes adversârias e
veio congregar os seus esforços aos da autoridade portuguesa
que lhe ficava mais próxima. Recuando perante a forte pressão a que não podiam resistir, vieram acõlher-se todos à-protecto,ra amizade do Suro. Nos primeiros tempos as metralhadoras e granadas australianas eranÌ elementos convincentes
para m'anter as colunas negras a razoâvel distância. Mas, mesmo depois da partida destes, o,ardon dos portugueses não' esmoreceu (17).

Acontecimentos no ano de 1943
{1n nrinc_ínlos de Janeiro, alguns indígenas, dirigidos pon
um oficial e dois ou três soldados japoneses, assaltaiam, liela
calada da noite, a casa onde res,idia;m, em Liquiçá, o administrador Virgílio Duarte e o chefe de posto Moreira" Rato,, vasculharam, minuciosamente, a residência, à procura de ausitrali,anos
escondidos, e levaram, so;b prisão, os dois funcionários que,
prudentemente, se haviam refugiado no sótão da haibitação, ao
sentirern aproximar-se os díscolos. Depois de uma noite de
interogatórios, libertaram-nos (34).
No dia 3, à tande, fomos surpreend.idos no hospital de

Iaahale pela inesperada aparição do chefe de posto, encarregado
da administração da circunscrição do Oé-Kússi, sr. Fernãndo
Tinoco. Contou-nos que, tendo-Ihe os japoneses falado num
acondo com os pontugueses que referiam à- sua maneira, ele os
convencera a deslo,car-se a Díli, num beiro timorense (Bb),
para pessoalmente receber ínstruções do Governador. No território do Oé-Kússi, tudo, deco'rria norrnalmente, estando, todos
bem.

No dia 27, uma quadrilha de indígenas que se estabelecera
em Queae-Ãçu, ? quatno quilórnetros de Liquiçá, assaltou em
pleno_dia a residência do õhefe de posto .foJé ao,Nas,cimento,,
situada a polroa distância da palho:ta em que a quadrilha se
acoitava, obrigando-o a abandonâJa. Acolheu-se à úla de Liqui68

çâ sob a protecção de uma fonça do des,tac'a"rnento que

o,

tenente

Liberato mandotr em seu socoruo (34).
Sòrnente bastante mais tarde soubemos ç[ue, no dia. 28, o
funcionário aposentado António Araújo, natural de Timor e
educado no seminário de Macau, se havia dirigido de Liquiçá
para Díli, acompanhado de sua mãe, D. Helena Barros de Araújo, na esperança de penetrareÍn na sua antiga residência e recolherem as jóias que aí tinham escondidas. Nunca mais voltaram a ser vistos, por terem sido assassinados, não se sabe em
que condições.

Na madrugada do dia 30, um grupo de bandoleiros assaltou
a residência em que vivia em Liquiçâ o,empregado da Sociedade
Agrícola Pâtria e Trabalho, sr. Júlio Lemos, pnendendo-o e
levando-o, assim como à sua família, pâr& local desconhecido.
,Conta-nos o capitão Liberato num dos seus livros (34) que
em Liquiçá logo se viu a necessidade imperiosa de se tomarem
rápidas, e enérgicas medidas para pôr cobt'o aos desmandos dos
meliantes, apesar de serem, cgrtamente, considerados pelos nipô.
nicos,como tropa sua. Resolveu-se fazer uma batida a Quene-Ãçu, improvisando-se, ràpidamente, tuna coluna de voluntârios

chefiada pelo engenheiro Canto e pelo tenente Libenato que,
então se encontÍava, em Liquiçá e de que fanam,
-acaso,
parte, o sr. Jaime de CarwaÍtro, laminiitrad"on da
também
Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho, os deportados, senhores
.Jau1ég Viegas, Sera"fim Martins, Viegas Carlascalão, Joaquim
da Silva, João Pinto e José Pinto, o aspirante administnátivo
José Duarte Santa e seus irmãos Vítor Santa e Mário Santa.
A coluna de voluntários atacou de surpnesa, sendo três rnortos
e meia dúzia de prisioneiros no caïnpo adverso, o resultado, d"a
breve escaramuça, podendo, aissim, o sr. Jaime de Carvalho
entrar na palhota onde encontrou, sãos e saÌvos, o sr. Júlio
Lemos e toda a sua famíli,a, a quem os captores haviam dito
que seriatrn fuzilados dentro de um quarto de hora ! (34).
<<É interessante registar que, coincidindo com o, tiroteio
em Quene-Áçu, se ouviu o matraquear das rnetralhadonas nipónicas em Liquiçâ. Levou-se isso à conta de sinal prèviamente
combinado entre os dominadores e a <<coluna negra>>. Assim era,
ef,ectivamente.> (34).
Por este tempo, a guerrilha do sr. Júlio Madeira incomodava, fortemente, os japoneses, movimentando-se por terras da
Hâtu-Lia e Ermera, o que lhes deu o pretexto de exigirem a
saída, de Boibau, do destacâmento'do tenente Liberato, por pretensa assistência àquele guerrilheiro (34). Assim o destacap,or
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rnento teve de transferir-se para Guguleur, na regìão de Maubara, onde se instralou, no dia g de Fevereiro (84).
Na manhã do dia 6, deste mesmo mês, o praticante de enfermeiro Afonso Borges Gomse,, que tinha este nome e cultura
portugueses, mas que era filho de pais chineses, veio cornunicar-me ter sido informado,de que um seu irmão havia sido preso
em Díli pelos japoneses e ele ia seguir p,ara lá, a averigüar o
que se passava. Nunca mais se soube qual foi o seu destinõ, pois
não regressou mais.
Na tarde do dia 26 chegou ao hosp tal uma carnioneta japonesa donde se apearam dois europeus, o cabo reformado Frãncis,co Migule e um seu filho. Por eles então soubemos do embarque pâra a Aus;trália da maioria dos portugueses foragidos de
Baucau e do abandono de alguns, pelo mato, sem alimenltos nern
assistên_cia, perseguidos pelas colunas negras e minados pela
forne e doença. Os dois, não tendo, também, conseguido embarcar para a Austrália, haviam-se entregado aos jáp,oneses, eÍn
Viqueque, que os transportaram para Díti. Mais- nìs informaram que o Dr. Correia Teles se havia suicidado e que o enfermeiro Senanes fora assassinado à catanada por infugenas das
colunas neg"as que o apanhararn isolado,, teãdo eleJouvido o
brado de ter:ror que precedeu ,a sua morte
trfeu Deus !.
- livro, pormenores
Conta-nos o Dr. Cal Brandão, no seu
sobre a morte do Dr. Correia Teles, que, prestando Ëerviços clínicos aos seus_companheiros de odisËeiaf adoecera gravõmente
(77). As condições de saúder do médico, que bem lonhecia o
seu estado, agravaram-se, sentindo que não podia caminhar ou
montar a cavalo e ege seria penoso e difícil o transporte em
padiola. Num gesto de desânimo af,astou-se dos compãnheiros,
deitou-se, no leito duma ribeira, e, com os dedos, dos frés, desf,echou a espingarda caçadeina que possuía, com os canoË apoiados
contra o maxilar (17). Passara-se esta tragédia no dìa 6 de
Fevereiro.
No dia 4 de Abnil o cônsul japonês, sr. yodoga\ri/a apïesentou-se, pessoalmente, no palácio, para entregar duãs criarìcinhas
portuguesas do sexo_feminino que tinham sido, encontradas por
timorensesr, na região de Barique, sòzinhas no mato e depìis
por eles entregues a militares nipónicos.
Chamado, irnediatamente, pelo Governadon, fui examinar
as meninas que se apresentavam em estado d.e extrerna miséria
fisiológica, espantosamente emaciadas e com o ventre muito
dilatado, mas sem qualquer sinal de doença infecciosa ou
parasitária.
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Não fazíamos, na ocasião, qualquer ideia da sua identidade
certeza ãe terem sido muito bem educadas, atendendo ao seu comportamento entre nós.
_crianças, que em alguns messe recuperaram saúde,
-logo Dessas
ded.icadarnente se encaxïegou a filha rnais velha d.o Gover1a{os, Maria José, a qual se tornou a sua <<mãe>>, tal como elas,
hoje, senhoras fonmadas com cursos superio,res, ainda a tratam,
consideram e,estimam.
. Ern princípios de Maio, os japoneses fonçaram os agricultores europeus de Maubara a abandonar. os suâs planta!ões e
a concentrarem-se na povoação, tendo o mesmo acbntecido em
Lìquiçá, para ost empregados da granja Eduardo Marques ,e da
plantação da Pahata, da Sociedade Agrícola pâtria e Trabatho.
Não tardaram depois a impor aos civis residentes xÌa zona
de concentragáo, a entrega de todo o aflnaJnento que, conforme
o acondo negociado, quando da concentração, caãa português
podia conservar em seu poder, para defesa pessoal (34).
. No dia 7, o tenente Matsuda, comandante da polícia militar
japonesa, deslocou-se a Liquiçá, onde prendeu, levândo-os depois
para Díli, ao chefe de posto sargento Vicente, ao sargento reïormado NapoLeão, ao chefe, de posto,Moreira, Rato, ao enfermeiro
Luís de oliveira e â um irmão deste que se dedicava a trabalhos
agrícolas.
Logo que teve conhecin\ento deste graússimo acontecimento, o engenheiro Canto flirigia-se ao -consulado do Japão
onde, em nome do Governadoü, corno sempre procedeu, apresentou veemente protesto que no dia seguinte repetiu poi o seu
primeiro
não tei sido atendido. Felizmeãte quã os seus
-apelo
esforços deram res;r.rlta'do satisfatório pois os presos foram libertados no,dia 10 e entregues no hospital.
Na tarde do dia 11 de Maio .a4rarece.ram no hospital de
transportados nurna camioneta japonesa, os padres
lahpg,
António Manuel Serra e Júlio Augusto Fãrleira, o secietário
de circunscrição José Luís ÏÍowell de Mendonça, o aspirante
administrativo EugénioYaz fu Oliveira e o depontado sr-. Américo de So'usa.
Satisfazendo a nossa ansiosa espectativa corúanam-nos a
sua odisseia, desde a saída de Baucau, em 24 de Novembro.
administrativo Eugéni o Yaz de OÌiveira
Escondidos na região de Viqueque, soubera,m que um naüo
australiano viria à praia da Aliambata, no dia 18 de,Dezern ro,
para levar para a Austrália os portugueses foragidos de Baucau,
de Kelicai, de Laga e de todos os postos que sõ despovoararn à

e sòmente tính,am,os a
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âproximação dâs colun'as japonesas que eles sabiam não respeitar ninguém (17).
Assim, apresentaram-se na praia da Aliambata, no dia combina o. Porém, com grande estupefacção da sua parte, foram
info_rrnados, então, pelo sargento Martins (o qual acompanhava
o of,icial australiano que superintendia no eúbarque) que não
fazi:am parte da lista das pessoas autorizadas a embarcãr e ele
estva encarregade de os impedir de o tentarem, mesmo que
tivesse de fazer uso da sua metralhadona.
Pelo Dn. Cal Brandão (17) podemos comprender o explicar o sucedido. O tenente Pires, que era o chefe natural da
gentg fo'ragida e contactava com os mili(ares australianos,
intentou salvá-la, especialmente rmrlheres e Òrianças, das colunas negras lançadas em sua perseguição. Paia isso, avistou-se
c9m_o chefe do grupo da Inteligência Militar Australiana, capitão Brot_hers, sugerindoJhe uma eva/cuação, como as que já tiqhu* sido feitas pelos australianos. <O oficial pontuguês dêseja
ficar com os funcionários seus subordinados, para mantelr,
enquanto- possível, a soberania, e a, autoridade portuguesa
naquela área. O inglês acede, mas pretende que rnais atguns
portugueses voluntariem para colab'onar na resistência. As famílias desses voluntários terão preferência no embarque. Dentro
deste critério, o capitão, orgaãiza uma lista de 800'pessoas, na
qual inclui todas as senhoras e crianças europeias, e fá-las
embarcar> (17).
O secretário Mendonça, embarca.dos, para a Austrália sua
esposa e filho, juntou-se aos dois missionários e ao aspirante
Eugénio de Oliveira, passando a vaguear p,elo mato,, escondendo-se das colunas negras e alimentando-se de espigas de milho
e de raízes de mandioca,cruas, que iarn apanh'andoã furto, pois
as povo'ações estavam cheias de japoneses.
Conservararn-se assim, sofrendo privações de toda a ordern,
na área dos postos de Viqueque e de Lacluta, até que passaram
para a região de Luca onde tiveram a ventura.ide ser acompanhados e fielmente amparados por dois filhos db chefe do suco
de Umuai de Baixo, do posto de Viqueque, Miguel da Costa
Soares, os quais iam frequentemente à casa de deu pai para for.''
r1€o€r€rrr alimentação ao'grupo.
Conservaram'se nesta situação cerca de dois mdses, tendo
sido então que tiveram conhecimento do suicídio do Dn. Correia
Teles que fazia parte doutro grupo de portugueses que perto

ali

andava.
Cansados, e sem esperanç'a, vendo que estavam a, compro-

meten sèriamente os timorenses que tão d"esveladamente os àiu72

davam, resolveram tentar tudo por tudo, apresentando-se aos
j,aponeses, em Viqueque.

Submetidos pela polícia a um violento interrogatório,
durante seis horas, vendaram-lhes, depois, os olhos e meteram-nos, de pé, numa camioneta, julgando, então, irem ser fusilados.
Felizrnente, porém, a ,camioneta foi posta em 'andamento e,
quando,horas depois lhes tirararn as vendas, estavam já nas
proximida'des de Baucau, continuand"o a vi,agem para Díli e
seguindo directamente para o hospital de Lahane.
O padre Serra deu-me, por fim, a notícia que o missionârio,
padrc Francisco Madeina, havia morrido miseràvelmente na
região de Lacluta, no mês de Abril, minado por infecção ocasionad.a por sarna generalizada, para a qual não tivera qualquer
possibilidade de tratamento.
A noite em que os meus amigos de Baucau chegararn ao
,fuspital, haveria de ficar marcada pgf. um aconte,cimento' da
maior importância para os que aí residiam.
Por estes tempos, os bombardeamentos aliados a Dili
recrudescianr de intensidad.e e frequência,, havend.o-os duas e até
mais vezes ao di:a.
Eram temíveis espectâculos em que os aviõesi voavarn sobre
nós e iam afrontar uma formidável'barragem de artilharia anti-aérea que defendia a cidade, com troar ensurdecedor.
Porém, como tínhamos sempre hasteada a bandeira nacio-

nal e as suas cores pintadas no telhadq de zinco do pavilhão
principal, vivíamos com algum sossêgo, solo a impressão de

não sermos, provàvelmente, atingidos.
Ora, cerca das dez horas da noite desse dia 11 de Maio
ouvimos, mais uma vez, os ruídos de motores de aviões que ràpidamente se aproximaïam.
Enquanto co,rríamos Fara o abnigo que havíamos cavado
na montanha, junto da casa mortuária, fomos surtrlreendidos
por uma luz intensíssima que tudo claramente iluminava, a qual
provinha dum,a fonte que descia lentamente, certamente num
pára-quedas.
Mal tendo acabado de entrar no abrigo, sentimos, nìtidamente o sibilar de bomba,s lançadas dos aviões e, a s'eguir, o
tremendo estrondo de explosões muito próximas.
Afastados os aviões, abandonâmos o abrigo e mal pudernos,
então, acreditar que uma bomba havia cãído rnesmo ao lado da
casa mortuâria, a poucos metr,os de nós, pois aí encontrámos
grandes pedaços da s;Lr,a parte externa, caprichosamente retor'
cidos. Assim, c€ssava toda a nossa confiança em que os 4liados
to

rcspeitâriam o hospital português quando bo,mbardeassem os
objectivos j,aponeses.
Mas, além disto, verificou-se, momentos dep,ois, haver tre_
ggnqa tragédia nas,palhotas que os timorenseË, auxiliares da
Missão_Geográfica hãbitavam-no fun'do da ravina, jrrrto ao
lospital. Grande clarnor se ouviu então, e, logo ófrËeã"
d,eles, com a notícia de que o auxiliar José haviimo""iãá, có*'
"a cabeça esfacelada,e que mais quatro estavarn feridos.
Corremos par? o loc_al, com macas, e transportâmo_los para
uma sala que tinha sido enfermaria, e aindà conservava a,s
camas respectivas,
1: glais, oportunamente não haviarn podido

ser levadas para Ke,likai, nã pressa da transf,erêncà

Serviços.

dos

Nunca na minha vida de médico eu tivera ocasião de o,bser-

var ferid.os de guerra.

Os pequerros estilhaços das bombas, por serem caprichosa_
mente retorcidos, seguern um percurso muito sinuosô, dentro
das partes rnoles, sendo as feriãas muito ir:regulares u'unf*u"tuosas nos seus bondos e em profundidade.
Dos quatro feridos, um apresentava fractura do fémur e
necessitava, com toda
urgênèia, de uma operação de grande
-a
cirurgia que não se podia
sonhar ser feita n,t-ma .ìnbulânËi* eqyg n9m sequer possuíarnos instalações de esterilização de mate,
rial, de pensos e de roupas, d"os quãis, aliás, não dispúnhãrnos,
senão para cuidados simples de-enfermagem. poréin, mesmo
para os outros, eu não tinha possibilidadó de lhes extrair os
estilhaços profundamente alo;jados nos tecidos.
_ _Mli. uma vez, o engenheiro Canto se dirigiu ao consulado
do Japão, desta vez para. pedir auxílio que nãõ *u i", esperâr"
Cerca das 10 horas do dia 12, médicos militares japoneses
operavam os feri'dos no seu hospital que tinham instaiado no
LoF"g antigo p,avilhão de mulheres, tendõ €ür & s€ü convite, assis_
tido à operação.
Logo, voltaram os operados ao hospital português onde eu
e os enfermeiros de serviço lhes fizemoÀ os trata entos subsequentes, um deles durante uma incursão aérea aliada que, tal
aomo felizmente sempre depois sucedeu, não bombardeou o
hospital.
Quando se'tornou possível, os feridos foram levados para
a enfermaria de Liquiçá, onde parecia não haver perigà ae
bomb,ardeamentos, ficando sob os cuidados do Dr. F'rancisco
Rodrigues. Todos fonam inteiramente recuperados.
?4

No dia seguinte ao da sua chegada a Lahane os portugueinformar o Go-

ses vindosi de Viqueque foram cumprimentar e
vernador do que tinharn passado.

Foi então, que o aspirante Oliveira reconheceu as crianças
hâ tempos trazidas pelos japoneses, por serem filhas do seu
colega José Armelim de Mendonça que prestava serviço na
administração da circunscrição de Manatuto.
Tratava-se das meninas Maria Helena e Maria fda e foi,
para o aspirante Oliveira, gr.ande surpresa encontrâ-Ias, pois
lhe tinha constado que toda a família do' asp,irante Mendonça,
inexplicàvelmente excluída da lista das pessoas autorizadas a
embarcar païa a Austrália, havia perecido em Abril, na região,
de Barique, no mato, para onde fugira, acompanhando o seu
chefe.

Conta-nos o capitão Liberato, num dos seus livros (18) o
s,ucedido a essa infeliz família.
<<Foram patéticas as operações de embarque. Ninguém queria ficar em terra. Os excluídos das listas pediam que os deixassem embarcar. O oficial australiano, superintenderúe no'serviço de ernbarque, não se d.emoveu. Nem as súp,licas de uma
mãe, acompanhadas do choro enternecedor de seis crianças, de
idade inferior a dez anos, conseguiram comover o duro coração
do australi,ano. tr'oi o caso da farnília do aspirante, administrativo Mendonça. Sucumbiram depois. Minados pela fome, pela
ferbre e pela vérmina, ,morreram em qualquer parte da ,colónia.
Só duas filhas do casal se salvaram> (18).
Soubemos no fim'da guerra que as duas crianças haviam
escapado à morte por se terem perdido dos pais, na ocasião de
uma precipitada fuga, sendo encontradas por timorenses que as
entregaram aos japoneses.
Na tarde do dia 25 de Maio estabeleceu-se em Maubara uma
força nipónica cornandada pelo tenente Sibassáki que, no dia
seguinte, imp'r.rnha ao tenente L,iberato a entrega do' armamento
do destacamento por ele comandado e instal'ado em Guguleur (34).
Assim foi dissolvida a última força militar de que dispúnhamos, recolhendo o tenente Liberato a Liquigâ, a. 29, ficando
alojado nurna casa do governador, denominada <<o palâcio>>, conjuntamente com as famílias do Dr. Nepomuceno,dos Santos, juiz
da comarca, do sargento Ribeiro e do,funcionârio da F.O.A.G.E.,
Cláudio Alexandre Y'az, e corn o aspirante Eugénio de Oliveira,
ao todo treze pessoas ocupando seis cornpartimentos! (34).
?5

Pouco tempo se demorou o tenente Sibassâki na região de
Maubara, voltando para Liquiçá, onde reassumiu o comando das
forças japones,as acantonadas na localidade (34).
<Depois de cinco meses de permanência quase ininterrupta
nà zoma e durante o-s quais fora o árbitro dos nossos destinos,
deixou-nos em princípios de Agosto, não sem que primeiro desse
la.rgas ao ódio que lhe inspirávarnos, descarregando todo o rancor, acumulado na sua alma perversa, sobre dois infelizes concentrados, esbofeteando-os em plena rua, perante os olhares
curiosos dos indígenas e a ira recalcada dos europeus, que assistiram ao ultnajante espectáculo. Motivos fúteis se,rviram de pretexto à agressão> (34).
A afronta matou o chefe de posto Nascimento. Sofrendo de
doença que não perdoa, o enxovalho abneviou-lhe a existência.
Não resistiu à vergonha de se ver esbofetea.do na p,resença de
timorenses seus súbditos de véspera (34).
Ern fins de Julho, os j,aponeses exigiram a entrgea dos pouquíssimos aparelhos re,ceptores de rádio e respectivo, material,
que ainda possuíamos, os quais, de resto, jâ não eram, pràticamente, utilizados pela dificuldade de caÍTegar as baterias que
os alimentariam de corrente eléctrica. Desapareceu, assim, para
nós, este último elo que nos ligava ao mundo, ficando coúpletamente isolados.
Tarnbém, neste rnesmo mês, impuseram termo às arriscadíssimas viagens que os deportados, senhorse José Rodrigues
da Silva (36) e João dos Santos f.aziam, desde o estabelecimento
da zona de concentraçã"o, à zonu Leste e ao território do Oé-Kússi, para trazerem para Liquigâ todos os géneros alimentícios que pudessem adquirir. Viajando nas frágeis embarcações
à vela, denominadas <<corcorâs>> ern Timor, não haviam temido
insistir na sua abnegada ernpresa apesar de terem sido recebidos a tiro ern alguns pontos e, sobretudo, das suspeitas e vexames dos japoneses, a que se expuseram com a maior temeridade.
Em Lahane, érarnos testemunhas da permàhente e intensa
actividade diplomática do engenheiro Canto, exercida temeràriamente perante os japoneses, e da vida fabril que levava, sempre com o pensaïnento, de levar a bom terrno a latefa em que
patriótica e abnegadamente estava empenhadp.
As suas idas e vindas a Liquiçâ eram constantes, deixando-nos em Lahane sempre à espera de lhe ser causado o maior
dano pelos japoneses.
Ele, nunca desanirnava. Cheio de energia e com inteiro desprezo pelo perigo que perfeitamente conhecia, enfrentava sorri?6

dente as mais difíceis situações e não se dobrava às veladas
ameaças.

A polícia nipónica 'aparecia frequentemente no, hospital,
para (<o visitar>>, e com infinda diplomacia os aturava, fingindo
não corr4lreender as suas intenções. É inenarrável a paciência
com que o engenheiro aguentava, as suas exigências ou <pedidos>> e lutava contra as suas desconfianças, mostrando-lhes,
sernp,ne, que a nossa atitude perante eles, sòmente poderia sen
de completa neutralidade e nunca de <<cooperação>>, palavra que
muito usavam e, veladarnente, insinuavam deveríamos seguir
para não sofrermos as agruras da ocupação.
E,m fins de Agosto nesolveu o engenheiro Canto um dos
maiores problemas que, então, era necessário eliminar, para
sossêgo dos portugueses.
As actividades da guerrilha do sr. Júlio Made,ira na região
da Hátu-Lia ê Ermera, afligiam, incessantemente, os, nipónieos,
tendo-lhe causado várias baixas, errtre mortos e feri'dos.
Falhadas algumas tentativas para o apanhar, apresentararn
nas suas <<visitas>> o assunto a9 engenheiro, mostrndo-lher as
gravíssimas consequências que pana, a comunidade pontuguesa
concentrada poderiam advir, de portugueses estarem, ainda,
violando a neutralidade em favor dos aliados.
O engenheiro iniciou, então, com conhecimento dos japoneses, tentativas perigosíssimas, para ir ao encontro do sr.
Júlio Madeira e convencê-lo a vir para a zona de ,concentração.
Depois de com ele falar, obteve dos nipónicos a promessa
de que garantiam a vida e integridade física do guerrilheiro se
viesse para Lahane, à responsabilidade do engenheiro Canto.
Voltoú este ao encontro do sr. Júlio e coüsigo o trouxe para
o hospital, onde ficou a viver connosco, nunca incmodado pelos
nipónicos,, até ao

fim da gtrerra.

Nesta sua últirna viagem à região da Ermera, colheu o
engenhiero Canto' a notícia da morte dos europeus que se tinham
juntado,aos povos do liurai do Suro, D. Aleixo Corte Real.
Fortificando-se em posições que aguentaram durante longas semanas e rechassando as tentativas de'assalto em que se
empregava já o uso de moúeiros e artilharia de montanha,
havia o gïupo de D. Aleixo, numa hora feliz, abatido um dos
aviões nipónicos que procura.va desalojâ-los à metralhadora (17).
As forças japonesas, postas em cheque, redobrararn os seus
esfo,rços, a fundo, para aniquilar os sitiados, e fizetatn quebrar
aquela heróica resistência (17).
?7

Neste último combate, travado em Maio, nas faldas do
morïeu o deportado sr. Eduardo tr'elner Duarte,
e foram aprisionados o sargento José Estêvão Alexandrino e
os soldados Romualdo Aniceto e José Cachaço.
* - Levados p,ara a Ermera, foram aí fusilados, no, mês de
Junho', os dois soldados. O sargento Atexandrino, quando
fá os
j,aponeses se tinham compromelido a entregáJo aoiadministrador, engenheiro Canto, foi assassinado corÀum tiro de pistola,
na nuca, por um ofici,al japonês que o convidara a dar ún pas_
seio (17). O seu corpo es1â entérrado junto à tranqueir"a da
p€quena localidade (18).
No dia 2 de Agosto, o médico que prestava serviço em
Lahane foi norneado, interinamente, p-or ploúaria do Goüernador, chefe da Repartição Técnica de Sãúae-e Higiene.
Assim,. passei eu a ser o responsável pelos Serviços de Saú_
- que,
de
felizmente, p,uderam sempre cuúprir integiaÌmente a
sua missão de assistênci,a médica e de enfermagerÀ, apesar de
desprovidos da maior p,arte dos meios de que, anles da oicupação
dispunham.
Devido às dificuldades de comunicações e relativo, isolamento entre módico responsável pela zona de Liquiçâ e Maubara e o chefe da Repartição em Lahane,, resolvì delegar no
Dr. Francisco Rodrigues vários dos meus poderes, o que lhe
participei por nota datada do dia 21.
Lo_g9 apgq a minha norneaçã,o ponderei a grande vantagem
em os dois médicos existentes poderèm ministrãr conhecimentos
de enfermagem aos joyens què nada tinham em que se ocup,ar
e que mostravam grande interesse em aprender.
Deste rnodo, organizei e propì.rs ao Governador cursos intensivo_s de enfermagem, elaborando os respe,ctivosr programas e
modo de funcionamento, contando com um único pìrofêssor, em
cada uma das locaiidades de Liquiçá e Lahane. Ern 4 de Setembro, principiararn as respectivas lições que puderam ser mant1dry, ininterruptamente, até aos exames que se fizeram no,fim
do 2.'ano.
No dia 17 de Setembro fomos surpneendidos no hospital de
Lahane pelo aparecimento duma peqúena força japonõsa que
mandou desocupar a casa mortuária e logo aí se instalou, montando uma gua.rda coim patrulhas, durante a no,ite, em frente
ao hospital.
Em breve soubemos que haviam procedido da mesma
maneir.a quanto ao palácio do Governador, instalando-se na casa
da guarnda, à sua entrada.
mo_nte Ramelau,
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O engenheiro Canto foi, então, avisado no consulado nipónico de que todos os portugueses r.esidentes, no hospital, assim
como os seus criados e auxiliares, se deveriam, sempre, fazer
'acomprs.nhsr de um salvo-conduto, fornecido pelo ,consulado,
para trloderem ser identificados pela guarda ao entrarem no
palácio ou no hospital.
Assim, me foi fornecido um quadrilátero de papel, cabendo
na carteira, onde o meu noÍne, escrito em caracteres sínicos e
dirigido vertic,alrnente de,cima para baixo, era acompanhad.o da
indicação da minha profissão.
Na primeira visita que, a seguir, fiz ao palácio (37) encontrei montado o serviço de guarda, perante o cornandante da qual
pronunciei a palavra que sabia serr em jap'onês, â correspondente a <(governador>, isto é, <<sòtòkò> e apresentei o meu salvo-conduto.
O,'comandante, leu, em voz alta <JIÒSE DOS SANTOSSÊ
CÀRÀVÁRIO> e lançou-me a palavra <<doutoro>>, que eu confirm,ei com um aceno de cabeça afirm,ativo.
Um seu gesto permitiu, logo, a minhra entrada, e assim se
passou das outras vezes em que eu visitei o palâcio, corn guarda,
portando-se s€mpre esta, p,ara cornigo, com comecção que posso
sinceramente classificar de delicadeza.
No dia 22 de Setembro chegou ao hospital uma camione,ta
japonesa com o último gïupo de portugueses que veio da zona
leste e do qu,al faziam parte, o pnaticante de enfermeiro António
Luís de Oliveira e o praticante estagiário óscar Lemos. O praticante Oliveira ficou a prestar serviço no hospital de Lahane, até

ao fim da guerra, alojando-se, com a sua família, numa das

dependências encostadas à cozinha.
: No dia 4 de Dezernbro, os japoneses prenderam urn auxiliar da Missão Geográfica, der noÍne Láku-Meta, visto ter sido
avistado por um soldado a limpar a carrinha do engenheiro
Canto, com um farrapo por ele enconfrado num b,uraco, mas que
tinha feito parte: duma bandeira do {apf,o (38), facto, evidentemente por si ignorado, tanto mais que o panor já havia servido
aos nipónicos para utilização idêntica.
Num ofício ao Governador, do qual o engenheiro Canto,
particularmente, me deu referências, os japoneses resfonsab'ili-

zaiqm este último pelo caso, visto ter obnigação de vigiar o
comportamento dos seus subordinados.
':lPerante as expliçações do Governador, o ingcente timorense
,
foi posto em liberdade, dois dias depois.
.

?e

At'ontecimentos no ano de lg44
Vivia_no ìospital de Lahane o deportado, senhor António
^
/\uÍlusto
dos Santos que era o encarregado das instalaçfres de
f<;rnecimento de água à cidade de Díli *.-p* -uãÀ-[ãirrruoo
de um precioso auxiliar timorense, charnado úau-Hâtu.'
. Após as ocupações estrangeíras, continuaram esies dedi_
cados funcionários o seu aturado serviço de vigilância
e-repuração das can_alizações, sempre atentos ã. urrufiã. q;; f;üô'_

temente se dava.
corn os bombardeamentos que abriarn as canalizações num
ou noutro ponto, os japoneses ìmediatamente a eres àcorriam
procurando-os e levando-os ao local.
Muitas vezes no hospital assisti à chegada de militares
procurando o <<Mizit>>, como todos agora cãnhecíamos
o sr.
Santos, p_ois os-japoneses, para nos faãerem saber-a qrõ* p""_
919::- falar, lançavam-nos sempre esta palavru q,rr"=.ig;iii.u
<agua>>,

Ora, no dia 4 de Janeiro, a,pareceram dois milita,res, à procura do <Mizú>>, mas desta. veà para o levar p"".o p*u Oiti.
Ao e_ngwrheiro canto foi dito nó consurado qire iar ?ã"ïo
devido
suspeitarern dele, porqge ia consertãr os canos após
"r*
-a
os bombardeamentos
e assiú poãia, depois informar os austra_
lianos sobre os seus resultadoÃ!
A 23 de Janeiro recebemos em Lahane comunicação de
Liquieá infonmando-nos que, no dia anterior, aviões ur.Ìútiunos haviam atacado r,iqúiçá tendo metrarhado a ónfermaria,
onde estava hasteada a bandeira portuguesa ! Hviam ?icaao
feridos quatro timorenses e a espõsa dõ chefe ão. -iã*uio",
Fortunato Mourão, senhora D. Airia Cassagne Vfouráo, que ati
estavam internados, tendo esta úrtima c"gaão de um dosãhos,
atingido por um estilhaço de baÌa.
No dia 17 de F evereiro, com evidente prazer nosso embora
não isento de naturar desconfiança sobre aJsuas intenç-ões, retijaponeses as guardas ao hospital e ao palàció,
raram
o.u-os.
sando daí
em diante gïalqy.e3 fiscalização Oo tranditó ãoJ po"_

tugueses entre esses dois eãifícios.
No dia 20, tivemos a satisf,ação d.e ver regressar ao nosso
convívio o sr. António_Augusto dós Santos, Utãrtaao apos-mês
e. meio
_de plisão. Vinha magríssimo, de con cadavéricà e com
sinais de violências nos pulsoi', evidentes marcas de tratamento

desumano e cruel- o seu mísero estado, toaavia, náã iffiàai"
os japoneses de, logo a seguir, o intimarem a retomar ô seu
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cositumado serviço, eÍn que se manteve ató ao
sempre ajudado pelo fiel Mau-Hátu.

fim da guerra,

Em princlípios de Março, o engenheiro Canto trouxe de
Liquiçá trnra Lahane, acompanhada de sua mãe, uma menina de
17 anos, filha do velho colono sr. Gregório José Morato.
Apresentava uma volumosa tume'facção sobre a ornoplata
esquerda que diagnostiquei ser um lipoma que fàcilmente seria
extirpado por uma operação de pequena cimrgia, se os dois
médicos portugueses a praticassern, dispondo dos meios normais
que antes tinham, sobretudo de material assép'tico.
Verificada por mim a impossibilidade de tratarmos a menina pediu o engenheiro Canto a ajuda nipónica, no respectivo
consulado, conseguindo que a operação se viesse efectuar no
hospital japonês, no dia 15, sendo a menina, logo após a operação, transportada para a nossa ambulância onde terminou o
tratamento.
Por este tempo, constou à população portuguesa que o
engenheiro Canto havia pedido a exoneração do cargo de administradon do concelho de Dlfli.
De facto, ele há tempos me confidenciara que a sua actuação em Liquiçá e Maubara se apresenta.va cada vez mais cheia
der escolhos, sobretudo por nada de importante poder r€solver,
no mornento preciso e no local, pois todas as medid"as necessárias que poderia aplicar para a resolução de problemas prementes e urgentíssirnos tinham, òbviarnente, de esperar pon
despacho,favorável do Governador, necessàriamente moroso
pela dificuldade de comunicações entre a zona e o palácio.
Assim, ele estava na disposição inabalável de se demitir, no
caso de o Governador não o nomea,r seu delegado na zona de
concentração.

Confirmada a apresentação do pedido de exoneração do
administrador do concelho de Díli, foram presentes ao Governador duas exposições, uma derchefes de família e outra de <mulheres e mães portuguesas> pedindo a sua não concessão.
Redigidas e assinadas pela grande maioria da população
da zona, foi, a primeira, trazida ao hospital de Lahane onde lhe
fonam apostas as seguintes assinaturas (39):
,Iosê dos Santos Caraalho
Roque da Pi,ed,ad,e Ptnto e Rod'ri'guns
Antóni,o ile Olíuei,ra
ôscar Lemos
Manuel da Coetu
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Júli"o Mafu,ira
Affi,a Erposto
Joaqui,m Francisco d,a Sclla.
despacho
do Governador a estas petições (Bg) não pôde
_O
se.r
o
{aygráv_el, que nele era lamentadol p"ro q".-ú nãmeaao
administrador
do. concerho o capitão, úânuet'aã úúimento
Vieilt por portaria de g de Marçô de 1g44.
Nesta mesma data, veio_ pÍlra_o hospital de Lahane, por se
sentir doente e cansad.o, o chefe_de posfo aã liqìio-Jârgento
António Joaquim vicente, sendo J,ru.tituiao i*rii'a"pi"uot"
administrativo José Duarte santa_que, ute ãi, -p"1.t-u"Jãerviço
na administração do co,ncelho, e- r,âÀu"e.
Após estes acontecimentos foi a pop,ulação informada de
que. estava para chegar a Timor um ìriviaaã do
Governo de
Portugal.
_ De facto, no dia 1g de Março aterrou no campo de aviação
de Díli
r"J3o japonês que trüia o capitão aã rii'rrã"ia José
Joaqurm"qda Silva
ajudante do-governador de Macau,
comandante Gabriel9 9o:t"r
Teixeira, o qual vinÈ'a a Timón oã_ï O"lugado_especial do Governo portugriês.
Neste mesmo avião_viajaiam o novo cônsul japonês em
senhor Sotaro Hosãokawa e o vice_cônËuï,--"Lrrrro"
l-:;1
ìruzllKt.
capitão silva costa, demonou-se em Timon uma semana,
tendo-se deslocado a
liquiçá e Maubara, para entrevistar vários
portugueses e assistido
a um armoço no-parácio e a um ìantar
no.consulado, para os quais o engenheiro banto e eu tãmoï
con_
vidados e em que estiveram presãntes o genenal comandante
dos
Japoneses e os seus oficiais ajudantes, os dois cônsules, o Go_
vernador e,o seu ajudante, capítão Vieira.
Das entrevistas q'e o capitão silva e costa teve comig'o
com outras _pessoas, depreendeu_se que ele estava u f*ã" e
inqqé1lto sobre os acontecimentos pa'ssados *
"*
áctual
na Colónia.
" "i["ãE""
Bem informado, regressou a Macau no dia 26, seguindo no
mesrno avião o ex-cônsul, senhon yodogawa e'" õnanãercr,
senhor lrié.
O novo cônsul japonês falava espanhol e o vice_cônsul,
senhor Suzúki, falava-fluentemente pôrtuguCs,
referiu era casado com uma senhona'b,rasiTei"a. ioi",-*ãú"ao
b
it
celer do consul'ado, senhor yanaguiwara, não oo*p""ridü
"órro
"rro,,
falava senão o inglês.
., A ünda do capitão Silva e Costa não trouxe melhonia de
srluaçao, como se esperava.
8e

Logo a seguir a ela, no dia I de Abril, o tenente Liberato
na sua residência em Liquiçá, por três agentes da
Kêmpy, dois dos quais eram o sargento Nerita e o cabo'Kato,
acompanhando-os como intérprete o chinês Há-Hói, filho do
cornercianterMie-Hatrl de Díli, e três soldados armados de espingardas (34).
Levado de automóvel para Díli, pelo sargento Nerita, foi
metido na cadeia de Díli e aferrolhado numa cela. Ì.[o dia
seguinte corneçaram os seus interrogatórios, sempre, acompanhados de, pancada e violências físicas, feitos pelo, cornandante
da Kêmpy, tenente Akusawa, e pelo sargento Nerita, com o
Ha-Hói corno intérprete (34).
No dia 29 de Abril, manhã cedo, apareceram as barrac,as
dos aquartelamentos nipónicos, à roda do hospital de Lahane,
ornamentadas com b,andeiras japonesas, nas portas e1 outros
espaços, inclusivamente nos telhados, sentindo-se bem um ar
de festa e alegria da tropa. Mais tarde soubemos pelos criados
timorenses que eÌ'a o aniversário do Imperador do Japão que
estava a ser comemorado.
Porém, ainda não eram nove horas a sereia japonesa anunciou a aproximação de aviões inimigos, que não se fizeram

foi

p,reso,

esperar.

Seguiu-se um terrível bornbardeamento pon dezenas de
aviões que, confo'rme era de prever pelo tremendo estrondo e
depois soubernos, reduziu a esc'o,mbros a cidade de Díli, não
haverrdo'qualquer espaço que não tivesse sofrido a acgáo aliada.
As bandeiras nipónicas, escusad"o seria dizê-lo, logo desapareceram como poÍ'encanto e nunca rnais ,as virnos em qualquer lugar, até ao fim da guerra.
Tarnbém, este bornbardeamento deu origem à destruição
por cargas de dinarnite das altas e elegantes torres da catedral
de Díli, o que constou ter sido' rnotivado por constituirem urn
p,recioso ponto de referência para os aviões atacantes.
Aquando do bombardeamento, estava o tenente Liber,ato
aferrolhado numa cela da cadeia de Díli pelo que pôde num dos
seus livros (34) descrever o terrífico espectâculo com um realismo que ainda hoje nos esmaga.
Atingido o compartimento onde, se encontr.ava, transferiram-no para outra dependência meÌìos danificada e onde já
tinham sido reunidos os restantes presos, entre os quais reconheceu, a custo por estar magtíssimo, ferido na cabeça, e
,coberto de cabeça, o, chefe, de posto Matos e Silva (34).
Recebeu deste, então, algumas informações. O tenente Pires
havia voltado da Austrália, num sub'marino americano e ficara
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em Timor, em serviçode observação, corn,um pequeno grupo de
portugueses, oferecendo informações aos aliadós (tZl. "
Obrigado o qlpo a fraccionar-se, para escapar às coiunas
neg?as, haviam srdo, sgcegsivamente, presos o ienente pires,
os chefes_de posto José Tinoco e Matois e silva, ó ã"iórmeiro
seraÍim Pinto e os irmãos, cabos cipriano vieira e João

Vieira (17).

_

durante meses, em. Baucau, foram mais tarde trans_
Díti (t7) e aÍ havia já fatecido o chere Aó posto
José Tin'oco e os irmãos cipriano ó .loao vieira (g+i.-óuanto
ao enfermeiro serafim Pintó nada sabia, pois vira-o entrïr um
dia qa -prisão, de olhos vendados, mas.dìsconhecú o dõstino
que lhe haviam dado.
lrovàvelmente, já não pertencia, também,
ao número dos vivos (84).
O senhon Matos 9 Silva, ferido na cabeça por um estilhaço
-ãÀÁa
ae
*China,
-bomba, foi transferido, tenrpos depois, paia uma
Rate, onde se presume que tenhâ mó"iiAo íT), a g ou g
de Maio (34).
<Xora de dúvida é quetodos eles sofreram horríveis maus
tratos e as agruras .d* foryg, que os japoneses imp,unham a
todos os seus prisioneiros> (17). No dia 4 de Maio, o tenente Liberato foi atgemado, vend.aramJ4e os clhos, meteram-nos num autornóvei e levaram_no
para ctrina Rate onde o meteram na casa que era das máquinas
da T.S.F., num compartimento sem janela. Àí viveu ( !) seËsenta
e.sete dias, completamenüe incomunicável, a juntar'aos vinte e
cinco passados na cadeia de Díli (34).
?or estes lerytro_s e, iqfelizmente, nos que se lhe seguiram,
o cab'o Kato, chefe da polícia japonesa em Liquiçâ, conïinuava
a.fazer tropelias, insultando e vexan'do com prêpo-tência os não-timorenses da zona de concentração.
No dia 5 de Julho registo,u-se um ataque aéreo aliado, com
foqo {e rnetralhadoras, a liquiçâ e Maubãra. Em Liquiçá ninguém foi atingidÍ', mas em Maubara sofreram ferimentbs -g"uv""
a espo!_a do enfermeiro Vítor Madeira, uma criança dõ dois
anos, filha
agricultor Jo,sé Gago e um soldado tiinorense e,
ferirnentos -do
ligeiros, o sargento da Marinha, senhor Réis e o cabo
Agapito dos Anjos.
Uma das mais infelizes e inexplicâveis prepotências da
polícia japonesa surgiria, com uma bomba, a 10ãe iulho.
Cerca do meio-dia, apareceu no hospital de Lahane o sargento_Nerita acompanhado de alguns solda os armados, transpontado num automóvel do exército.
_ Não procurando o engenheiro Canto, como costumava fazer,
dirigiu-se à sala onde estava instalado o telefone que estabe- _Presos,

{eripoq. para
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lecia comunicaçã'o com olalácio,. arrancou-o e levou_o consigo.
. Apareceu, então, o dngenheiro e logo compreende-o" se"
ele a vítima escolhida, poiÉ o sargentoïao o'"rr-primãntou,
the disse qualquer õ-oisa, com-m'odos bruscos, qire nós não
11lgs
ouvrmos, por estarmos afastados.
, p Engeqlei1o dirigiu-se, então, ao seu quarto, já acornpa_
qha{o por s.oldados, enquanto o sargento foi irrocuraï o gereirte

do Banco Ultramarino, senhor Jõão Jorgã Duarte, !r""
intimar a acompanhâLo, tarnbém.
"
Tal com estavam, em mangas d.e camisa, tiveram de seguir
Engenheiro uma'malinha de mão e
despedindo-se com um olhar qúe, para sempre, ficou no-nosso
c-om oF- esbirros, levando o

pensamento.
Logo que o automóvel se afastou, o chefe de posto To,rresão
correu para o.p-alácio com o fim de avisar ao Gõvernador, seu
primo, o suce.dido. Mas, em vão actuou. Chegado ao cruzamento
com a estrada que liga ao,palácio aí encontrõu um sold.ado japo_

pês gug lhe impediu a passagem, forçando-o a regressar ao
hospital.

- No dia seguinte já não houve entraves e ,o Governador
pôde ser inteirado do acontecimento, não tendo os protestos
que, pnonta_, enérgica e repetidamente, pessoalmente apìresentou
no consulado nipónico, obtido resultado favorável neniqualquer
explicação para tão arbitrário acto.
_ Mas, não haviam os nipónicos ,fica.do sòmente por aqui.
O capitão Vieira, visitando,.dìas depois, a vila de Liquiçá, trou_
a lurpreendente notícia de que o, aspirante âAmiúistraI:-noj
tivo
José Duarte Santa, exercendo ú funçOós de chefe de posito
local, tinha sido preso pela Kêmpy no dia anterior àqueü em
gue..ao Engenleiro e Gerente sucèdera o mesmo, e levâdo para
destino desconhecido.
O Governador então nomeou, em sua s-ubstituição, ao aspirante administrativo Eugénio yaa de Oliveira (40).verificáramos no hospital de Lahane que o
^- Entreitanto,
Gerente
havia fechado a ponta d'o,quartb onde estava inst-alado
e não puders, entregar a chave ao-s seus dois funcionários ali
presente ou a qualquer de nós, pois nem sequer lhe fora permitido calçar uns sapatos em substituição das chinelas que^trazia
quando foi preso.
. Conf'crrme, então,, o Dr. Tarroso, Gomes (41) me contou,
a situação complicavaje porqqe o Gerente,, visto lhe ser impossível ir ao edifício do Banco, situado em Díli, conservava guardados no seu quarto, uma parte dos fundos da Colónia
Ag-rq"daram-se vários dias, na esperançâ de a detengão ser
temporâria, mas como não houvesse-indícios duma libõrtação
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prf)ximn, o Governa.dor, obrigad,o pelas circunstâncias e ponque
nÍlo crn possível deixa_r a população sem dinheiro, ponqüe iÃso
r(lprcsentava a fome, determinou que ser arrombassda forta do
quarto' e se retirassem 'o,s fundos da Colónia que passãriam à
:
responsabilidade do Dr. Tarroso,.
Coutre esta tarefa a uma comissão, nomeada pelo mesmo
despacho__que detenmin'oü o arrombamento, constituída pelo
capitão vieira, o' Dr. Tarroso, o secretârio e o tesoureiro do
Banco Naci'o'nal ultrarnarino, senhores Anselmo Bartolomeu
de Almeida e Fausto do Amaral e eu e o sargento Vicente,
como testemunhas.

Encontrou-se bastante dinheiro em gavetas e malas, mas
havia vários cofres_que só mais tarde o dòfuortado, senhor serafim Martins, habilíssim'o serralheiro, vindo de Liquiçá para o
efeito,. sense:guiu arrombar e depois tornar a repârai e'toiça
de muito trabalho e competência técnica.
Em meados de Setembro_surgiu mais uma grande crise para
a população não-timorense de Mãubara que nã sua totalidìde,
nãc, poupando, as mulheres e crianças, foï obrigada petos japoneses e abandonar a vila, onde tinha todos os seuihaveres e
cultivava hontas p-elos ptóprios meios, e seguir para a jâ super_
povoada Liquiçá, fazendo o percurso a pé!_ Chegararn esses desgraçãdos, rnortõs de fome e de cansaço,
a Liquiçá,_no dia 15, tendo pernoitado na noite da véspera em
palhotas de timonenses caridosos que fraternalmente ^os acolheram (42).
Assim, na vila de Liquiçá mais se agravou o problema ali_
mentar que só não se tornou.completameãte desesferado por os
ja,poneses permitirem que algunÃ nossos serviçais timoienses
se dedicassem a traÌoalhos agrícolas na Grania Eduardo Marques, forne_cendo géneros alimentícios. Outra -grande ajuda foi
sep.prg a da plantação de Fátu-Béssi que nuãca foi ócupada
pelos japoneses, embora eles,requisitassèm daí o melhor para
as suas tropas. Porém, a diplomacia do senhor Jaime d.e õarvalho conseguiu furtarJhes quantidades preciosas para entregar aos seus famintos compatriotas.
No mês de Outubro, violentos bombardeamentos aéreos
incidiram sobre a área onde os japones,es se tinham instalado
em Lahane, bem junto do n'osso hospital, os quais só por
mil-qgrq não nos atingiram. Ficaram memonáveis para nós os
realizados nos dias 74,29 e 30.
Continuaram os ataques aliados em, Novembro, ainda a
Lahane,.mas, ag'ora, nas proximidades da residência do gover_
nad'o'r. Assim, no dia 8, caírarn dezoito bornbas a uma distãncia,
entre 20 e 50 metros; no dia 10, sete bombas, à mesma distân86

cia;. e no^ dia_15, mais rove, oito das quais muito próximas
(entrre 20 e 30 metros) e uma que piovideneiatmãnte nao
rebentom, a dois metros de um dos'torrãõe* au ìoã"iãããdência, onde cavou um buraco. (48).
"esi_

Acontecimentos no ano

de lg45

Entrou o novo ano c'o,m o fornecimento pelos japoneses de
algum a*oz, corn casca, tal como era produzìaróei'o's-iì*o"".rses que o designa-m com a palavra <néli->, em tétufi.
se, por um lado, foi motivo de satisfagão o vermos géneque poderíamos corìsumir, para"iAo ãom-a-iigestao
:^" arroz
^f1::o.e mandioca podres
clo
que noÀ meses anterioneï
tinham fornecido, por oiutro tinhamos mais um *otivonos
a"
preocupação.
despojar os grãos de arroz da sua casca só havia o
. ï?"u meio
pnmrtlvo
de o b,ater, à maneira timorense, corn um pilão.
ora,-se já estávamos. enfraquecidos pura prãìãirs.rãlïïií-ç*
de alimentos suficientes, maìs certaniente-o ficaïíúó-ão* o
a que. a preparação do néli nos ãn"ig"""ì". úri nao
:{-ory.
nouve que hesitar e muitos tiveram de dar a Àua quota-paÉe
a esse trabalho que nunca, por certo, haveriam sônfrjdã-lè"

oe executar.
os bombandearnentos aliados a Lahane esmorecerarn, felizmente, neste mês de Janeiro, registando-se ünicamlniã-ãois, e
já mais longe do hospital e do païácio.
Sòmente no fim da grrerra sombemos que o Engenheiro
oant'o havia farecido no ãia 28 de Fevereiió. pr*àï õ* o
gerente Duarte em 10 de Jurho anterio,r, encontrara
no quartel
da 5êmpy, -em Díli, o tenente Liberato'e o aspirantó aciministrúivo Josê Santa, tendo todos sido embarcados, em
pequeno vapor que os levc,u à ilha hoÌandesa de Álorï
"*s"ia",
ondó
-lum
Ìrcaram
encurralados num atmazém da sua capital, a, vila de
Kalabai, vedado a arame farpado.
. Aí passaram <vida de inenarrável sofrimento e miséria>,
pois, pouco a pouco os <<quiseram matar à ro,mó>. u-outrã'nao
poctra s-e]:.9 p{gpósito de quem os tratava com tamanha
crueldade> (34). <Davam-lhes
com três ou quatro colheres
_tigelas
de arroz cobrindo o fundo-estreito u úu"il"â;-á;
õqu"",
vasilha> e <<só isto> ! (84). <Esperavarn que, passad'os'
trê"
meses de cativeiro, os japoneses bs restituïsserË a iiÈã"aaae.
lvras em lugar de libertação, os algozes presentearam_nos
com o
8?

agravamento do regimer alimentar> (94). <A fome era insuportável._Aquilo não põaia continuar assim> (84).
No dia 24 de Janeiro, durante um bombard.eamento aéreo
de Kalabai' uma bala de metralhadora atravessou um calcanhar
do senhor José Santa. Pois ele próprio teve de se tratar, com
panoF embebidos em água quentet (g+).
Minados pelo paludisúo, avitaminoses e miséria, sucum_
Ftfqq o Engenheiro, com evidentes sintomas de escorbúo e
béri-béri, e o Gerente, um mês depois, a 25 de Março.
Em meados de Março fui visitado pelo vice-cônsul, senho,r
Yoshitaro susúki que me pediu o favof d.e ir exarninar o cônsul sotaro Hossokawa que se encontrava gravemente d.oente na
gq9a go consulado, antiga propriedade do-capitão-farrnacêutico
OliveÌra situada perto ão-ho pital de Lahaìre, d,o outro lado
da ribeira.
Pedida telefònicamente a necessâria auto'izaçáo para este
acto humanitário, ao Governador, que imediatamõnte'a ãoncedeu, acornpanlei o vice-cônsul e encôntrei o seu superior hierárquic'o prostrado no leito, diagnosticando-lhe umâ tubereulose
pulmonar aguda para a qual, áesse tempo, não havia possibili_
dade de cura.

traleceu no dia 21 de Junho, conforme me informou o
senhor suzúki que daí em diante o substituíu no consulado..
Sübitamente, no mês de Agosto, os japoneses pareceram
interessar-se pela melhoria. da iituação ãü'mentat .ios portugueses c'oncentrados,
-comunicando ao capitão vieira que tinham
preparadg aco,modações
para eles, na plantação de-Lebo-Meo
pãtria
SocietPdeAgrícola
e Traba[ho, nãì longe de F âtu
9.a,
B_essi' onde obteriam fàcilmente os géneros arimentïcios necessários à sua subsistência produzidoJpelos agricultores daquela
Sociedade.

Desta vez, expusenam sinceramente os seus desígnios e
cumpriram a sua palavra.
Partiram os.portugueses de Liquiçá, em transporte, forne.clclo
pelos nipónicos, no dia 15, para Lebo-Meo, ónde encon_
traram habitações suficientes, recenternente consiruqdas.
F1o,i, então, pelo Governador nomeado chefe do recém-criado
posto de Lebo-Meo o sargento Altónio Joaquim Vicente que
se encontrava a viver no hospital de Lahane.
Situada a média altitude, com clima agradabilíssimo e
fresca -e límpida água de nascente, a povoagãõ teria condições
glase ideais para a vida de europeus se nãõ fora um inconveniente que-logo se revelotr mas qüe,, por certo,, era imprevisível
para não-timorenses.
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Haviam as habitações sido construídas à maneira e com
materiais locais, com telhados de folhas de palmeira, tabiques
de ma.deira-da palmeira chamada em Timc,r <foalapeirá> e fônro
de tiras de bambu.
Ona, as casas timo,renses recém-construídas não pod.em ser
_
habitadas,-sem que nelas sejam prèviamentu u.""uã grandes
roguelras durante muitas horas, isto para secar as suas mad.eilas -q.ue, deste modo, não são atacad-as pelo caruncho, o qual
imediatarnente as corrói, quando cortadaË verdes.
Assim, ao instalarem-se os portugueses nas suas novíssi_
mas residêlcias, enco'ntraram o-paviúento coberto de pó da
madeira roída pelo caruncho, o qual caía do tecto durdnte o
dia e sobretudo os incomodava à noite, quando deitados, pene,
t"?ga.o pelas narinas e initando-rhes as úucosas das vias iespiratórias.
Estes dias e,m Lebo-Meo foram, pois, já de relativo alívio
qualto à situação alimentar, mas propoicionararn mal-estar
geral, em especial, ao delegado de saúde-responsável, Dr. Francisco Rodrigues, pelo elevado número de conjuntivites e catarros
das. vias respiratórias que quase todos apresentavam e não
podiam ser evitados nem convenientementel trata;dos por falta
de medicamentos e material asséptico.
Ern Lahane continuava-se corno anteriormente, embora
sentíssemos que a situação, em Lebo-Meo parecia ser razoável,
comparada com os tempos passados.
Desconhecendo, por completo, o que se passava no Mundo,
em especial na zonade guerra, tínharnos, agora, mais esperança
que ela não, se prolo:rgasse indefinidamente e de que- pudéssemos, aind.a, sobre-viver, pois os japoneses pareciún eËtar a
tratar-nos com uns lampejos de humanidade. No dia 28 de Agosto tivemos o primeiro sinal de possível
acabarnento do ncsso martírio. pelãs cinco horas dá tarde,
chegou ao hospital o capitão Vieira trazendo no seu carro dois
homens que, depois dunì momentos de dúvida e estupefacção,
reconhecem'os como o tenente Liberato e o senhor .foËC Saãta,
apesar de estarem com'p.letanrente desfigurad.os. Magríssimos,
mas com edemas beribéricos na face e nas mãos, sem ior, olhar
apático, mal se sustendo nas fragilíssimas perna$, saiisfizeram-nos a ansiada curiosidade contando-nos, em primeiro lugar
as-m'ortes do-engenheiro Canto e do gerente Drrarte e a sua
odisseia em Kalabai. Depois, haviam sido obnigados a ca^minhar, durante muitos diast, por serem transferidos para Makuada
onde passaram <dois meses de fome e miséria, seÁsenta dias de
qm?rgura, iguais qo.q já vividos naquela infindável peregrinagão
de desterrados>. (34)
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Fì assim foi passando'o tempo. o seu estado
era deprorável.
uo.rroidos pelo paludismo, minados pelo béri_béri, deiinhados
pela rome, sem esperanças de sair daquele inferno, caÍram
num
estado de abatimento extremo. Só um*milagre poae"iàìJïa-tos.
E 'o milagre deu-se. (84).
No dia 22 de Ag_-osto, cornunicaram_lhes que iriarn regres_
sar a Timor e deram-rhes géneros para eres proprios .;tïú,r""*.
Na manhã seguinte, quatro indíjenas troüxeiam .r*, rrdiol"
pana transportar o tenente Liberato. Depois duma
àa^rcha
de cinco dias ehegaram à praia, à qual os veio, tú.uï u*u
lancha que os desembarcou- em Díli, no dia 2g.- Levaram-nos
para o quarter da Kêmpy onde o sargento Nerita lhes deu de
almoçar e uns calções ao senhor Sãnta, pu"u-."n"ãitri, o"
andrajos que em pa3lg o cc,briam, nada tenho u"óo"i"àao q""
servisse ao tenente, Liberato (34).
De tarde, conduziram-nos ao consulad.o nipónicc. Ali jantaram e peraoitararn e ali os foi encontrar o cap'itão vieira que,
por acaso ap,arecera a tratar da qualquer assunto (84).
dia 29, apareceu o Governadôr, que exigi, u
liber"rrr,
!ação, sendo entregues pelo vice-cônìul, s"enhõr
Suzuti.
seguiram de automóvel para o palácio onde armoçu"u- fo""ro
cumulados de atenções pela faúilia do Governadõr, o qual
" dera
ao tenente Liberato um par de calças e uma camisa, fúndo em
condições de- se apresentar (3a). De tarde, o capitão vieira foi
levá-los ao hospital onde a todos nos encontrâram, <<magros,
macilentosr eüâs€ irreconhecíveis, sinais evidentes do rãuito
que tínhamos passado, durante aqueles inolvidáveis ãnos sor
o domínio japonês> (34).
Desc*eve com todo o realismo, o tenente Liberato, num dos
seus livros (34) as impressões que nos causou a aparição
daqueles dois fantasmas no hospital. <<A n'c,ssa chegaáa sur_
preendeu-os. Não nos julgavam vivos. Todos conheciam a
crueldade dos nipónicos, adivinhavarn a vida horrível, de fome
e de torturas imposta àqueles que tinham a desdita de caírem
nas suas masmorras. Por lá tinham passado dois ou três poúugueses. Por lá os tinham conservado um mês, mês e meio, o
máximo. E em que estado eles tinham voltado ao convívio dos
seus compatriotas, sant'o Deus ! Não ! Ena impossível resistir
dezassete rneses àquela vida de inferno. Só forças sobre-humanas poderiarn vencer tamanho martírio!>.
No dia 1 de Setembro, ao anoitecer, surgiu no hospital o
automóvel do Governador, que o guiava, e era acompanhado
pelo capitão Vieira e tenente Alves.
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Imediatamente reunidos numa sala ouvimos, estupefactos,

a quase inacreditável,_ mas sempre ansiada notícia, de que a
guerra havia terminado.
O coronel Yoshioka, comandante d.as trop,as japonesas,

havia-se-dirigido _ao palácio e- comunicado oficialúehte q.r"
tinha sido assinado um armistício entre os berigerantes, cessando assim as h,ostilidades no Oriente.
A nossa primeira reacção foi de dúvida e até de incredutida$e, par_a al_guns, pois, completamente isolados, do mundo,
desde meados de Julho de 1g43 er habituados às falsidades dos

nipónicos, fundadamente pensávamos poder tratar-se de mais
uma:nentira_por eles forjada para atingirem malévolos fins.
. Ena, porém, verdade, como-depois sõubemos, faltando-lhe,
sòmente, o essencial pormenot'de que o Japão se havia rendido
aos aliados, sem,condições, no dia 1b de Ag,osto, segundo declaração do imperador Hiro-Hito.
DestruÍda a cidade de Hiroshima por uma bomba, de novo
tipo, de efeitos temÌvelmente desencorajantes, ,o governo japo19s nã.g pedira à paz e, por isso, forá tançana= outra ËoËne
Nagasáki, no seguinte diã g, o que motivóu a decisão do
Imperador.
rendição inco,ndicional das forças nopónicas foi assinada
em -A
Manilla, no dia 2 de Setembro, a bordo do couraçado americano <<Missouri>>, onde o general Mac Arthur a recebeu de uma
deputação _do governo japonês co,nstituída por dezasseis membros que aí se dirigiram para o efeito.
Manhã cedo do dia 3 de Setembro, o Governador partiu
para Lebo-Meo, a comunicar a mara.vilhcsa notícia aos cõncentrados.
Em todo o seu percurso, à ida e à volta, recebeu vibrantes
aclamações dos compatriotas timorenses e, em l-ebo-Meo, a
cena reves,tiu-se de indescritível emoção e ardo.r patriótico,
segundo o Dr. Taruoso Gomes me referiu (44).
<Não é fâcil descrever o entusiasmo que se apoderou
daquela gente tãro profundamente atingida fela carêircia de
tudo, com os ossos a desenharemlse por dedaixo da pele, ao
ouvir da boca do governador que o seu martírio terminara.
<Reunidos todos na barraca queservia de Administração,
o governador'dirigiu-lhes a palavra, começando por evocar a
memória dos que tinham caído pelo caminho, vífimas da sua
dedicação e do seu patriotismo e com uma referência especial
ao engenheiro Artur do Canto Resende, o qual, em circunstâncias bèm difíceis, oferecera o seu
e de
"ottcursoï.esinteressado
cuja morte se tivera conhecimento
momentos antes. Terminando as suas paJawas, entrecortadas por vezes de soluços de
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comoção, o _governador levantou um viva a pá,ttia, correspon_
dido por todos com o maior entusiasmo e logo seguid.o, sem se
explicar como, pelo hino nacional, cantado em coro por todos,
hrnens e mulheres, crianças e velhos, no meio da mais pncfunda
emoção e com lâgrimas a correrem pelas faces de todosl
<<Passados os instantes de júbilo, tratou-se logo de traçar
as bases para r€ocupar ràpidarnente todo o território da província. E aqueles que, póuco antes, pareciam incapazej de
qualquer esf,orço,, levantaram-se como um só homem ei oferecer&m-se para cuïnprir essa missão. Todos queriam ser úteis e
só houve dificuldades na escolha. Quando o govenrador perguntou: <E agora podemos reocupar todo o,nosso territóriõ?>,
a resposta saíu nítida, firme, numa manifestação de energia
e de anseio de cooperar na missão desejada: <<Vamos todos, cãda
um p€ra o seu lugar. Para iss,o ainda chegamos>>.
_ De regresso da sua feliz viagem, aguard.avam o Governador, acompanhados das suas gentes, os liurais de Díli, de
Laulara e de Aileu, que sentidamente o aclamaram e saud.ararn.
Nos dias imediatos não pararam de chegar à residência do
governador, chefes timorenses de regiões mais distantes, à
frente da sua gente e radiantes de fe,licidade por p'oderem manifestar a sua dedicação.
Segundo o Governador me referiu, <<todos vinham contentes, de uma alegria que não engana, e todos manifestaram o
desejo do nosso rápido regresso aos postos do interior, onde as
pop'Lrlações nos aguardavam ansiosas>>.
_ {aq perdgu tempo o Governador em organizar a reocupação, declarando ,a Colónia em regime de, administraçâo militar
e dividida no concelho de Díli e nas circunscrições do Suro
(Aileu), Manatuto, S. Domingos (Baucau), Lautern e F ronteira
(Bobonaro). Tbdos 'os reocupantes, funcionários ou voluntários,
ficarianr subordinados, em cada zona administrativa, ao intendente militar, oficial do exército do activo ou reformado.
Encamegou-me o Governador de tomar as providências
para urna reocupação sanitária eficiente.
Ràpidamente elaborei um plano que por ele foi aprovado
sem restrições. Todos os enfermeiros disponíveis seguiriam
com os intendentes militares e pnestariam serviço da sua especialidade em ambulâncias que instalarianr nos I'ocais predetèrminados por mim, servindo-se dos medicamentos e material de
penso e de pequena cirurgia que a todos foram entregues, na
mesma qualidade e quantidade.
Aos dois únicos médicos sobreviventes, que tarnbém se, ofereceram para participar da reocupaçã'o, ordenou o Governador
a permanência nas ambulâncias de Lahane e de Liquiçá, prontos
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a actuar em qualquer emergência, deslocamdo_se

onde a sua presença se mostrasse conveniente.

aos locais

As principais dificuldades da obra da reocupação consis"nõcessario,

tiram na ausência de pessoal especiarizado e
material

ão
paral o transporle das gentes.
A_segunda, desapareceu com a entrega pelos japoneses, no
dia 6 de setembro, dó razoável quantidadï dã
ã;"óli-;-ã-àl.o u

de três autornóveis, nove camidnetas oe a'ois'úi-qúrã" a"
um carro-oficina. A primeira, também foi fàcilmente-eliminada,
"
pois logo surgiram voluntários, em especiaf OãóôrtÀão" ooque
ry improvisaram moto,ristas e mecâiicos que'su *ort"ara*
completamente à altura das suas tarefas.
Neste ïÍìesrno dia, começaram os japoneses a evacuar a
ilha,. seguindo em barcaças de desembarquìr para a ilha de Ãlor
e outros, por terra, para a parte holandesã aË Timór.
Para poder oficializar asr suas determinagões,, lançou ,o
Governador mão 'do recurso de me nomear vògar'oliciar ao
Conselho do Governo e da sua
-secçã,o, p""-"nËoi., poaenOo
assim, esta última, passar a funeionai
novamente
Assim, foi colocado nas vârias circunscrições e postos o
pessoal necessário para se fazer a reocupaçã,o. -eara-p'rãencher
os carg-os indispensáveis houve que lançàr mão de furicionários
cto- activo, reformados militare-s, funcionários aposentados
e
até de particulares, po,rque não havia outros.
Em 9 de Setembro ct^egou a Lahane o pnimeiro pessoal
de r,ebo-Meo,, ficando em 10 áí reunidas as equiipas de rËocupação dos,postos administrativos do concerho ae o?ti e aa úràurrscriçã'o do Suro.
Neste mesmo dia 10 chegou Díli
estação_rádio que
I de -uma
japon_eses haviam mandado vir
Koepang,'a pìaiao ìo
ç
Governador e que em seguida nos entregarâm."óera'ì-"diutumente se.encarregou o único radiotelegÌrafista de que dispúnhamos, Alarico Guterres ï'ernandes, qüe o covórna'aão iirrhu
mandado vir, dias ,antes, do território de- Oé-Kússi.
Concluído todo.o. trabalho de organização da reocupação
no dia 1-1 à noite, iniciou-se esse servi[o na manhã de, l2,ïel,os
postos de Liquiçá e Maubara, com a partida para esses'rãcais
das equipas respectivas. Nesta mesnïa manhlã o Govãrnador
voltou a -Liquiçá e a Maubara. Nesta última localidade agradeceu e louvo'u ao liurai, c,o,ronel. José Nunes a sua
_a extrema
Ieal{ade, convidando-o I içar no mastro do fosto
nanàeira
nacional, como justo prémio da sua dedicaçãoi
Ao fim da tarde do dia 12 sentimros em Lahane o estampido
de várias explosões, elevando-se uma enorme núvern de fümo
para os lados de Tai-Béssi. Soubemos depois que os japoneses
9g

haviam lançado fogo ao seu parque-automóvel, constituído por
mais de trezentas viaturas.
Na noite de 13 conseguiu o radiotelegrafis,ta Alarico comunicar com a eúação de Macau, o que permitiu a expedição de
telegramas para Lisboa e a recepção' de aornunicações do
Governo.

Nesse mesmo dia ficou completada a reocupação dos
postos administrativos do concelho de Díli, cujo intendente
militar era o capitão Vieira, pela instalação em Laulara do

chefe de posto Torresão com o pessoal respectivo.
Em 14, o tenente reformado José Augusto Gomes, inten-

dente militar do Suro, participo'u ao Governador

a compleúa

reocupação des'ta circunscrição.

Na manhã do dia,15 partiu para Bobonaro a equipa

de

reocupação da circunscrição da Fhonteira, chefiada pelo inten-

dente-militar, tenente re,formado Joác Cândido Lopes, a qual
aí chegou à noite. Sòmente em 17 à tarde se conseguiu re-unir
em Lahane as três equipas d'estinadas às circunscrições de leste
que
simuitâneamente, a 18.
- partiram,
-Ao
meio dia, chegaram a Manatuto' onde ficou a equipa
chefiada pelo tenente reformado José Afcnso Ribeiro.
A equipa de reocupação da circurrscriçãg 4" S. Domingos'
chefiada-pelo tenente António de Oliveira Liberato alcançou
Baucau às 1? horas. A equipa de Lautem, chefiada pelo tenente
Jaime Hermínio Ramalho dos Santos, ficou em Baucau nessa
noite e, às 11 horas e quarenta minutos do dia 19 de Setembro,
alcangava a sede da circunscrição.
Ficou assim concluída a reocupação total da colónia, levada
a efeito sem armas, por um grupo de 163 portugueses não-timorenses, 19 funcioná?ios timorenses er 14 assalariados .permanentes timorenses, que tantos foram os que permaneciam em
Timor e se apresentalram ao serviço até ao final da re'ocupação,
no peÍíodo eia,cto de catorze dias contados da data em que foi
conìunicada a libertação completa da colónia.
Dos não-timorenses' 81 foram ocupar os vârios postos
administrativos, fazendo, a sua reocupação administrativa, missionâria er sanitária; 37 f.icawn em Lahane trabalhando nos
vârios serviços da colónia; lg reocupararn as suas propriedades
agrícolas em Maubara e Fátu-Béssi e 26 nã"o puderam, pelo seu
plecári'o estado de saúde, ser utilizados, de mornento', em qualquer servrço.
<<Isto só foi possível mercê do extraordinário patriotismo
desse punhado de portugueses Qü€r, apesaÏ de doentes na sua
qìrase ïotalidade e ãe toãos estarem fortemente depauperados
.o* estado de magreza que quase os tornava irreconhe,cíveis,
"1
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souberarn encontrar na sua excepcionar vontade de bem-servir

a energia suficiente para prodüzirem um esforeo que seria
muito gËande mesm'o _pa1q quem estivesse
nor"* ".i"aiçãõs
p?h; ê reogupaçã,o , e T!yro-r, feita nas condições
uìo q,r" o
foi, é jL,sto título de orgulho-para guem nela iitervei;, ô foi,
s-em dúvida, uma alta afirmaçãõ peraïte o Mund.o da exc'erência
dos nossos meios de colonização>- (45).

Em todos os locais da Õolónia foram recebidos os reocupantes com as mais-sinceras e profundas demonsìraçõìs de
amizade e carinho
povos tiúorenses, não se, tendã regis_
_pelos
tado qualquer incidènte
qìe perturbasse o ambiente de euforia
do_reencontro, todos irrnanaãos por gm puro ideal dó frater,

nidade e pà2.
Na manhã do dia 22 de Setembro, amarou na baía de Díli um
grande hidroavião, australiano, depois de ter circurnnavegado
em saudação, por três vezes, a cidãde onde se erguia altaneiro

mastro com a bandeira nacional hasteada,
. l"rrurr_
tado sob a direcção do d_eportado, senhor serafim
"orrstiuído
uartins (rz).
Passou o hidroavião, também, pelo hospital Oe iàfranô,
inclinan o-se lateralmente em- saudaçào à bancfeira aã-pãúugar,
que nele sempïe tremulara durantd a guerra, correspondendo
aos acenos-amigos qle todos nós lhe dirigíamos
Passadas duas Ìroras, chegou ao hoslitat urn automóver do
Governadorado qual desceram ãois sordados austraúnãs, áu"""mados, e o Dr. cal Brandã'o, com o qual eu sempre tivera rerações de simpática cortezia, após dpresentaçãó recíproca ao
nosso comum amigo Dr. Correia Teles.
De pouco tempo dispunha para estar connosco nesta visita
que fazi'a_ao-h^ospital p?-"* poãer abraçar os seus cunhados,
senhores José Santa e Vítor-Santa. Asãim, fãi de fugiO; que
nos.referiu alguns acontecimentos que se tinham passaão e dos
quais^não poderíarnos ter tido qual{uer notícia.
o coronel castilho havia ?aleõido na Austrária vitimado
por tuberculose pulmonar e o padre Jaime Garcia Goulart era,
p8o1a, o_bispo de Tímor, por nomeação pontifícia. Os Aliados
haviam derro.tado e esmagado todos -os sèus inimigos.
Do liwo do Dr. Cal Brandão (12) extraio alguãs elemerúos
sobre a sua vinda da Austráliai no fim da"guerral
Um re[rresentante do Ministério dos Estrangeiros australiano, Mr. Forsyth, convidara-o a acompanhâ-lo a"Timôr, como
seu intérprete, fazendo também parte dõ grupo Mr. Manáerson,
um australiano, que, anos antes, vivera nessa nossa província e
falava pc,rtuguês.
port Darwin e daqui,
_ Viajaram em avião.de Sidney para
embarcados num hidroavião <Catalina> seguiram para Koepang,
ao encontro do brigadeiro Dyke quer nes'ta cidaãe recebôra a
95

rendição do general-comandante das tropas japonesas, em todo
o Timor (46), no dia 11 de Setembro.
O brìgacíeiro comunicou-Ihes que havia ordenado a concentraçáo ã'ç, gran e número de nipónicos que se -entregavam'
em Atãmbuã, fnóximo da nossa fronteira, para onde seguiriam,

O Mastro da Bandeira da

Soberania

na

Praia de Díli,
em 23 de Setembro de t945
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também, os contingentes que guarneciam o Timor português,
coÍn excepção dum grupo de 170 hornens que ficara encarregado
de guardar o material até à sua verificagão e entrega.
<O brigatleiro, necessitava ir a Díli para esse firn e, ainda,
pâra proceder à pesquisa das sepulturas dos guerrilheiros que
ali tinham tomÌoado>.
<<O governo australiano, em atenção,à neutralidade portuguesa, não quis que a visita do brigadeiro tomasse e' asPecto
duma operaçã'o militar, pelo que enviava um agente_diplomático
para, com a sua presença, marcar o carácter amigo da obrigação
que impendia sobre o exército>.
<<De Koepang, por intermédio do general japonês que transmitia, as instruções dos vencedores ao 'oficial-cornandante em
Díli, o bnigadeiro informou o governador português da chegada,
no dia seguinte, dum seu representante>>.
<<Na manhã do dia 22, a botdo dum Catt'Lina, seguia um
majon acornpanhad'o dum oficiat da R.A'A.F. (47), intérprete
grupo enviado pelo Ministério dos-Estrangeiros>.
de japonês,
- <<Quandoe oo-apárelho,
depois de deslisar nas águas do canal,
foi parar à entrada do porto vimos aproximar-se uma pequena
embãrcação a remos, arvorando a bandeira portuguesa, na qual
se destaõava a-figura branca dum homem esquelético, que só
muito ao perto reconheci como sendo o capitão'dos-portos.> (49)
<Disse-lhe ao que íamos, pedindo-lhe que s'o'licitasse do
Governador a finezá de receber aquela missão. Mas não era
necessário, pois estava iá' autotizado a levar-nos para a praia
onde nos esperava o capitão-ajudante> (49).
No hospital o Dr. Cal Brandão distribuiu abraços ao
reduzido número de conhecidos e amigos que ali se encon-

travam.

,

uma meia dúzia apenas' entre os quais o velho Brian,
mas esqueléticos, quase irreconhecíveis à primeira vista, deixando ver as caneLas descarnadas a fugir daqueles calções que,
outrora, haviam sido calças>.
<<Tinham lâgrimas de comoção ao apertar nos ósseos brajunto a eles, clepois de tão
ços o primeiro português que chegava
longo sof,rimento, de tanta humilhação e fome>.
<Gaguejavam no atropelo de perguntas' çluerendo saber
.e amigos ou de pess'oas de família que tinham faltado à concentração de Liquiçá, e supunham na Austrália. Queriam notícias do mund.o, da guerra, das coisas de P'ortugal' Ã pressa,
<<Era
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porque me.esperavam, fui respondendo, distribuindo os poucos
jornatq_e cigarros que levava comigo>.
, uNg_Palácio que estava poucó danificado, mas sem um
unrco vidro, encontrámos o Go'vernador e os funcionários de
Que se rodeara para a recepção. Todos impressionantemente
magros, mas bem vestidos.>.
,. <Disse. o maj-or (50) ao-que ia, d.o desejo que ,o brigadeiro
tinha em vir a Díli, e dos objeìtivos em vistá>. - ^. <Bebidas, com as costumadas saudações, os Whiskies que
o Governador gentilmente ofer_ecera, partimos a levar
u"isrdeiro a certeza do seu bom acolhimentor.
""
<<Na manhã de 23, cerca das nove honas, estávarnos de
volta, a bordo duma esquadrilha de õ coryetas,'uma das quais,
a .G.l'adstane, a.orav& ãs insígnias do brigadeiro comanâante

militar>.

<U:na vez chegados à residência do Governador, e após os
cumprimentos, realizou-se a confe,rência solicitada. O briga_
deiro expQs o_seu objectivo: inutilização do material de guenra;
repatriação .do_s prisioneiros de guèrra dos japoneseË, uma
centena de indianos e indonésios; localização-dãs sepulturas
$'os guerr{heiros australianos mortos no Timor poituguês;
investigações das atrocidades cometidas pelos nipóniõos>. "
<<O Governador concedia todas as facilidades aos traba_
lhos que se pretendiarealizar, excepgão feita à matéria de investigações, a qual não podia autorizar sem préüa consulta ao

Govern'o central>>.

. <<Por sua sugestão, assentou-se que só os oficiais austrailanos desembarcariam armados, devendo os soldados que os

acompanhassem apresentar-se sem qualquer arma>>.

<O Governador ofereceu, em seguida um bem servido
almoço, para o qual o aristraliano concónreu com o pão. aquele
pão alvo e delicioso que os portugueses não provaïarn dãsde
há muitos e longos meses>).
<Na tarde do dia 23 realizou-se uma homenagem, aos mortos da guerra, em Timor>>
<Na base do mastro, erguido junto às ruínas da alfândega,
foi preparado um recinto ornamentado corn folhas de palmúa
e bouganvílias, a entrada do qual se fazia por duas ruas dispostas ery V, o sinal da vitória, traçadas no atapetado da relva
guarnecidas a flores tropicais>.
<O brigadeiro,_ num discurso breve, manifestou a alegria
gye o povo alLstraliano comungava c,cm os portugueses pela
libertação de Timor e, num agradecimento, referiu-se à coõperação e simpatia que os portugueses lhe dispensaram para poder
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Ievar a cabo uma das suas missões, a de encontrar os vinte e
três túmulos dos seus soldados.
<O Governadon pontuguês, prestando a sua homenagem
a todos os mortos, terminou: <Esta cerimónia ó o fim der anos

l'
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Assistência à Cerimónia de Honrenagem aos Mortos da Guerra em Timor
(23 de Setembro de l9zt5)

de paciente sofrer. As relações entre as forças aus,tralianas
em Timor e o meu govertro, tôm decorrido sempre numa base
da me,lhor amizade, e continuarâ a ser assim.>.
<<O brigadeiro colocou junto do mastro urna co'roa de belas
rosas da Ermera, dedicatla aos portugueses mortos e o Governador depôs uma coroa igual, aos mortos australianos>.
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(A guarda de honra foi feita por trinta solda.dos australianos,-que eram todos o-s qìre tinham acompanhado,o brigadeiro,
e pelos oficiais do exército e marinha, deìarmados e erã continência, enquanto a sirene da corveta-chefe apita.va em lúgubre
despedida, e o clarim executava o <último toqüe>.
<A emocionante cerimónia terminou õorn o tradicional
minuto de silêncio> (51) e a ela assistiram uma multidão de
timorenses e os poucos funcionários e pessoas da sua fa,mítia
que entáo se encontravam em Díli.
. _ Numa_preciosa foto,grafia que poSsuo, identificam-se quase
todos os não-timoüenses presentes.
_ Ao centro, vê-se o _governador tr'erreira de Carvalho, fardado de capitão do exército português, lendo o seu d"iscurso
perante o brigadeiro Dyke, querestâ de costas para,o observa.d.on,
assim eomo dois oficiais australianos colocadõs mais atrás dele.
Do lado direito, observam a cena dois civis australianos
gle, p-el'os elementos colhidos do livro do Dr. Cal Brandão,
identificamos como Mr. Forsyth e Mr. Manderson. Junto a eles
encontra-se um marinheiro australiano e, atrás, está formado
um pelotão da marinha australiana.
O fundo da cena é ocupado por uma das seculares áryores
que ensomb,ravam Díli (õ2) e, à direita do observador, pelas
paredes da destruída alfândega.
Alinhado e voltado pa^ra o observador podemos identificar
os seguintes p'oartugueses, não-timorenses, a partir da esquerda
pÍLra a direita:
Dr. José il,os Santos Ca,roalho, médico.
Cw,anilwnte César Govnes Barbosa, capitão-tenente da
armada.
Dr. Ad,o:l,fo MariaTd,mo,so, Gam,es, director da tr'azenda.
Tenente raformada José Awgustq Garnes, intendente militar do Suro.
Interd"ente ailmi,nistratwo atposentad,o, José d;e Sclu;sa FranIcli,n, nabaral de Goa.
Mwria, Mwuela d,a Castro e Almeid,a Ferrewa d,e Aarrualho,
filha do Governador.
D, Matriat d,o CarmoVi,ewa, esposa do capitão Vieira.
Mmina Marw H9lena Menilomça, filha do falecido aspirante
Armelim Mendonça.
D. Cora il,e Castro, Mald,onado Faneãra ile Cwualho, esposa
do Governador.
D. Noemi,a da Castro Maldonail,o Altses, esp,osa do tenente
Alves.
Mari,a Josê de Castro e Atmeid,a Forretíra d,e Carualho, filha
do Governador.
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Um rnenino, filho, do funcionârio da tr'.O.A.G.Ei., Cláudio
Alexandre Vaz, natural de Macau.
D. Maria Gui,lhermi,na Vaa, esposa do sr. Cláudio Vaz.
Matrta Teresa Arues, filha do tenente Alves.
Maria il,e Lourdes Alae:s, filha do tenenterAlves.
D. Elzi,ra Memd,es d,e AT,meidn, viúva do administrador
Dr. Mendes de Almeida.
Meni,na Mari"a Elzi,ra Pad,i,nha, filha do chefe-de.posto
Padinha.

D. Al,iaa Casti,lhn Du,wrte, esposa do administrador Virgílio
Duarte.
D. Ana Gmlhermuna Alrned"a Pad,i,nha, viúva d,o chefe-de-posto Augusto Padinha.
Meni,no' Frunci,sco José Pad,r,nha, fil}l.o do chefe-de-posto
Padinha.
Ca,pi,td,o Mqnuel d,o Nasci,nxento Viei,ra, adminigtradon do
concelho de DíIi.
Ad"rni,nnstrador Vi,rgíldo Castillt"o DuÃ,rte, natural de Cabo
Verde.
D, Jud,i,ta Rr,bei;ro, esposa do tenente reformado José Afonso
Ribeiro.
Jawne Mantalntã,o da Si,lua Caroal,ho, director da Sociedade
Agrícola Pâtria e Trabalho,,
Tmente Franoi,sco' ,Iosé Al,ues, secretário do Governadon.
D. Ilila Frankl,i,n, filha do intendente José de Solxa I'ran-

klin.

Te,ne:mta da

infantwria, Dr. Franckco Gwrcts,

d,e

Bríto.

Marca Manu,ela Viewa, filha do capitão Vieira.
Isabel, Muri,a ile Castro e Almeid;a Ferretira de Catrcal,ho,
filha do Governador.
Menino Josë Nwpoled,o, filho do sargento Napoleão.
Barrgento Awgusto N apol,aã,o Júni,or.
Conta-nos o Dr. Cal Brandão (17) que na noite do dia 23,

o brigade'iro Dyke ofereceu uma jantar íntimo ao,Governador,
que teve lugar a bordo da corveta <<Moresby>>

No dia seguinte regressaram à Austrâlia os cinco navios,
tendo ficado em Timor dois oficiais, com a missão de procurarem as campas dos australianos montos durante a guerra, o que
fora autorizado pelo Governadori cotrrÌ a condição de seguirem
desarmados, responsabilizando-se ele, inteiramente, pela sua
segurança em qualquer parte da colónia.
No dia 25 soube-se, ofici'almente a notícia de que dois dias
depois chegariam a Díli os avis,os Bartolom,eu, Dias e Gonçalues
Zarco, vindos de Lourenço Marques.
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Assim, na manhã de 27, estávamos na praia todos os não-tirnorenses homens, mulheres e crianças, e muitas centenas
de timorenses, avistando-se os navios cerca das 8 ho.ras, com
ernoção fácil de calcular.
O brigadeiro Roque de Sequeira Varejão, comandante-em-chefe das forças expedicionârias, desembarcou cerca das
11 e 30 sendo recebido na improvisada ponte-cais e ac'o.mpanhado por todos os presentes até às ruínas da Câmara Municipal onde se realizaria a cerimónia da recepção.
Neste percurso estavam alinhados quase todos os chefes
timorenses, co,m as suas bandeiras, mais de um cento, os seus
tambores e as suas comitivas, totalizando alguns milhares de
pessoas, formadas em massas compactas de um e outro lado
da rua.
<Alguns dos chefes transportavam apenas a haste da bandeira com um papel dependurado e bem visível. Eram os que
tinham emprestado'as suas bandeiras durante a guerra e para
a reocupação e queriam assim mostrar que não as tinham
perdido. Os papeis eram os recibos passados pelas autoridades
portuguesas, que comprovavam os empréstimos e garantiam
o direito de receberem bandeiras novas, quando as houvesse
disponíveis> (53).
<<Tendo o governador, que entretanto se dirigira a bordo,
pedido ao comandante-em-chefe das forças expedicionárias que
nãofizesse des,embarcar qualquer força armada para a guarda
de honra, forarn encarregados dessa missão os bravos moradores de Manatuto e Baucau, ,ç[ue bem mereciam essa distinçã'o.> (53).
Â frente do cortejo seguiu o brigade,iro Varejão acompanhado do Governador e dos oficiais do seu séquito, recebend'o
caloros,as aclamações e manifes'tações de alegria de todos os
presentes, naturais ou não de Timor.
Nas ruínas da Câmara, de que apenas restava de pé, ao
cimo da escadaria, o frantão do pórtico de entrada apoiado em
colunas, improvisou-se uma sala de recepção, de que fonmavam
as restantes três paredes as bandeiras nacionais dos chefes
timorenses que, ordenadamente, se foram colocar nos seuÊí
lugares.
Para dentro do recinto entraram todos os não-timorenses'
com as senhoras e crianças colocadas à frente.
<E foi neste cenário, simples e ao mesmo tempo impressionante, que se realizou a cerimónia de recepção, reduzida a meia
dúzia de palavras pronunciadas pelo governador, de boas-vindas aos que chegavam, de reconhecimento ao Governo da Nação
por tudo o que fizera e estava fazendo, de agradecimento a todos
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os portugUese's_ que tanto se tinham sacrificado no cumprimento do seu dever e aos chefes timorenses pelas provas ïnequívocas de lealdade e dedicação que tinhanr' dado'durante ,o
l9"go período de provações a queie tinham sujeitado, resistindo a todas as pressões e promessas feitas pelo iinimigo, E, tal
como acontecera no dia 3 de setembro, no cámpo de cõncentração de Lebo-Meo, quands o governador foi aïrunciar a todos
que o seu martírio ter"minara, todos o,s presentes entoararn o

Restos do Destruído EdiÍício da Gâmara Municipal de Díli
(Setembro

de

Í945)

Hino Nacional, vendo-se em todos os olhos lâgrimas de alegria
e emoção patriótica> (53).
<<Visìvelmente comovido, 'o brigadeiro Roque Varejão respondeu em poucas palavras, sóbrias, patrióticas er amâveis, que
todos compreenderarn e a todos impressionaram. E assim ter103

minou a cerimónia, modesta na sua simplicidade, mas grande
no seu significado, pois foi co,mo que o complemento da ieintegração complerta da autonidade portuguesa em Timor, não se
tendo quebnado a tradigão de receber na Câmara Municipal de
Díli os mensageiros categonizados da Mãe-Pátria> (53). <E há ainda que salientar que, durante alguns dias,,todo
o interior da província esteve, pràticarnente abàndonado pelas
autoridades portuguesas, que quiserarn ir a Díli receber os
irmãos que chegavam e peÌa quase totalidade dos chefes timorenses que quiserarn assistir à chegada dos expedicionârios,
sem que se registasse a mais ligeira falta de disciplina e isto a
oito dias apenas do termo da reocupação do nosso território> (53).
Na tarde desse mesnro dia 2T acompanhei o, Governador
e o brigadeiro Varejão numa visita ao acaÍnpamento que os
japoneses haviam instalado sob as ârvores, no sítio de Túru-Liu,
perto da baía de Tíb,ar, na estrada. de Díli a Liquiçâ, a cerca
de dez quilómetros da capital.
A minha presença, ordenada pelo Governador, jus'tificava-se pela necessidade de obterem o'ïneu parecer acerca das
condições sanitárias de acamparnerúo, com vista à possível
instalação das tropas a desembarcar.
Porém, além da casa do comandante, construída de pedra
e cal, nada mais se poderia aproveitar pois havia sòmente as
barracas de madeira e zinco, sern paredes, onde os japoneses
se instalaram, protegidos dos mosquitos por enormes mosquiteiros colectivos feitos de pano e tule.
Na manhã do dia. 29 chegaram a Díli o, aviso Afonso il,e
Albuquerquer e o navio armado em transporte Angoila, conduzindo, o primeiro contingente do destacarnento expedicionário
a Timon.
ï'oi-me dada então a grande alegria de poder abraçar dois
dos oficiais recém-chegados, meus conhecidos e amigos: o
capitão-capelão, padre Aníbal Rebelo Bastos e o capitão-farmacêutico Artur de Oliveira, o gual havia conseguido alcançar
Mogambique, ido da Austrália e agora voltava à terra onde
estabelecera residência e profundamente arnava (54).
No navio <Angola> chegou o destacamento sanitário
comandado pelo capitão rn&ico Dr. Costa F élix tendo como
subalternos os tenentes milicianos médicos, Drs. Meira e Cruz,
Tamaguini, Leitão Marques e Te,ixeira Dinis, os quais instalei
no pavilhão principal do Hospital Dr. Carvalho que, felizmente,
estava pronto a recebê-los embo'a, não restasse um único vidro
nas auas janelas pon todos haverem desaparecido, estilhaçados
pelo efeito dos bombardeamentos aéreos. Deles soube da
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recente descoberta de um maravilhoso medicamento
a pe'
nicilina.
Desembarcados do <Angola> as tropas e material seguiu
o navio para a Austrália com o fim de se reabastecer de carvão
e mantimentos e transportar os portugueses que aí se encontravam foragidos.
A 9 de Outubro fundeou em Díli o vapor <<Sofala> com militares e funcionários administrativos e trazendo os mais diversos artigos necessários à população, para serem postos à venda.
Por estes dias, o aviso <Afonso de Albuquerque> deslocou-se ao território do Oé-Kússi, transportandq o novo administrador. A sua chegada foi cornpleta surpresa para o chefe
de posto Fernando Tinoco que esteve encarregado da ,circunscriçãs durante todo o período da guerra. Milagrosarnente, tudo
aí corria em ordem, graças ao encarregado administrativo e à
lealdade e dedicação do liurai D. Hugo da Costa, tendo-se mantido a população sempre coesa- e disciplinada.
Pouco a pouco, passámos a, saber de factos passados
durante a gueúa, os quais, até ai, cornpletamente desconhecíamos e pudemos recapitular algumas estatísticas.
Contâmos, então, os portugueses mortos por causa violenta
d"ura.nte a guerra: timorenses, às centenas; e, dos não naturais
de Timon, trinta e sete assassinados, dez mortos em combate e
seis moúos por suicídio. Também vinte faleceram ao abandono no interior da ilha onde andavam foragidos e oito acabaram miseràvelmente os seus dias no cárcere nipónico.
Durante todo o período da guerra Díli, incluindo Lahane
e arredores, sofrera noventa e quatro ataques aéreos com b'ombardearnento. Desses'bombardeamentos, atingiram Lahane
trinta, sendo vinte concentrados nos rneses de Outubro' e
Novembro de 1944.
Muitas centenas de timonenses haviam perecido assassinados e muitos milhares morrerram, principalmente pon estarem completamente abandonados os serviços públicos de assistência médica e de enfermagem e não disporem de qualquer
possibilidade der obter medicarnentos.
Entre os primeiros, tinham sido passados pelas armas
velhos e leais amigos timorenses dentre os quais se destacava
a figura gloriosa do liurai do Suro, D. Aleixo Corte Real.
Alguns refugiados portugueses na Austrália foram ai
voluntàriarnente treinados na técnica dos c'omandos (55) para
depois desemharcarem ou serem lançados eÍn paraquedas sobre
Timor para se dedicarem à observação dos movimentos das
tro.pas nipónicas e à respectiva comunicação pela via radiotelegráfica (17).
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Seguira para Timor, em Fevereiro de 1g44, um primeiro
qrupo constituído por dois autralianos, o" chefer pãulo de
Irssuroa, seu primo cosme so,ares e o criad'o sancho.- iúais
t"4g: em Agosto, seguira um novo grupo
chefiado po, ,rro
capitão australiano- que revava consfuo ^um telegrafirt" ã;
mesïna naci'onalidade e os portugueses- José Rebelã, Armindo

Fernandes e José Carvalho,-que ãpenas desejavam serem sempre considerados portugues-es volúntários pàra ,coadjuvar nas
operações que tiv.essem por fim repelir o doúinador e õspoliador
da sua

terra (17).

desembarcado tendo

os timorenses que dele f.íziam parte

estado na cadeia de Díli e depois sido trãnsferidos para Laütem,
ondemorreram, coÍn excepção do criado Sancho (1?).

Os po,rtugueses do segundo grupo desemÈarcaram num
ponto ermo da costa sul der Lautem e ..foram recolhidos nas
povoações indÍgenas, onde os japoneses os foram prender, logo
primerlos rumores do armistício, em Agosto, para os
1'os-_
fuzi\ar>> (17).
No dia 25 de Outubro, por despacho do Governador dando
execução um teiegrama do Ministro das Colónias, foi levantada
a nota de <<deportado>> a t'odos os indivíduos que se encontravarn em Timor nessa situação, restituindoìhes o uso de todos
os direitos civis e políti,cos que a lei confere aos cidadãros

portugueses,.

A 18 de Novembro realizou-se um acto eleitoral em toda
colónia, que decorreu na mais absoluta ordem e leigalidade,
elegendo-se, quase por I007o dos votos o candidato a deputado
por Timor e antigo governador da c'olónia, capitão Teófilo
Duarte.
Por este tempo, foi dado conhecimento aos interessados
de o Governador ter pro,mulgado uma portaria, pela qual eram
louvados os que mais se haviam distinguido duraãte a ocupação.
Na tarde de 7 de Dezembro, tendo chegado o vapor Angola
erm regresso da Austrália, ,o capitão Ferreira de Carvalho fez
entrega do governo da colónia ao inspector administrativo,
capitão óscar Fnreire de Vasconeelos Ruas, numa sessão pública
em que ambos discursaram.
Ãs 15 horas do dia 8 de Dezembro, embarcararn n'o,referido
navio cerca de 160 portugueses
homens, mulheres e criantinham permanecido -em Tïmon durante a guerra.
ça.s
-que
poucos, não seguiram, por então preferirem ficar na
Alguns,
ilha onde tinham a sua farnília e interesses.
Chegados a bordo,, tivemos a alegria de poder abraçar, de
novo, conhecidos e amigos, entre os quais, D. Jaime Garcia, o
a-
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engenheiro José de Azevedo, Noura, o administrador António
Policarpo de Sousa Santos, o capitão Silva, o administrador
Lourenço Aguilar, o Dr. Cal Brandão, etc.
Mas a nossa odisseia ainda não terminara.
Seguiu o navio pe,lo sr.rl do Índico, directamente à Ilha
Maurícia. Quando já não estâvamos longe de Po{t-Louis, sua
capital, fomos atingidos por um violentíssimo ciclone tropical
que nos massacrou durante três dias, pondo em séri'o risco a
vida de todos, registando-ser ferimentos ligeiros no, Governador
e na sua filha Isabel Maria, queì, eu tratei com o material fornecido pel'o médico de bordo.
Passado o'terror do furacão,, pudemos descansar uma tarde
em Port-Louis.
A viagern decorreu, depois, maravilhosamente, aportando
nós em teria portuguesa na pitoresca ilha de Moçambique onde
toda a população nos acolheu com a maior simpatia e ,carinho e
manifestações de sincera alegria.

Alguns Acontecimentos Posteriores

E Esclarecimentos

A Factos Fassados
triunfal a viagem até Lisboa.
Em todos os po,rtos que tocámos, fomos aco'Ihido's
Pôde ser classificada de

corn

festas e honrarias e, sobrefudo, com manifestações de tão sincera alegria que nos demos por bem pagos das provações que
havíamos passado.
Na Beira, Lourenç'o Marques, Moçâmedes, Luanda e Funchal recebemos inúmerãs e inêquívocas provas de consideração
e estima que nunca poderíamos esquecer.
Chegámos e Lisboa em 15 de Fevereiro de 1946, sendo
esperadoË ansiosamente por muitos milhares de pessoas (56).
<<Ern Alcântara viveu-se uma h'ora simultâneamente apoteótica e emotiva, dentro de um dos' mais belos espectâculos
que alguma, vez se têm verificado em Lisboa. Milhares de
Marítim-a para
fessoas- de todas as classes acorreram à Estação
ieceber triunfalmente os repatriados de Timor, vítima de uma
guerra que não provocaram. Bem singular f'oi essa manifesta10?

ção, em que às palmas e aos vivas se juntaram palmas e
soluços. Quase todos os que vieram sofreram cruõldades e
torturas sem nome, correram aventuras de jogar_se a vida,
viram cair para s€mpre parentes e amigos
Ëdpoo teimarem
em defender a s'oberania portuguesa. E a históriã
de cada um
foi . o que se, viveu ontem, em vibnante cornunhão pat"íotióu,
forte o amplexo em que se confundiam o orguhó dos que
chegararn e a comoção d'os que os recebiam
<Estes são os que sofreram em Timon por pontugal, e devol_

veram à Pátria, nüm sacrifício heróico, a'ilha quu?ã."-tâfaa,

e p'arecia perdida.

. <<Nos aplarxos que os ac'o,lheram, nas flores com que os
cobriram, nos_gritos e nas palmas corn que os festejarú fremia a gratidão do País iúeiro. Mensfgem de frdternidade,
consagrando o destino heróico da pátria, f'oi a que trocaram
os portugues€s gue ontem se encontrararn à -chegada do
<<Angola>>, entre lágrimas de dor e lágrimas de ategriã> (56).
Aos repatriados necessitados foram distribuídoõ, ainda no
.
navlo, roupas e agasalhos por uma comissão do Fundo de
Socorro Social que tinha ao seu serviço uma brigada de 40
empregados dos Armazéns do Chiaclo, sendo conteúplados 100
homens, 68 mulheres, TS rapazes, ?1 meninas e 10 b;bés (56).
<<IJma comissão de senhoras foi a bc,rrdo do <Angola> efez
larga distribuição de roupas e de lãs interiones e,-exteriores
q.os repatriados mais necessitados. As senhoras, umas contribuiram pessoalmente com peças custeadas por elas; 'o,utrnas
era,m esposas ou filhas de cornerciantes de artigos de vestuário,
fazendas e malhas. Devido a este gesto tão simpático quão
g'eneroso, muitas das crianças repatriadas apresentaram-se n'o
desembarque, garridamente vestidas de lindas malhas e
abafos> (56).
Ainda no dia 15 de tr'evereiro o governador. Ferreira de
Carvalho foi recebido pelo Ministro das Colónias, professor
Marcello Caetano (56).
lury" deputação de repatriados dirigiu-se ao Ministério
das Colónias, onde, na ausência do Sr. Prófessor Dr. Marcello
Caetano, titular da pasta, foi recebida pelo respectivo Subsecretârio de Estado, Sr. engenheiro Rui de Sá Cúneiro a quem
apresentou cumprimentos e expressou, igualmente, a gratidão
dos timorenses pelo carinho da recepção que tiveram ern todas
as terras do Império em que tocaram> (56).
<<Aquele membno do Governo recordou a ansiedade vivida
na metnópole e nos restantes temitórios de língua portuguesa
durante o tempo em que T'imor esteve iso,lada poi falta de
comunicações. A Pátria
nunca esquecerá os horrodisse
-
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res infligidos aos colonos e aos nativos da colónia e terá sempre
presente o estoicism,o e a lealdade de todos os que passaram tão
terríveis transes, tanto os sobreúventes como - aqueles que
tombaram> (56).
Quando, num dos dias seguintes, nos apresentâmos no
Ministério das Colónias, tivemos a grata surpresa ao sermos
informados de que por um decreto do Governo, saíd'o um mês
antes, todos os funcionários, naturais da metrópo.le ou de outras
colónias, que em 19 de Setembro se encontravám na colónia de
ïimor, tinham direito a uma licença graciosa especial, a gozar
durante 180 dias com vencimento por inteiro.
Dc.is meses depois, eram publicados no Boletim Geral das
Cblónias, por despach,o do Ex.mo Ministro das Colónias, Professor Doutor Marcello Caetano, os louvores concedidos pelo
governadon Ferreira de Carvalho aos que em Timo.r se haviarn
distinguido durante o período da ocupação estrangeira (57).
Por esse tempo, solicitaram os dois médicos sobreviventes
da tragédia, a,o mesmo ilustre ministro, não oficiosamente, a
transferência pana Moçambique, receb,endo pronto e amável
deferimento à sua pretensão.
Também, então, eu entreguei ao Governador o,relatório dos
serviços de saúde de Timor referente ao ano de 1945, que me
competia apresentar-lhe, o qual concluí jâ em Lisboa.
Dediquei-me, em seguida, a dar os reto'ques finais num
trabalho que persistentemente havia elaborado durante a"
minha perrnanência isolada em Lahane, fruto da tentativa de
vencer o perigo de ser dominado pela angústia resultante da
contínua e justificada apreensão pelo destino de todos nós e que
o.ócio forçado, nesses intermináveis dias, meses e anos, poderia
intensificar, levando, talvez, à loucura. Por outro l,ado, o
estudo que me propus aprresentava perspectivas fascinantes,
pois Timor era pràticarnente desconhecida da bibliografia
médica portuguesa e, portanto, antolhava-se clariamente útil
fo.r'necer aos colegas que para ali um dia viessem exercer
funções de administração de saúde pública, informações pormenorizadas sobre as peculiares condições locais: sanitárias, nosológicas, climatológicas,, hidrológicas, linguísticas, fitoterapêutieas, de nutrição e alimentação, etc.
Pude, assim, apresentar a concurso no Instituto de Medicina TroÍrical, um volume dactilografado, constituído por cerca
de 560 págrnas e intitulado <Estudos Médicos Timorenses>>, pelo
qual me foi atribuído'o Prémio de Medicina Tropical de 1946,
entregue pelo director daquele Instituto, o sábio Professon
Fraga de Azevedo, em sessão a que assistiram professores e
alunos-médicos.
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Em Lisboa, foi destinado ao governador tr'erreira de Carvalho um gabinete no Ministério das Colónias onde continuou
os trabalhos de elaboração do seu relatório.
Recebi-o, c'orn.'amável dedicatónia do outor, em 1947, na
província de Moçambique, onde já me encontrava.
. É um grosso volume de 741 páginas, nesse ano composto
e impresso na fmprensa Nacional, por ordem do Ministériõ das
Colónias.

Está dividido em várias partes, tratando a Primeira d.e
Antecedentes da Agressão à Colónia> (Período de 10 de
Maio de 1940 a 16 de Dezernbro de 1941) e, a Segunda, de <<A
<<Os

Agressão Australiana e Ho.landesa (Período de 17 de Dezembro
de 1941 a 19 de trnevereiro de Fevereiro de 1942).
Poucos dias passaram depois de eu -o ter recebido e àvidamente lido, até uma carta do Governador me ttazet o seu
pedido para lho devolver, pelo m'otivo de haver sido superiormente ordenado que todos os exernplares do relatório recolhessem ao arquivo do Ministério das Colónias.
Nã'o demorei a remessa do livro, porém dispus de tempo
suficiente para dele tomar apontarnentos, nomeadarnente sobre
datas, apuramentos estatísticos e pormenores ignorados ou mal
conhecidos do público, de alguns dos quais ago.ra vou dar
notícia neste livro.
Antes da vinda para Timor, em 10 de Maio de 1940, do
governador Ferreira de Carvalho, a <<Asia Investment CompâtrV>>, haüa pedido uma concessão de pesquisas rnineiras nc"
leste da colónia, mas nada tinha feito, a não ser uma casa em
Díli e a montagem de um laboratório, limitando-se a suâ acção
em 1940-1941 a vender aos poucos os móveis, alfaias e mais
material que ainda tinha. Era seu primeiro capitalista o belga
Serge F"rançois Wittouck, muito conhecido nas Filipinas onde
tinha vârios interesses. O representante da Companhia em
Díli era o judeu-alemão,Max Sander, velho residente na Colónia.
Em 22 de Novembro de' 1939, o Governo Central havia
feito concessão, à Companhia Ultramarina de Petróleos, do
exclusivo de pesquisas na zona leste da colónia. A companhia
era portuguesa mas o capital era obtido por intermédio de um
grupo financeiro australiano de que fazia parte um Mr. Dodson.
Só em Agosto de 1940 a Companhia corneçou a trabalhar e os
seus interesses cc,rneçaram a influir na situação de Timor, sob
o ponto de vista internacional.
O capital da Sociedade Agrícola Pátria e T?abalho, por
escritura feita em 1939, estava distribuído pelos herdeiros do
antigo governador de Timor, coro,nel Celestino da Silva
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(52,38%), Banco Nacional Ultramarino (7,62Vo'l e a companhia japonesa Nanyo Kohatsu Nabushikaisha (4O%).
Quando o Governador chegou a Timo,r, viviam 'aí os seguintes estrangeiros: o alemão Max Sander; o australiano Brian,
velho residente em Díli, que vivia ,corn dificuldades e se dedicava à escrita de cartas aos negociantes chineses; um holandês, antigo residente em Baucau, que tinha a concessão,de um
jazigo de manganês; e cinco japoneses,.'três empregados da
Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho e dois adstritos à mesma
sociedade que se diziam técnicos da cultura do algodão,. Destes
cinco, três eram casados e tinham as mulheres em-Timor. Além
destes, havia algumas irmãs canossianas, de nacionalidade
italiana, que estavam distribuidas pelos três internatos femininos das missões, em Dare, Manatuto e Soibada. Excluídas
as- irmãs, o núcleo de estrangeiros resmmia,-se a dez, dos quais
três eram mulheres.
Encontravam-se então em Timor cerca de noventa deportad'os, sociais e cadastrados, idos para ali, uns a seguir à revõlta
da Guiné, em \927, e outros em 1931.
O gerente japonês da Sociedade Agrícola Pâftia e Trabalho
era o sr. Yamada e os outros dois empregados eram o sr.
Segawaeosr. Inocúchi.
Enr 5 de Outubro de 1940 iniciou-se a carreira semanal
entre Díli e Koepang, feita por um avião Fokker alugado pela
colónia de Timor e servido por um piloto e um mecânico holandeses por ela contratados.
Realizou-se em 22 de Outubro de 1940 a primelra viagem
experimental da carreira de aviação Japão-Palau-Díli, autorizada em Lisboa pelo Governo, sem conheciment'o do governo
de Timor. Da autorização para os voos experimentais e da
concessã'o da carreira, resultou o aumento do número de japoneses em Timor de sete unidades, sendo um o representante da
Dai Nippon Kaisha, e os seis restantes mecânicos ou, pelo menos,
apresentados como tais.
Por um acordo assinado em Lisbroa a 11 de Dezembro de
1940 ,entre os govenÌos português e australiano, os hidroaviões
da Q.A.N.T.A.S., da carreira Sidney-Port Darwin-Batávia-Singap{.ra, palsaram a escalar Díli, amarando na baía, a princípio
quinzenal e depois semanalmente. Esta carreira aérea iniciou-se em 9 de Janeiro de 1941 e manteve-se regularmente ató
Janeiro,de 1942. A título de técnico dos serviços da carreira,
veio instalar-se em Díli o australiano, sr. David Ross.
No dia 24 de Março de 1941 chegou a Díli, vindo de Macau,
o aviso de 1.' classe Gonçalo Velh,o. A sua presença em Timor
era absolutamente necessária pois não dispúnhamos de quais777

quer forças vâlidas para a defesa da Colónia, tendo o Governador informado o Governo Central da inquietante situação.
O' navio, porém, levantou fer'ro em 3 de Maio, a caminho da
metrópole, e nunca mais foi substituído, apesar de o seu
comandante ter informado o Governador de que já se encontrava ern Batávia o aviso Joã,a da Ltsbow, que o vinha substituir e que, dentro de oito ou dez dias, devia estar em Díli.
O Jad,o. d"e Lisbou, porém, seguiu corn rumo a Macau,
levando a bordo o material de guerra que transportava e era
destinado a Timor, e, nunca mais aqui apareceu, deixando a
Colónia sem o único reforço para sua defesa que lhe tinha sido
prometido e que era possível, segrrndo o que'o Governo Central
havia comunicado ao governador de Timor.
No dia 13 de Abril chegou a Timor o australiano, sr. David
Ross, co,mo técnico da Q.A.N.T.A.S., acompanhado de um
adjunto, outro' australiano (58) o que completamente surpreendeu o Governador que nada sabia desta vinda. Pouco
depois che,garam, também, d'o'is holandeses, empregados da
B.P.M. (59), especialmente encarregados do reabastecimento de
hidroaviões em gasolina e óleos.
Pelo fim do mês de Abril chegou a Timor o presidente do
conselho de administração da Companhia Ultramarina de
Petróleos ,engenheiro Veiga Lima, acompanhado do engenheiro'
-geóIogo holandês, sr. Êmile BroÌuer, a fim de serern iniciados
os trabalhos, daquela companhia. Para os trabalhos de foto'
grametria veio um avião da B.P.M. com oper,adores fotográ"ficos
Éolandeses, que permanecerarn na Colónia de Julho a Outubro
de 1941. Uma cópia do positivo dasr fotografias era entregue
na Missão Geográfica, para depois pertencer ao arquivo da
Colónia.
No dia 18 de Outubno de 1941 chegou a Díli, nruna das viagens experimentais d"a 'carreira japonesa, o primeiro cônsul
desta nação, sr. Tokitaro Kuróki. Com ele veio a sua esposa e
uma misÀão de onze técnicos chefiada pelo sr. T'akeo Okubo
que se manteve em Díli cerca de um mês. Esta vinda, também,
foi cornbinada sem conhecimento prévio do,Governador.
Nos primeiros dias de Novembror o sr. David Ross partiu
para a Austrália (certamente por ter chegado o cônsul sr.
Kuróki) e voltou com um ofício do Minis'tério dos Estrangeiros
australiano, dirigido ao Governador, dizendo que o ernbaixador
inglês em Lisboa estava ali tratando do reconhecimento provisório do sr. David R'oss como cônsul da Inglateffa em Díli e
que, entretanto, o Governo Australiano o tinha nomeado seu
representante em Díli.
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Em fins do mês, o
Brower foi proposto para
-Engenheiro
cônsul da Holanda em Dí]i.
Não tardaram a ser recqbidas em Timor as comunicações
do Governo Central de qUS aqueles dois senhores deveriam ser
reconhticidos como
como cônJrïfrs
provisórios dos países
es 'nrovisórios
L
naises referidos,
referi<ìosl^ reconhecidos
-*.+ll,:.
l^^.,.,^^^^
^
inconrteniente.
^*á*;
NoïAa 8 de Dezembro de 1941, data do começo da guerra
no Extremo-Oriente, o número de japoneses em Timor ena de
treze: três da Sociedade Agrícola Pâtria e Trabalho, quatro do
consulado do'Japão, seis da Dai Nippon Airways, aléú de três
mulheres.
Na tarde daquele mesmo dia, o vapor. japonês Nonyo-Maru,
foi atacado a tiros de metralhadora por um avião ho.landês,
quando passava entre as ilhas de Ataúro e Lyra, com rumo a
Díli, tendo a sua tripulação sido obrigada a abandonar o navio.
Assim, chegaram durante a no,ite a Díli, num escaler,
catorze japoneses que constituíam a tripulação do Nanyo-Marú,
um deles ferido coÍn uma bala de metralhadora.
Os náufragos ficaram entregues aos cuidados do cônsul
japonês, e o ferido baixou a'o Hospital Dr. Carvalho.
Ãs seis da manhã do dia 9, um bombardeiro austraJiano
Loc:keed,, sobrevoou Díli por duas vezes, fazendo largas voltas
sobne o territóri'o português, da segunda vez a pequena altura,
em evidente violação da nossa soberania.
Novamente Díli foi sobrevoada por três bombardeiros
australianos que durante bastante tempo andaram sobre a
cidade e o porto, a pequena altura, no dia 11.
Às 7 horas e 15 minutos do dia 17 de Dezembro, o cônsul
inglês, sr. D,avid Ross, vindo de Koepang na tarde da véspera
no avião da carreira, avisou o Governadon de que às 8 horas
ele seria procurado por dois oficiais superiores, um australiano
e um helandês, que deviam chegar a essa hora a bordo do vapo,r
ao servifui do residente (60) de Koepang, e que iam conferenciar
com ele.
Os dois oficiais efectivamente desembarcararn à hora anunciada e disseram ao Governador que,estavam a chegar as suas
tropas pata prestanem au,nítri,o a Timor e pediam autorização
para desembar,catr, o que fariam às 10 horas, quer ele quisesse
quer não.
O Governador chamou então todos os oficiais que se encontravam em Díli, tendo unânimemente concordado ser impossível
,

.i

resistir pelas armas a este ultimato, tanto mais que jiL
andavam aviões de bombardeamento e d.e caça a sobrevoar
a capital.
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Havia o Governador recebido, instruções do Governo Central para aceitar e pedir auxílio, mas só ro cdso ile ataque efec-

tíuo jatponês.
Nestas condições disse aos oficiais aliados que não podia
consentir na sua exigência e que <<qualquer desembarqúe, de
forças seria tornado'como uma violação.à neutralidade do?aís>.
As tropas aliadas desembarcaram na praia, a oeste do
cÍìJnpo de aviação e, às 13 horas, entrararn no porto de Díli
um navio de guerra e um de transporte.
Pouco depois, o comandante das fonças tenente-coronel Van
Stratten, e o,cônsul David Ross foram ao palácio do governo,
tendo-lhes o Governador afirmado guer só podia considerar o
desembarque como uma agressão.
Cerca das 18 horas e 30 minutos do dia 17 de Dezembro,
chegaram à residência do Governador os vârios funcionários
categorizados residentes ern Díli, pon ele convocados para lhes
dar conhecimento da situação.
Estiveram presentes: o administrador apostólico, padre
Jaime Garcia Goulart; o co,ronel Jorge de Castilho, chefe da
missão geográfica de Timor; o chefe dos serviços de fazenda,
sr. Vicente Martins; o chefe dos serviços aduaneiros, sr. Mário
Monteiro d.o Amaral; o administradcr do concelho de Díli e presidente da câmara, sr. Lourenço de Oliveira AguiÌar; etc.
Entretanto, jâ tinha sido dado conhecimento do que se
passava, embora em resumo, a todas as circunscrições da
colónia.
Nesse mesmo dia, um 'oficial e graduados holandeses andaram a prender os súbditos jatrloneses e alemães residentes em
Díli, sendo os primeiros levados para a casa onde, estava instalado o escritório da Dai-Nippon Airways, onde ficaram todos,
excepto,o cônsul do Japão, o pessoal do consulado e o'directon
japonês da Sociedade Agrícola Pâtria e Trabalho, sr. Segawa,
que ficaram no próprio edifício do consulado. O alemão sr. Max
Sander ficou preso nas dependências da casa da Asia fnvestment
Company, agora a sede do cornando aliado.
O número de japoneses presos, contando com os quatro do
consulado, foi de vinte e sete, sendo três da Sociedade Agrícola
Pátria e Trabalho, seis da Dai-Nippon Airwa.ys er catorze tripulantes do Nanyo-Maru. As mulheres e crianças japonesas
tinham liberdad.e de sair.
Na manhã do dia 18, o tenente-coronel Van Stratten apresentou-se na residência do Governador, dizendo-lhe que-lhe
cons;tava que os oficiais da cornpanhia de cagadores de Timor
tinham resoìvido dar um golpe-de-mão sobre as tropas ho'lan11+

desas, Apesar de o boat'o,ser evidentemente falso o Governador,

para- evitar inci'dentes, mandou deslocar a companhia para
Maubisse, a ,60 quilómetros de. Díli, ficando em Díli, apenas,
uma força de cinquenta praças sob o comando do tenente
Ramalho dos Santos.
Seguiu a companhia logo no dia 19.
Na madrugada do dia 20 teve o Governador a consolação
de ouvir pela Râdio a exposição, do Presidente do Conselho,
Dr. António de Oliveira Salazar, à Assembleia Naci'o,nal sobre
<O Caso de Timor>.
Temendo-se um ataque japonês a DíÌi, e população inútil
(velhos, mulheres e crianças) começou a ser evacuada para o
interior, em transporte facultado pelo Estad.o, no dia 21 de

Dezembrc..

Ao fim do mês estava compietada a evacuação, tendo
seguido a maior pa^rte das pessoas para Maubara, Ermera e
Aileu e, poucas, para Baucau.
Por es e motivo foram reforçadas em medicamentos e material de penso as ambulâncias sanitárias destas localidades e
criad"a a delegacia de saúde de Aileu, a cargo da Dr." Elvira
Correia Teles que para isso se ofereceu, visto o Dr. Arriarte
Pedroso estar doente no Hospita'l Dr. Carvalho.
Assim, a referida senhora esteve a desempenhar as funções de delegado de saúde de Aileu até fins de Março ou princípios de Abril, quando aí chegc,'u o Dr. Arriarte Pedroso, já
completamente restabelecido, regressando então ela a Díli.
Pelo fim do ano, os efectivos das forças aliadas ern Timor
eram aproximadamente de E00 homens (350 australianos, 150
holandeses e 300' javaneses).
Em 26 de Jane,iro de X94L, o Governador deu conhecimento
à população de que partiriam iraediatarnente de Lourenço Marques para Timor as forças portuguesas que estavam preparadas
em Lourengo Marques, a h,ordo do vapor João Bel,o cornbo'iado
pelo aviso Gonçalues Zarco, a fim de se encarregarem da defesa
da parte portuguesa da ilha; Entretanto, as forças aliadas
abando'nariam Timor Português.
Entrâdo o mês de Flevereiro, continnou-se com o maior
entusias,mo a preparação dos alojamentos e mobiliário para
receber as tropas portuguesas. Os ho.landeses começaram a
passar para o seu território e os australianos, ern núrnero de 250
e comandados pelo brigadeiro Whale, dirigiram-se para Railaco,
a duas dezenas de quilómetros de Díli, onde construiram urn
acarnpamento.
Tudo isto, absolutamente converÌceu os portugueses de que

quando chegasse o

,tra,ã,o

Belo jâ não haveria aliados em Timor,
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não passan-do pela cabeça de ninguém que se desse um ataque
japonês à ilha.
Po;rem_, foi o que aconteceu. Na noito de 1g para 20 de
Fevereiro foram atingidas por bombardeanrentos a-éreos japoneses a casa do comando, os aquartelamentos e as batêúas
dos aliados em Díli.
Ãs 0 horas e 40 minutos do dia 20, um navio de guerra.japonês bombardeou a, cidade, respondendo-lhe as batõrias frãËn_
desas instaladas junto ao farol com escassos tiros.
Cerca das 6 honas e 30 minutos, os japoneses d.esembarearam entre a foz da ribeira Cornoro e a baía de Tíbar. Os sold"d-ou .javaneses abandonaram as suas armas pelo caminho
ao fugirem para as montanhas.
_ Mantiverarn-se, um pouco, ern Díli sòmente alguns holandeses que sofreram um pequeno número de baixas-em feridos
9 porlgs. -Mas, tiveram que se pôr em fuga para o território
b o'landês jã nãs" acompanhadgs
java-neÉesf os quais, d.epois,
-pelos
forarn aproveitados pelos nipóíicos
como auxiilaies das 'suas
tropas.
Cerca das 7 horas, chegaram à residência do governador
o coronel Castilho, o, Dr. Ferreira Tabord"a, o delegãdo do procurador da república Dr. Nor"onha, o engenheiro Azõvedo Noura,
Õ Dr. Tarroso Gomes e o administrador Lo,urenço Aguilar,
dizendo-lhe constar que o comandpnte holandês já tinhJsaído
de Díli, seguindo pelo caminho de Dare.
No final do seu relatório fez o Governador menção de louvores a portugueses que não tinham sido dados no fim da
guerra, aÌguns dos quais passo a transcrever.
<<Mereceram ser louvados também:
O tenente de infantaria Jattm,et Hermi,nío, Ramal,hp ilos
Somtos, pela forma no'tável como dirigiu em tg42 a actuação
contra os indígenas revoltosos de Maubisse, que conseguiu bater
com-rapidez e eficãcia com um reduzido número ãe tropas
regulares;
O chefe de posto de Hátu-Lia, 2.o sargento de infantaria,
José Maria da Costa Mortd,gua;
O chefe d.e posto da Ermera, 1.o cabo Fevrnamdn MaEalhã"es
Csruel,o>>.

<O Dr. Joõ,o Menfus il,e Alrneid,a teve uma acção particularmente notável na organização e direcção da coluna que, partindo de Manatuto, suf,ocou a revolta dos indígenas de-Íuriscai
e auxiliou seguidamente a actuação contra os revoltosos de
Maubisse, em que manifestou qualidades de valentia, desembaraço e ponderação pouco vulgares e deu ainda provas de uma
extraordinária n'oção do cumprirnento dos seus deveres, não
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quereÌÌdo abandonar a sede da sua circunscrição sem ter cumprido integralmente as ordens que tinha recebido e o fizeram
demorar ali, só anuindo a fazê-lo, depois de para isso ter recebido ondem expressa, do que resultou o'ter perdido a vida

combatendo contra um grupo de indígenas e japoneses que lhe
assaltaram a casa para o assassinar>>.
<Mereceram citação e distinção especiais, além de muitos
outros, os seguintes indígenas vivos no fim da guerra:
<<O indígena, auxiliar da missão geográfica de Timor,
L@-Gú/ri,, que foi um incansável agente de ligação, quer do administrador do concelho de Díli, engenheiro Canto, quer do governador da colónia com o interior, desempenhando-se de todas
as missões de que foi incum ido,com a maior dedicação e com
'o mais absoluto desprezo pelo perigo, e por forma a cumprir
semp.re integralmente os serviços que lhe eram confiados.
<<Os chefes de suco do posto de Uátu Carabau, circunscrição
de Lautem, José Fernandes e I'ino Ee:rcei,ra', que desde fins de
L942 até Junho de 1943 acompanharam, defenderam e auxiliaram em tudo que lhes foi possível o chefe de p'c,sto João Brâs
e outros europeus. Durante esse período, o grupo foi muito
atacado, quer por indígenas, quer por patrulhas japonesas,
tend,o sempre conseguido resistir e escapar, até que, atacados
de surpresa por japoneses, foram presos o chefe de posto, um
deportado e sete indígenas, os quais foram todos montos>>.
<<O chefe de suco de Umuai de Baixo, Miguel da Costa
Soares, que conservou escondidos em sua casa' com grave
risco de vida, os padres Serra e Ferreira, o secretârio Mendonça
e o aspirante Eugénio de Oliveira, dur:ante dois trneses' mostrando-se sempre leal e dedicado português>.
Termino aqui as referências ao relatório do governador
F'erreira de Carvalho, po'rérn não posso deixar de fazer cate'
górica afirmação que todos os seus pontos de que eu tive
õonhecimento pessoal estão expostos com a mais rigorosa
sinceridade.
Por uma entrevista do comodoro tr"laeschen de Mendonga
ao jornal <Diârio Popular> (61) se pode inferir dos motivos
que impediram o vapor <<João Belo> e o avis'o' <Gonçalves
Zarcorr, que o eomboiava, de chegarem oportunamente a Timor.
<A missão era, efectivamente, segundo negociações estabelecid"as entre o nosso goveïïìo e o australiano, que havia
ocupado Timor, colocar tropas naquela terra portuguesa.
<O <João Belo>>, navio pouco veloz, co[n as caldeiras já
bastante sujas, mantinha velocidades inferi'o'res a seis nós.
<Após a passagem por Colombo, e navegando ao sul da
ilha de Samatia, foi-lhes comunicado que deveniam afastar'se
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mais para o sui. Souberam, igualmente, da invasão de Timor,
atravé: da Rádio, pela boca ìo gcvernador da ilha. -Cãm os
japoneses .ai, nã"o pìderiam deserãbarcar. Èra só ãó"i*ao
morte. R'egressaram, pois, a Colombo, já sem cornbustívef nern"
rnantimentos>.
Muito recentemente, tive ocasião' de compursar um rerato
das actividades do eptio, deportado, sr. João Ê'ernandes pinto,
na repressão das rebeliões indígenas de Turiscai e Maubisse,
e como voluntário adjunto ao destacamento do tenente Ramalhc, um resumo do qual passo seguidamente a transcrever.
Tinha o sr. João Pinto residência no posto, de Same onde
vivia há doze anos com a sua compaxheira tirnorense, e quatro
filhos, sustentando-os com um suËsídio do governro e irdúatho
no campo.
No dia 11 de -A.gosto de 1942 encontrava-se a trabalhar nas
imed"iações da povoação, numa vârzeaque lhe pertencia, quando,
pe{as 15 hcras, foi.srrrpreendido pero }uído de três aviõts que
sobrevoavam os edifícios do postì administrativo de same e,
em seguida os bombardeavam.
Dirigiu-se, então, para este local, deparando no caminho
o chefe de posto Francisco Mouzinhol que sem detença se
"g-.
afastava
acompanhado do cabo porfírio SoarËs.
Encontrou tudo deseúo com excepção da presença do
guarda-fios da estação, dos
-correios, d"ã nome idateus-, quu
gritava por auxílio para alguém
o ajudar a salvar o recheioïa
secretaria do Posto e demais dependências, todas sem os seus
telhados de zinco e lamhidas pelaì labaredas do incêndio provocado pelo bombardeamento,.

Então ele e o guarda-fios, refo çad.os por três moradores
do Posto (63) que na ocasião apareceram, lrataram de salvar
os cofres, documentos e cbjectos ue se encontravam na secretaria, indo o sr. Pinto salvar a bandeira na,cional que, por estar
içada, ameaçava ser consumida pelas chamas.
<<Todo este trabalho era arriscadíssimo, pois a aviação nipó_
nica não desistia de so,br"evoar o local disparando, põr vezes,
rajadas de metralhadora, não havendo, c-ontudo,' felizmente,
aasos pesso,Ais a lamentar>>.
Tendo-se ferido num pé, retirou-se o sr. pinto parâ a sua
habitação que transf_eriu para um local seguro, so6 a pro,tecção do chefe de suco de Lete-Foh.o, de nome Duarte.
<No dia 15, notava-se a afluência de forças autralianas,
vindas dos'lados de_Ainaro, constando que as forças nipónicas
se dispunham a batê-las ali>.
Pela tarde, a muito custo, dirigiu-se o sr. Pinto à sede do
Posto, a fim de verificar o r.estante trabalho de salvamento
718

r

e se nada de anormal havia a registar. Ali se enc'ontrou com
o depontado Rodrigo Rodrigues <<que apresentava um aspecto
cadavérico, indicativo de grande abalo físico>.
Contou-lhe este que havia sido amarrado a um poste telefónico e bàrbararnente espancado por indígenas que lhe exigiam
a indicação do local onde se encontrava a sua mala, quando,
dirigindo-se para Same, passava em Ola-Rua. Porém, uma
patrulha australiana que por aÌi viera, a caminho de Same,
salvara-lhe a vida e dera-lhe protecção na viagem restante.
17, comiam notícias alarmantes sobre os portugueses,
que por vários pontos, alguns já tinharn perdido
dizendo-se
^
a vida.
Perante esta situação, o sr. Pinto resolveu seguir, nesse
mesmo d.ia, a pé e acornpanhado do sr. Rodrigo Rodrigues, para
Alas onde chegaram à noite.
No dia seguinte, dirigiram-se a Fátu-Berliu tendo encontrado numa povoação timorense os deportados, srs. Barreto
e Albuquergue, com os quais ficaram durante três dias.
Chegando a Fátu-Berliu, no dia 22, acomp,anhado do
deportadb sr. Rodrigo Rodrigues, soube o sr. Pinto <das barbaridades cometidas pelcs indígenas contra os portugueses:
José Maria Braga, deportado, e tr'rancisco Martins Coelho,
chefe do p'osto de lvÍaubisse, ambos mortos; erDionísio Teixeira
e Paulo F erreira, deportados, espancados assim como as suas
famílias>.
Soube, também, que estava em organização pelo administrador da circunscrição de Manatuto, Dr. Mendes de Alme'ida'
uma coluna de repressão aos tim'orenses revoLtados.
Ofereceu-se, imediatamente para dela fazer parte e voltou
ao encontro dos seus companheiros Barreto e Albuquerque' aos
quais convido'r.r para o acornpanhaïem' ao.que eles pnontamente
acederam.
Seguiram todos, no dia 23,'a p6 e por atalhos', com destino
à Soibada. Aí repousaram urÌs mornentos e novamente se puseram a caminho para Laclúbanonde enco'ntraram o Dr. Mendes
de Almeida que os recebeu atenciosamente.
<<Pela manhã do dia 24, foi organizada a 'coluna que era
composta pelos seguintes indivíduos:

Dr. Mend,es ile AÚrneida.
Augusto Pad,i,nha, chefe do posto de Fátu-Berliu.
F rancis c o H o,rt a, dep'o,rtado.
Ant ónia P er et r a, deportado.
Alberto Ferreira.
Jú,o Rebelo, ernpregado do tribunal de Díli.
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J acint o E st rela, deportado.
D'ionísõ,o T,e,ine,i,ra,, ãeportado.

M anuel B amet

Alb

u

o, dep-ortado.

que r que, dep

J oã'o F ernand,es

o

rtã do.

Pi,nto, deportado.

, Manatuto, Latei,a,a coruna de voruntários muitos timorenses
de -$cornpanhavam
S,oibada e Fátu-MakéË;Aú; ï-ã"*u"uos chamados arraiais e eram chefiados pelo ch'efe Seúastiao,
de muito prestígio por se ter evidenciado,'a fu"o"ãu sáúã"u"i"
portuguesa, na revolta de Manufai em 1g12.
Seguiu a coluna, nesse dia 24, para F átu_Makérec onde
pernoitou
em direcção a Turiicai, travando o, Ããu p*i_
! a 25,
meiro cornbate,
em que os rebeldes f,oram destroçados s pËeÉo
o seu chefe.

Nesta escaramuça. verificou o sr. pinto que
Remi,ngtom que thg tinha sido distribuída farhaïã

a espingarda
-,rii'á" ï"ru",

porque os cartuchos_<<não prestavam, sendo necessário para
aproveitar um tiro
$spar,{ muitos, o que sO pre;uOicava>>.
Recebeu então, uma Kropatcherc
e 150 carluchos,ï qúã-*ito
o satisfez.

Ao escurecer apoderou-se a coruna do posto de Ttrriscai que
encontrou abandonãdo e saqueados os ha'ieres aós seuã-ãotes
arrombados.
. No dia 26, o chefe da c'oluna estabeleceu ligação com o, des_
tacamento militar comandado
_pelo tenente Ë,ainÀ*rJ q,r.
e.nco_n_travl próximo, na área dõ ponto de Maubisse, nó local
".
de Mane-Tu. O comandante, eiviou então instúçõLs ao
Dr. Mendes de Almeida para seguir ao seu encontro e com ele
agir em comum.
<<Como se notasse a ausência do chefe do posto de Turisca,i,
Jo.ão de Scusa, nativo, o chefe da coluna sã*p"e mostranilo
interesse e boa-vontade no cumprimento da sua'missão, procurou indagar onde ele se en_c-ontrVva, para o que tomou os'provi_
dências necessárias. o dito chefe- ae poËto foi enããn'trado
escondido no local onde os timorenses sô conservavam fiéis à
soberania portuguesa. Convidado a apresentatr-se, ass.im o fez,
e momentos depois es_tava junto de nóì, mostrando-se possuído
de forte comoção, ao descrever a sorte que lhe estava dËstinada,
e que era pagar com a vida a fidelidade e comprovada dedicação
com que servia o Estado que ,lhe confiara ,os destinos daqueta
gente e do Posto>>.
L 27, pelas primeiras horas do dia, seguiu a coluna para
Mane-Tu, tendo o seu chefe determinado -que se efectriasse
<<uma <<batida>
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a uma

p'orvoação

que fica úuito próximo

de

T\riscai

e tde uma vereda que segue para Maubisse, onde, antecedentemente tinham sido maltratados, pelos indígenas, um
dos componentes da coluna, Dionísio Teixe,ira, e Paulo Ferreira,
ainJa, naquela altura, em tratamento no hospital de Kelicai,
dos ferimentos Sâusados pela agressã'o,. Depois de agredidos,
tinham consegüido fugir e apresentar-se no posto de Turiscai,
compiÊ.tamente nus, por lhes terem roubado a roupa que vestiam, 4uese que nem sabendo explicar os transes aflitivos por
que passarâÍrì € c'oÍÍìo deles se salvaram>,.
Chegada a Mane-Tu nesse mesmo dia 27, acampoa a
coluna junto do destacarnento do tenente-Ramalho que encarregou o, sr. P'into de chefiar,uma batida a uma povoação, próxima,'onde encontrou, prisioneiros dos rebeldes, a companheira
e idois filhos do componenïê da coluna Dionísio Teixeira, que
imediatamenter libertou. <<Servia -de indumentâria à referida
mulher, um pe'daço de èsteira que lhe cobria as partes nubentes,
e os filhos, completamente nus, com o,corpo'inchado e os olhos
denegridos pelos maus tratos infligidos>.
Enr Mane-Tu encontrou o sr. Pinto o sr. João Pereira
Vigário, colono d"e Aileu, que acompanhava, como voluntârio
civil, o destacamento do tenente Ramalho
No dia 29, a coluna de,voluntârios seguiu para Turiscai.
A 1 de Setembno, em acção combinada com o destacamento,
fezuma batida ao posto de Maubéssi cuja sede estava destruída.
Passados dez minutos, reuniu-se-lhe o destacamento, vindo por
outro caminho.
<<Entre Maubisse e Turiscai, elementos do destacamento
militar encontraram o corpo do desventurado José Faria Braga,
deportado, cuja cabeça tinha desaparecido e jamais foi encontrada. O corpo foi identificado pelo defeito físico que possuía
(um braço,amputado) e ainda por or.rtros sinais co,nhecidos.
O cadáven estava completamente nu>>. Foi entemado, em frente
da porta principal do posto de Maubéssi, com todas as honras
militares.
De Maubéssi, seguiu a coluna para Bíbi-Súçu e daí para
Fáitu-Berliu onde cheg,ou no dia 3 e recebeu, no dia 6, a determinação do Governador da Colónia, para que cada um recolhesse, às suas anteriores situações, ao que se deu pronto
andarnento.
O sr. Pinto dirigiu-se então para sua ,casa em Same, passand.o por Alas, e, no dia 17, seguiu para Aileu a fim do, adrninistradon da circunscrição lhe pagar o subsídio a. que tinha direito,
referente aos meses de Agosto e Setembro.
<<No caminho, próximo de Maubisse, avistava uma bandeira
nacional e notava movimento de pessoas, numa povoação deno'
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Ai-Hou, do suco do chefe indípna Evaristo. Aproxi_
mando-me, constatei- que o Destacamãnto rvrilitÃï ã"i"í"-*ii
ac'ampado>. Foi recebi'do p,e,ro comandante, q,ru úã a*ï*rr*.
cimento de os indígenas ïe Maubesri
-ãsiïà"ã*
agitação,
para se revoltar,
pdo, que"ói"ri""t"
se estava
organizando uma diliqência a fim de seguif para'esse lugar,
a
qual devla partir no dia seguinte.
_ fmediatarnente se ofereceu o sr. pinto para particíóar aa
diligência, cujos componentes foram, arém aãiõ,"o-.ìJrïã'r'ilo,
meng 9 Oliveira, o enfermeiro Alfredo Maria Éo[". u ãfg.r;
arraiais timorenses.
Partiram no dia seguinte e, pelas 12 honas, próximo de Caimauc, <<avistaram na crista de uma montanha'vïttos ae inOigé_
nas gritando uns para os outros. Diziam não serem
eìot"_
gueses mas súbditos japoneses>.
mina_da

.

Não tinha a diligência força suficiente para

,o,s

derrotar

pois eles fugiarn e reagrupavam-s-e logo após.
_ _Por isso, no dia seguinte, foi organizada pelo, cornandante

do destacamento e o administrador ãa área ,õu"raáá,-.". vi"gílio Duarte, mais f'orte ditigência, constitútaa pãr ìoõ- ti-o-

renses

g

os_

eìrropeus: cabos Filomeno, Mendes

e

Oliveira;

dep,ortados João Fern-andes pinto, Dionísio Teixeira u
Rodrigues; e enfermeiro Borges.

nra"igó

Marcharam ao seu destino na noite de 1g e na manhã
seguinte desbarataram_os reberdes, causando-rhes 5g mortós, 6z
prisioneiros e três feridos.
Voltaram ao acampamento de Mane-Tu no dia 21 condu_
zindo, os
_prel5, entre ìs quais figurâvarn alguns aos âssas_
sinos de José tr'aria Braga e- do chefe de posto"Martins Côemo
que, interrogados, no dia 22, escla,ecerari ,corno tinham prati_
cado o seu repugnante acto.
<Enquanto praticavarn tais sevícias no desgraçado Faria
I3raga, do_is deportados que aguard.avam a meima sorte, a
pequena distância, conseguiram, por processos inexplicáveis,
evadir-se salvando-se assim da crueldade dos selvag"tti. F.àoreles, Dionísio Te'ixeira e Paulo Ferreira>.
acampamento, foi-nos dado conhecimento de que as
- ças<No
japonesas, levando à sua frente, indígenas que torrâÀram
fo
a chamada <<coluna negra>), se dirigiam parã os laâos de Àirr"ro
e Same, o que se verifiõou no dia sõguinfo.
<<Passados do,is dias, chegou até nós a triste notícia da
morte de três portugueses em Ainaro: padres Norberto e pires
e de'portado Luís F erreira da silva. Fo,ram mortos setvàticamente, com àzagàias, pela referida <<coluna negïa>>. A 26 e 27,
722

I

mais forças nipónicas e <<coluna negra>> se dirigiram para
"',inaro
'rgcO e Sarne>>.
Comandante da nossa Companhia de Caçadores,-capitão Freire da Costa, aconselhava telefònicamente a mâxima
pnrdência, visbc, o cornandante das forças nipónicas lhe ter

afiariçado que mal aJgum aconteceria aos portugueses existentes
ern M.aubisse>>.
<<Ern 27, pelas 20 horas, a acampamento era assaltado por
soldadrrs holandeses (63) ao serviço,dos nipónicos, os quais
se aJcançaram dos utensíli'os militares ali existentes, como
10 espingardas Kropatechek, muitos cartu,chos, cinturões, car-

tucheiras, etc.,

arraiais,

e, além disto, 13 cavalos pertencentes

o que provocou

aos

grande alvoroço entre nós, por

inesperado>.

Após o assalto, chegaram uns soldados e indígenas, dizendo
desejai o comandante das forças nipónicas a presença do chefe
de suco Evaristo que <foi ime'diatamente amarrado pelos citados indígenas e, sob prisão, conduzido à presença do referido
'oficial japonês>.
<<Estès acontecimentos eram comunicados, telefònicarnente,
ao capitão Freire, da Costa, que se encontrava em Aileu, o qual
indicou ao comandante do destacamento para reclamar junto
das entidades nipónicas os artig'os na véspera levad-os. Na
madrugada de 28 era entregue a reclamação citada e' poì'lco
depoisf pelas B horas, os, artigos incompletos, faltando os
cavalos>>.

<<Passados dois dias era o chefe Evarist'o posto em liberdade devido à influência do capitão Freire da Costa, o que
câusou grande regozijo na gente do seu suco>.
Pelas informações obtidas no acampamento,, pretendeu-se
encontrar o cadâver do chefe de posto Martins Cnelho, organizando-se uma diligência que não pôde seguir no seu destino
em virtude dos trágicos ácontecimentos de Aileu, em 1 de
Outubro.
<Quanto a este funcionário, muito nos custou a'fatalidade,
zeloso n'oi serpor o mesmo ser dotado de boas qualidades
quando
demonstrando honradez pelo esforço despendido
viço
maior
digna
da
Posto,
acção
do
seu
da salvaçã'o dos haveres
admiração. A forma corno foi morto é das mais horríveis,
chegando a parecer irnpossível darem-se actos desta natuteza
em p'leno sécülo XX. E lamentável que o seu corpo ficasse abandonãdo, pois era digno do maio respeito e veneração>.
Após os acontecimentos de Aileu, alguns dos cabos^presentes em Ai-Hou <<lembraram. ao cornandante a conveniência
de àbandonar o local onde se encontravam, alegando a previsão
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)
de acontecimentos idênticos aos d.e Aileu>. <o comandante
negou-se a aceder a tal lembrança (convite), afirmando qril Ëó
sairia dali por ordem superior -e acrescentando que

n^atTer no

ate0.ú

posto.>>

";ãWie

Tendo os cabos Cipriano Vieira, Meira,e José Rebelo
demonstrado apreensão pelo futuro e disposição de se aiastar
do local, o tenente Ramálho resorveu, paia eïitai u õorrs.r*rção do acto, o que provocaria desmloralização daÉ {"opu",
ordenar-lhes que seguissem à procura de c,o,Àunicuç-õ.Ã p*"u
Manatuto, se possÍvel fosse. Em sua companhia seguiiam,
também, os deportados srs. Dionísio Teixeira'e púo FËnreira.
A 5 de Outubno, recebeu o tenente Ramalho ordem do
Governad.or para abandonar, com a possível urgência, o-local
onde se encontrava, <evitando contactos com as-forças estrangeiras dìspersas lela colónia, a fim de dirigir o desiacamento

para os lados de Baucau ou Manatuto>>.
Pela lor-tg, seguiram com destino à povoação d"e ússu-Lúlic,
- suco
do
de Mau Lau, cujo chefe, de nõrne úartins, os acom_
panhava.
<A coluna negra acampava nas prcximidades do posto de
Maubisse, onde se encontravam, taÀbém, forças japtnesasr.
Por isto, segui'arn por atalhos, evitando a prssãgerË.
iela refe_
rida povoação.
<No dia 7, sobre a madrugad.a, a <<coluna negïa>> assaltava
c, nosso antigo acampamento de Ai-Hou, dispirando muitos
tiros e arremesando granadas de mão, na supo'siçáo,, talvez, de
que ainda ali estivéssernos. como verificassein tal não suceder,
vingaram-se incendiando casas e todos os haveres do posto
que se encontravam ao cuidado do chefe de suco fiel, Evaristo,
que
-por estes foi preso e mais tarde morto, bem corno, a sua
família,
tendo-se salvo do horroroso crime unì seu filho, de
nome Francisco, por ter partido na nossa companhia.>.
. No-dia 8, segui} a coluna para Turiscai onde permaneceu
alguns dias, tendo aí encontradó o cabo.Meira.
<De Turiscai, seguimos pana Fátu-Makérec e daí para uma
povoação p-róxima da Soibada, onde perrnanecemos doìs dias, e
daqui seguimos para a Soibada, onde-permanecemos oito dias>.
Na Soibada, deu-se a deserção do cabo Mendes, <<levando
consigo a sua espingarda e munições, tendo-se mais tarde
conhecimento de que se alistara nas forças australianas.
Segundo parecia, este indivíduro dava inclícios de alienagão
me'ntal, tafvez causada pelo abalo e sofrimentos passad.os, ater_
rorizando-se demasiado quando ouvia a aviação. -soube-se mais
tarde que tivera um trâgico fim>.
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Da Soibada, seguiu o destacamento para Barique e daí
para Lacluta, ond.e permaneceu alguns dias. <<Aqui, o cabo
Meira solicitou dois dias de licença para ir a Viqueque' o que
lhe foi concedido, não tornando a aparecer. O mesmo sucedeu
com o caibo Cipriano Vieira que, corno acima referimos, tinham
sido incumbidos de saber informações>.
<<Do sr. Administrador de B,aucau era, recebida comunicapara
seguirmos pon via Laleia, onde chegámQs no dia 22ção
A 2$ chegârÃos a Baucau, ficando alojados no edifício da escola
primária. Chegámos em estado lastimoso, no que respeita a
ãsseio, sendo-úe ofe,recidas algumas roupas, por companheiros meus>>.
Em Baucau, o cabo José Rebelo'<<seguiu o exemplo,dos seus
companheiros, pedindo licença e ausentando-se para os lados
de Viqueque'. O enfermeiro Borges e o cabo Oliveira, passados
dias, sotiõitavam também licença para virem aro encontro de
suas farnílias, que constava estarem em Liquiçá. Apesar da
insistência para que desistissem do seu intento, nada os conteve e seguiiam, não voltando a saber-se do seu paradeiro>.
<A 1Z de Novembro, er& Baucau ocupado pelas fo'rças nipónicas, sendo 'as notícias das piores, afirmando-se a morte do
Administrador de Manatuto s Augusto'Padinha, o que motivou
alarme entre os portugueses residentes na vila, tendo muitos
fugid.o para locais incertos>>.
- <J^ noite, solicitei autorização para me dirigir à vila, a
fim de observar o que havia, o que me foi concedido. Ali, avistei-me com alguns úropeus: Dr. Taroso Gomes, Capitão Vieira,
Dr. Carvalho, deportado.Costa Alves, os quais se mantinham
serenarnente os acontecimentos>>.
aguardando
- <Dirigi-me
ao sr. capitão Vieira, oferec'endo-lhe os meus
préstimos, o que'agradeceu, pedindo que chamasse à sua qreÀença o tenentè Ramalho, o que me prontifiquei a fazer imediatamente. Desempenhada a incumbêneia, de novo voltei à vila,
fazendo companhia ao tenente Ramalho. Este senhor ficou conversando corn o capitão Vieira enquantro eu fui dando uma
volta pelo jardim públi,co, a ouvir o estrondo das vidraças a partirem-se, portas 6atendo, etc. Fra o sa,que e-a pilhagem nas
residências de alguns funcionârios superiores da colónia>.
<No dia 15, um oficial nipónico, chama'do Moriama, acompanhado
de alguns s'oldados, apareceu-nos a informar-se do' que
^se
passava por ali, revistando todas as dependênciasr da escola>>.
<<Pelo comandante do destacamento foramìhe dadas as
informações que pediu, após o que se retirou>.
<<Por ordem do comand'o nipónico érarnos eompelidos a
entregar todo o armarnento, munições e artigos militares que
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estavarn em nosso poder, serviço ester feito durante a noite.
Ramalho, ão proceder ã este acto, mostr""r-.ã triste,
chorando copiosamentei.
Passados dias, os que ainda se encontravam na escola de
e algumas famítias de portugueses, não-timorenses,
laugau
segulram em camionetas para a praia, onde embarcaram no
antigo vap'oÍ. Oé-Kússi.
O. transporte das bagagens dos portugueses foi por eles
_
exclusivamente feito, não ihõs tendo siao aaão quatquei; aìxítio
pelos*nipónicos, que <<mostravam modos bruscis u lïÀãre"t""r.
Durante a demopa da viagem para Liquiçá unõnhuma aten_
ção nos foi dispensáda, contiãuanïo o de^spiezo u qu.-Z""*o.

o tenente

votados.>>.

Mas, feÌizmente, chegaram sãos e salvos!
Retornando as referências a factos posteriones a 1g45 e
à tragédia da ocupação estrangeìra de Timori úá q.rr.
ï:l1tiu-'9!
Íazer menção a um notabilíssimo artigo do prof. Dr. Marcdllo
caetano-, intitulado <<paixão e Redenção de Timor>, puõiìcaao
em 1951. (64).
Dessa imparcial, ser€na e justa apreciação de <<O Caso de
Timor> transcrevo os excertos seguintles:
<<O Joã,o Belo foi mandado
1Èortar a Mormugão, na Índia
Portuguesa, onde as fo.rças expedicionárias ficaraãr aaguardar
os acontecimentos>.
<<Ao cabo de três anos e meio de ocupação estrangeira,
Timor estava arrasada quase por completo. '
<Díli s,of,rera g4 bombardèamento^s aéreos. Da cidade res_
tavam apenas 10 casas. por toda a parte havia crateras e
caplm.
<O hospital fora poupado mas à sua volta o, estado do
terreno^era tal que duranle três meses, d.epois da guerra, anda_
ram 800 homens a tapar buracos!
<Em vila salazar ou Baucau tinham tornado intransitâveis
todas as ruas.
_ <Desapar€ceram totalmente as povoações de Manatuto, de
Lautem, de Aileu, {e Maubisse, de Ainaro, de Viqueque, da
Ermera e outras. volatilizaram-se edifícios de circunstrições
e de postos, hospitais, post'os sanitários, escolas, missões e
quartéis.
<Á.penas restavam Liquiçâ e Maubara onde, desde fins de
Setembro de t942, se haviam ,concentrado os portugueses em
zonas de protecção contra ataques japoneses e incursõj-es aéreas.
. <Mas em que estado se,encontravam as terras e em que
situação se achavam em Seternbro de 1g4b os pobres portugueses aí concentrados!
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(T?ês anos e meio de, sofrimentos físicos e monais, de f'ome,
de doença, de isolamento do Mundo, de incerteza do destino,
de vexames e insultos, durante os quais haviam perdido a vida
90 errropeus
cerca del quarta parüe da populagão metropolitana
findavam
assim em beleza, por uma acção ainda mais
- por ser animada de puro amor patriótico e executada
meritória
graças ao apelo às resevras de energia que a esperança conser.
vava n&s almas daqueles homens quase moribundos.
<O que acabo' de dizer tem ünicamente por fim recordar
'o sofrimento,de um punhado de portugueses que longíssimo da
Pâtria, se mantiveram no solo nacional no \umprimento do seu
dever cívico. Nem todos foram heróis. Pagou-se largo tributo
à fraqueza da nossa humanidade e revelararn-se arnplamente os
defeitos da educação deliquescente em que vamos dia a dia refinando. Mas em compensação houve quem se pontasse com
dignidade e revelasse grandes virtudes na devoção ao próximo,
na fidelidade ao dever jurado, no brio patriótico e na valentia
corajosa com que enfrentou a morte.
<E quando Timor pôde regressar ao convívio da c'ornunidade portuguesa houve manifestações de júbilo mas não se
chegou nunca a aprofundar a história dos sucessos, a ajuizar da
extensão dos sofrimentos e a valorizar o comportamento de
cada

um>>.

APENDICES
Alguns Portugueses Mortos

em Combate Durante

a Ocupação

Japonesa
1

2*
3

-

Paulo Mor.eira. Cabo de infanta"ria. Em Lébus, a 5 de
Setembro de 7942.
AbeI Soares dos Santos. Srildado. Em Lébus, a 5 de
Seternbro de t942.
António Fernão Magalhães. Natural de Ma,cau, servindo
de enfermeiro, numa coluna expedicionária. Em Lébus,
a 5 de Setembno de L942.
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4 --7 Evaristo Gregório Madeira. cabo de infantariaï'hfuú *
- Tq{1#
Aileu, a 1de Outubro de[942.
Júlio António da. Costa. Cabo de infantaria. Em Aileu,
a 1 de Outubro deLg4'Z.
Ãlvaro Henrique Maher. Soldado. Em Aileu, a, l_ de
Outubro de!942.
Jo'áo Florindo. Soldado. Em Aileu, a 1 de Outubro de

5

6
7
- L942.
8
Dr. João Mendes de A]meida. Licenciado u- LÉt""s
- administrador-de
circunscrição. Em Manatuto, a 18 de"
n
10

-

Novembro der7942.
+.r*sto- Per4ira padinha. chefe de posto administrativo,
ligelciado pela _Escola S,uperior Colõnial. Een Manatuto j
a 13 de Novembro de t942,
Eduardo Felner Duarte. Deportado. Nas fdldas d,o m,onte
Ramelau, nos arredores de Ãinaro, e,m IVIaio de 1g23.

Alguns Portugueses
Assassinados Durante a" Ocupação
Japonesa
1

2
3
4
õ
6
7
8
I 198

trhancisco Ramos Graça. Deportado. No Remexio, em
Março de L942.
Fernando Martins. Deportado. Em Díli, em Março de
t942.
AJfrgdo Baptista. Cabo de infantaria e chefe de postc
administrativo. Em Fátu-Lúlic, em Agosito de Lg4i.
Francisco Martins Coelho. Cabo de inf,antaria e chefe de
poslo_administrativo. Em Maubisse, em Agosto de tgL}.
José F aria Bnaga. Depontado. Ern Maubisõe, em Agosto

de L942.

{eryando Augusto Mariz. Deportado. Na circunscrição
da Fronteira, em Agosto de L942.
Sebastião da Costa. Agriculton. Na circunscrição de
Aileu, junto ao limite com Laulara, em SetembÌb d; 1942.

Luísa Pereira da Costa. Esposa doianterior. Idem.
Maria Elisa Vigário. ï'ithado ,casal anterior e esposa de
João Pereira Vigári'o. Idem.

,

I

Alice Pereira Vigârio. Filha da anterior:. Idem.

l0

li ---- Uma criaRça de-três meses, filha de Manuel

Albano da
Costa. Idem.
Padre António Manuel Pires. Missionário. Ern Ainaro, a
12
- 2 de Outubro de 1942.
13
Padre Norberto de Oliveira Barros. Missionário' Idem'
14 - Luís Ferreira da Silva. Dep'ortado. Idem.
15 - Emílio Augusto Caldeira. Deportado. Em Lete-Fóho, em
- Agosto de 1942.
).
l6
Jõão Romano da Silva. Deportado. Idem.
Lau17 - Joaquim Pereira Vigário. Agricnltor. Em Aileu
- lara, a 3 de Novembro de 1942.
Manuel Ribeiro. Agricultor. Idem.
18
19 - Manuel Arroio EsÍanislau de Barros. Administrador de
- circunscriçaô. Na ârea da sede da circunscrição de Lautérn, a 17 de Novernbro de 1942.
20
Maria das Dores de Barros. Esposa do anterior' fdem'
,í - Ãtttã"üi"ixãú. bep'o"tado. Ém Lautém, em Novembro
- de1942.
22
Éã"i úo"t*iro. Deportado. Em Fujloro.23 - Mârio Gonçalves. Õeportado. Ern T'autém.
- Alípio Ferieira. Alferes refonmado. Em Cribas, em data
24.ignorada.
'l
Ãlberto Ferreira. Fith'o do antérior- Idem.,
25
Xavier de Jesus Araújo. Secretârio de 'circuns26 -:António
crição aposentado, natural de Timor. Em Díli' 'a 28 de
Janeiro de 1943.
Helena Barros de Araújo. Mãe do anterior.-Idem"
27
Zg - Fernandó José Maria Senanes. Ajudante de enfe_rmeiro.
- Na região de Luca, antes de 28 de Fevereiro de 1943'
Manuel Albano da Costa. Agricuttor. Em terras de Ma29
- Iua, em data ignorada. (Filho do n.n 7 desta lista, Sebastião da Costa).
Padre Abítio Caldas. Missionârio, natural de Timor' Em
30
- Barique, em data ignorada'
Romualdo Aniceto. Soldado. Em Leu-Moa (Ainaro), em
31
- Abril ou Maio de 1943'
José Cachaç'o. Sotrdado. Idem.
32
José Estêvão Alexandrino. Na Ermera, em Junho de
33

-

3+

35

-

1943.

João Brâs. C',abo de infantaria e chefe de posto administrativo. Em Vátu-Carabau, depois de Junho de 1943'
José Rebelo. Cabo de infantaria. Fusilado pelos japoneses
em Lautém, em Agosto de 1945.
1p9.

qq
37

*-

Armindo Fnernandes. Soldado. Idem.
José carvarho. F ilho aã u*-r"ììgo riurai
de Liquicá e
educado na casa pia de Lisiboa. rü*il"ao p.ìã""
Ëì'ÃËr*.
em Lauténr, em. Agosto de 1g4b.

Alguns Portugueses Mortos

na Prisão
1

_2
3
4

S6
7

8
-

José Plínio dos santos Tinoco. chefe de posto.
adminis*-",
trativo. Na cadeia de Díli, a g de,Abrit d"ïó24.
Manuel de Jesw pires. rbnenie ae ior-"rrt*"ìrï administrador de circunscrição. Na caaeiJaãbiii;; il;'Ë;"_

rada de 1944.
Cipriaqo Vieira. Cabo de infantaria. fdem.
João Vieira. Cabo de infantaria. fAu*.
pinto. Enfermeiro. Na cadeia de DÍti,
!ept$de {9agúm
antes
29 de Abril de 1g44.
Sr+sto_Leal de Matos e Silva. Chefe de posto administrativo. Na cadeia de Díli, possìverÃóniãã"ó ãã'ii*io
de 1944.
Artur do Canto Resen{g. Engenheiro_geógrafo. Em Kala_
bai, na ilha de Ãlor, a 28 de Èevereiroãe ïg+5.
João Jorg-e Duartg, Gerente da filiar do Banco Nacionar
Ultramarino d.e Díti. Em Kalabai, a 2õ-ãe ri;õ. àËló'4õ.

Portugueses de que consta
terem-se suicidado
1

2
3
130

António Maria Fbeire da costa. capitão de infantaria.
Em Aileu, a 1 de Outubro de L942.
Maria E;ugénia Freire da costa. Esposa do anterior.
Idern.

Dr. Diniz Ângelo de Arriarte pedroso. Médico. fdem.

4
5

José Gouveia Leite. Secretário de circunscrição. Idem.
António Af'onso. Chefe de posto administrativo auxiliar.

-

Idem.

6 ._ Dr.

José Aníbal Torres Correia Teles. Médico. Na região
de Viqueque, em Fevereiro de 1943.

Alguns Portugueses Falecidos
no Mato onde andaram foragidos
1 -_ Jacinto José Ansejo. Guarda da polícia de Macau' Em
Manatuto, em data ignorada.
2
Luís Baptista. Aspiiante administrativo. Na região de

3

.

4

-

Manatuto, em data ignonada.

-

Lacluta, em data ignorada.
José Àrme'lim Menãonça. Aspirante administrativo' Em
Barique, em Abril de 1943.
Narcisa Mendonça. Esposa do anterior. Idem.

---- Padre FYancisc'o Mãdeira. Missionário.

5

6-78910

-

11

-

72
13 74 -

-

15

-

16

-

L7
18
19

-

Na região

de

Crianqas, filhas do casal anterior.

carlos Drumond. Meneses de Jesus. Secretário de circunscrição. Em Barique, em Junh'o d'e 1943.
Orlando val do Rio Paiva. Agente técnico de engenharia.
Na região de Dilor, em data ignorada.
Manuel Simões Miranda. De,portado. trdem.
António Dias. Depontado. Local e data ignonados'
Di'onísio Teixeira' Deportado. Na região de D'ilor, em
data ignonada.
Raimundo de Carvalho. Deportado. Local e data ignorados.

Alcino José Gregório Madeira. ajudante de enfermeiro.
Local e data ignonados.
Acácio de Oliveira. Cab'o de infantaria' Idem'
António Mendes. Cabo de infantaria' Idem'
venceslau Pereira. Escrivão, da comarca de Díli. Idem.
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Alguns Timorenses
Assassinados

ou Mortos na Prisão
1
D. Aleixo Corte Real, liurai dro reino do
2 - Todos os -filhos oe o. aróúr-ã"à uo seuS;uro.
rado morreram.
3 - Francisco Costa, liurai de Édtu-úã;;;;;;ír;i"ã
a.

-

4
56789-

'ârmas de D.

Aleixo.

:.

Liurai Cipriano, de Atsabe.
Liurai Tálu-Bere, da Maliana.
Liurai Paulo, de Ussuroa.
Liurai D. Jeremias, de Luca.
Liurai Luís Noronha, de Lacló, Manatuto.
Liurai
D. Moisés, de Fátu-Áhi.
- Cbsme coronel
10 ---=
Soares, primo do íiurai paulo ile Ussuroa.
11 -- Chefe de s'uco Evarist'o, de Hai_Hou, ú áõ;-d;posto
de
Maubjsse, assassinado co n toda a sua família,"exãepto
yq{itfo, depois de ter sido preso por d.emonstuár inteira
lealdade a Portugal.

O restabelecimento

pleno
da Autoridade Portuguesa

de Timor
Determinow S. Eu.o o Mtnistro d,us CoIónidB que" pelo sew
goleiim ïí' r;gr;n"t""
.i,nteresse fossern ptbti,caitas mo
três pwtari,a,s subsc,ri,tas pelo Sr. gmsernailor d,e Timor: "
espectal

PORTARIA N." 1:1BZ-A
A'o tornar a entrar a Colónia na sua vida normal, pelo
restabelecimento pleno da autoridade portuguesa em todo o'seu
terrrtorio' ê dever do gove,rnador da colónia não esquecer
peueles _que, durante um período de extremas dificulàades,
bem sotrberam cumprir o seú dever de portugueses e de funcio1.92

nários, ocupands através de tudo os postos que as cincunstân:
cias impuseram, trabalhando e sàcrifieando-se pelo bem
comum, não hesitando nas mais rudes provagões e dãndo tudo
para serem úteis.
Todos os portugueses que em Timor se conservaram souberam, de uma maneira geral e com um elevado espírito.de
patriotismo, cumprino seu dever. Para eles são dirigid"os neste
momento os agradecimentos do governador da Colónia.
Alguns houve, porém, e felizmente em número apreciável,
que souberam cumprir esse dever por forma a bem mer€cerem
ser distinguidos e terern individualmente público, testerrurnho
de louvor.
Nestes termos:
O governador da Colónia de Timon, no uso das faculdades
que lhe são atribuídas pelo artigo 31.o do Acto Coloniat e peto
n.o 21.o do aúigo 33.' da Carta Orgânica do Império Colonial
Poúuguês, determina:
Que sejam louvados:
O capitão de infantaria Manuel Nascimento Vieira, pela
- como, quer como chefe do Gabinete do Governador,
forma
{uer
como administrador do Concelho de Díli e coÍno, superintendentg
no Serviço de Abastecimentos,, soube enfrentar situações por
vezes ,extremamente difíceis, mantendo-se no seu posto através
de todlos os sacrifícios, dedicando ao cumprimento do seu dever
toda a sua capacidade e todo o seu esforço, e dando as mais inequívocas prova,s de nítida compreensão, dos seus dêveres para
com a Pâtria e de abnegagão para com os portugueses seus
administrados.
O tenente do quadro da r€serva Francisco José Alves,
pela-forma sempre correcta como desempenhou, durante o
período extremamente difícil da ocupagão da Colónia por forças
japonesas, as funções de secretârio do governador e desde
Margo de 1944 as de chefe do Gabinete, mos rando sempre uma
absoluta lealdade e uma exacta compreensão dos seus deveres,
cumprindo sem hesitações e com manifesta dedicaçã'o todas as

foi encarregado.
O tenente de infantaria António de Oliveira Liberato,
pela -forma como sempre desempenhou as suas funções de subalterno da Cornpanhia de Caçador,es de Timon durante o período
missões de que

da ocupação da Colónia e especialmente pela sua actuação como
cornandante da força incumbida da repressão da revolta de indígenas da Circunscrição da tr"ronteira em Agosto, Setembro e
Outubro de 1942, em que deu provas de tacto, energia e desprezo pelo perigo que o afirmam com'o óptimo oficial, com uma
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nítida compre_ensão dos seus devenes para com a pátria,e para
com os seus chefes.

O

1-o

sargento de artilharia António Joaquim Vicente,

" - grandes qualidades que manifestou, de tealdâde, de extrepelas
ma dedicação pelo. serviç_o; de d,esprezo pelo perigo e'de. ponde_
ração,. no desempenho dos múltiplos sõrviós
õue-ffró iooucometidos durante
_o ppríodo da oõupação oá colionia, de chefe
postds de uquiça e oe t óúomeu,
da
_Polícia de DíIi, de õhefe dos
onde se encontrava
_concentrada a populaçâr

"""opeú-ã-assip1?4",. e de vogal do Sewiço ae Ãtaìtecimentos,'g-ãirrA"
.ru
bnlhante actuação que teve corno comandante de um grupo de
voluntários pontugueses que foram à circunscrição ãe Fronteira durante a revolta indígena que ari houve à- Àgo"to *
setem'b'ro de L942, a fim de cãadjuüar a acção da forçaïititar
e.4e libertar um g_rupo de habitantes eurõpeus qud estavam
t
seriamente ameaçados pelos indígenas revoltãdos.
O. 1.. sargento artífice Alberto pinto, pelo zelo e dedi-- pelo
cação
serviço que sempre manifestou, aôorrendo pronta-

mente,.e sem ser preocupar corÌ:Ì o f isso qu€ podia sofrer, ã todos
os locars ond.e o seu trabalho era necessário para a rápida reparação dos estragos causados por bombardearàentoÀ ou'ariombame-ntos, concomendo assim pára que fossern eficazmente acautelados valores do Elstado e bens ãe particulares em sérió risco
de se penderem.

,

-:0

sarpnto José Miranda Relvas, pela fo.rma

como

-2."
desempenhou as funções de chefe do posto, âe Maubara e de

vogal do- Serviço de Abasteeimentos, em que soube dar o
máximo do seu esforço para aÍnparar moraJ-e materialmente
o's habitantes da zona em que aõtuava, manifestando sempre
uma extrema dedicação pelo serviço público ,e uma nítida corn-

preensão dos seus deveres.
O.2.o sargento de artilharia Abílio Gonçalves de F.reitas,
- - contínuas
pelas
provas
_que deu de extraordinária dedicação pelo
serviço e de serenidade e ponderaçã'o, como comandãntei do
pelotão de polícia da F"ronteira, sendo sempre, até nos momentos mais agudos, da revolta dos indígenas d,aquela Circunscrição,
um precioso auxiliar da autoridade, a quem se.deve, em grande
parte, esta nã,o ter tido mais sérias coniequências.
O 1." cabo de infantaria Simão Esteves, Coronho, chefe

- administnativo de Balibó, da Circunscrição da Frondo posto
teira, pel_a forma como soube enfrentar situações dÌfíceis provenientes do estado, de rebelião dos povos do seu posto, de que
soube retirar por forma a manter o prestígio da autoridalde
e cuja área só abandonou quando era absolutãmente impossível
manter-se, conservando-se, depoisi, sempre em contactd com a
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população até que foi forçado a perder esse contacto por ser
obrigado pelas fonças japonesas a abandonar as p oximidades
da sua íirea, e ainda pela forma como concorreu, com o seu elevad.o moral, pffi& amparar urna grande parte da população
portuguesa.

mas qualidades que mani'festou de dedicação peÌo serviço
públicõ, quer cornó cabo da Polícia de, Díli, no peÍíodo difícil

do princípio da ocupação jap,onesa, quer como vogal do serviço
de Àbastècimentos de Maubara, não se poupando a esf,orços de
toda a núureza para bem cumprir, e ainda pela forma como
se portou na colúa de voluntários que foi à Circunscrição da
Frõnteira em Agosto e Setembro de 1942 para auxiliar a
repressão da revolta de Cova-Lima e a libertagão de um grupo
de portugueses cercado e ameaçado pelos indígen-as revoltosos,
em que mani'festou qualidades de decisão, ponderagão e desprezo pelo perigo muito apreciâveis.
O 1." oficial de Fazenda, Dr. Adolfo Maria Tatrozo
- pelas excepcionais qualidades de zelo, dedicação pelp
Gomes,
serviço fr:ltic'o e dõ são critdrio que manifestou durante todo"ô
período que decorreu desde Fevereiro de 1942 aüá Setembro de
tg+5 no tlesempenho da espinhosa missão de chefe dos Serviços
de F azenda da Colónia, e aind,a pelo manis'festo desprezs' pelro
perigo e absoluta nogão dos seus deveres para com o Estado,
de que deu provas indo a Baucau, em ocasião em que isso repre'
senlava grãnde risco, para salvar e trazer para T]iquiçá os
cofres da-Fazenda que õontinham avultada quantia do Estado,
o que conseguiu, salvando assim muitos milhares de patacas e
os èlenrentos mais essenciais da escrita da F azenda.
O missionário P.' Carlos da Rocha Pereira, pelo extraor- zelo, grande dedicação pela sua missão evangélica e
dinário
manifesto desprezo pel'o perigo de que deu sobejas provas
durante todo o períodõ de ocupação da Colónia, não afrouxando
um mornento nõ cumprimento d'os seus deveres de missioná'rio,
acorrendo a toda a parte, ainda as d.e mais difícil acesso' serÌÌpre
que o seu amparo espiritual era solicitado ou tinha conheciúento de que éle era necessârio, e tornando'se credor da admi'
ração não só de todos os habitantes da zon& em que conseguiu
actuar, como dos própnios elementos das forças japonesas que
tiveram conheciménto da sua acgão, o que leva a c'onsiderá-lo
com toda a justiça um verdadeiro missionário, que só vive para
o seu dever evangélico.
O médico de 2.a classe, Dr. José dos Santos Carvalho,
pela -fo,rma corno soube semp e cumprir os seus deveres, não
ãbandonando, mesmo em cir,cunstâncias muito difíceis o sell
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e procurando, apesaf de todas as deficiência materiais
que sempre lutou, darra maior eficiência possível aosr ser:
viços de saúde, cuja chefia lhe foi confiada, uir,du pelos traba" e que procurou
lhos d,e investigação e de e,studo a que se dedicou
sempre orientar num sentido de utilid"ade imediata para a
população.
O secretário de circunscrição Mateus de Sena Barreto,
pelo -cuidado, zelo e dedicação pelos serviços a seu cargo, de que
deu provas,na emer,gência. difícil em qú na Circunsc"içao ï*
Fronteila desempenhou as funções dd secretáric. e de èr"u"rregado da administração, conseguindo, pelo seu prestígio, man_
ter ern obediência uma grande parte dã população da" sede da
gircunqcrição, àlxiliar a iiUertf,çao de uir g"uio de europeus
que'estavam arneaçados por indígenas revsÍtosïs e coad.jüvar
'a retirada, da pequena for'ça que ãli se
encontrava, de for"."ma a
ser salvo tudo quanto foi possível transportar, incluindo dinheiro
e ctocumentos importantes que lhe permitiram prestar as suas
contas
regularidade, dahdo assirn provas dõ levadas quali_c'c'rn
dades de funcionário. e_de português, e ainda peto esforçó qrr"
despendeu, durante todo o- períúo do funcioriamento, aii sèrviço"de,rAbastecimentro em Liquiçá, como encar"egudo da sua
contabilidade.
O chefe de posto administrativo F,ernando plínio dos
santos Tinoco, pelal notáveis quãriaãã"" aì-i"ïãìã"a^"i" ãã
üiã
deu provas cgrno e,ngarregado- da circúnscrição de Oe_cusse,
durante o período dificílimo que decorreu deÀde Dezembro de
794L a Setembro de.1945, em
.qre, sempre cumprindo escrupu_
losamente as directivas recebiãas
e aË instru{ões quõ ãã"."guiu obter do governador da Co,lónia, com quem tevô todas as
cortunicações cortadas a partir de Maio
'de 7g142, conseguiu manter.Ta mais absoluta oráem e.disciplina
a Círcunsc-riç* q".
chefiava, mesrrio durante o período em que ela esteve ocupalaa
japonesas, conseguiu resolvef difíceis situações' quô
!9l.l"oçu:
afectar gravemente a nossa posição de neutralidãde, por
P-o..lirrorma a manter sempre o prcstígio da-os
autoridade portuguesa,,
e conseguiu manter õom rógularïaade
serviços âa aoãinistração, inclusivamente a cobrança d'o imposto in"dígena, até que
dissò foí impedido por compretõ por teì: sido 'ntãrnaaã-peïos
japoneses, conjuntamente clorn ú outros po"tuguóÀó.-, ï..rcampo de concentração. Deu assim provas ãe uma alta com_
preensão dos seus deveres, de lealdaãe, deextrema dedicação
pel'o_serviço e de tacto político e adminístrativo, alia.dós ulr*u
absoluta honestidadg, gúe o fazem considerar um óptimo e completol funcibnário administrativo.
postÕ.

'ôom

I,g6

O chefe de posto administrativo Francisco de Sales de
- e castro *Botelh'o' Tonrezão, pela forma criteriosa e
Andrade
as funções de chefe de posto de
desempenhou
^setembro
";é"gi;,como
a 5 de Dezembro de L942, data
13
de
LauËra,'desde
em que deixou de ir ao posto, o' que só fez por determinação
ã"pr=*Àu e insiJlente dotAdministrad'o,r do Õoncelho de DíIi,
pÀi, *u""ira como se portou nas operações da força de volqntá'"io* q.r" foi à Fronteir,a a seguir à revolta da região de Cova-Limd, sob o comandro do 1."-sargento Vicente para coadjuvar
a actuação da força militar que ãli operava € para auxiliar a
recolha-de ,rm grúpo de portugueses que estavam cercados e
u**"çãaô. peloõ in^dígenai revõltosos, em que. deu mostras de
gra"Aì .u"uitidade, de-cisão e desprezo pelo perigo,.e ainda pela
lorma como sempre se manifestõu funcionário útil, cumpridor
e desembaraçadolsempre pronto para qualquer serviço para que
era designado.
õ aspirante administrativo José Duarte Santa, pelo-zelo,
d dedicaçã'o pelo serviço de que deu provas não só
actividade
ãomo aspirante, exõrcerìdo as funções de secretârio d"a Adminis'traçãô do Concelho de Díli, corno no desempenho,. durante
ã.e- 4 meses, do cargo de chefe do posto de Liquiçá' num
"Ànão
perÍodo em que o desempenho'desse cargo se revestla de grandes dificuldades.
O aspirante administrativo Eugénio Augusto Vaz de
- pelâ forma criteriosa e enérgica como desempsrho'u as
Oliveira,
funções'de chefe do posto administrativo de. Li-quiçâ, desde
JunÌro de 1944 até piincípio de Agosto de 1945,- prestando
óptimo, serviço num feríodõ em -que o desempen'ho desse. cargo
sà revestia dó grandei dificulda'des e era excepcionalmente trabalhoso.

O aspirante administrativo, interino, Domingos Afonso
de trabalho, dedicaçã9 pelo serviço
e desembâraço d.ì que deu manifestas provas no desemp-enh'o do
Díli, exer;*g" de aspìrante'da Administraç_ão do Concelho de esforços
e
poupando
se
não
se*etârio,
dôás
iü"çoes
;;ã;
-a
sempre prontõ para todos os serviços que havia a desempenhar,
manifestarrdo-sè assim funcionário com uma nítida compreensão

- pàlãs quatidades
Ribeiro,

dos seus deveres.

O'bnas Públicas Manuel
pela grancle dedicação- pelo serviço e nítida
dos'sêus dõveres de funciònáfio e de portug^uês, de
"oúpïãe""ao
q;tã;; pô;as durante todo.o- período de ocup-ação da Colónia'
ti a"Àü"àaarnente pela actividade.e espírito de sacrifício que
manifõstou no serviço de Abastecimentos aos portugueses' em
que trabalhou em l\iaubara, Liquiçá, e Lebomeu, não se pou-

O apontador de 2.o classe das

- ãa'Costa,
Araújo
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p.a,ndg a esforços de,toda a

ordem para atender a todas as necessidadesde tão espinhoso serviço. ' -O secretário da Comúsão Municipal de Díli, Rosário
- da
Roque
Piedade
pef a fãrma
nhou as dificílimas_pill"^
=l9d"iguãs,funções
"o*o'aã".*pude-gereiilg aa umãss,
ãã Èãspitar
de_Díli num período em-que á. ãiïúo"ous de
obter
alimentos
erarn enorïnes, dedicando a esse impoÉantã
o seu
g{oreo, e conseguindo, mercê ár-uil" enorme
"ó*úã-tãa"
dõdicação pelo
bem estar dos outrcs,
_que a atimentação;os'õii;ó=&.
Díii fosse o menos dóficienú
"*
Aï;Ë"u po"riuut-e qïe*ãa nao
falt'asse nunca ao grande
pessoas que houve necessidade de alimentaino período
"ri*"iãìã
ãã
da cotónia. dando.
assim provas de um efevaooiespiritï
"Ëó.opação
au sacrifício
compreelsão dos sew deveres dô português. ----- e de nítida
Jaime cerestinã úon,ulvã,o da silva carva- o cidadão
lho, director
da Sociedqae agriãã1a ËÀt"iu u i"uËulrrã,ï.ìu
actuaeão na forca de voruntáíio. qü" roi e r"oïtóira
",ru
àúïÀosto-setembro ae tb+z quando d, ilï;lã'ddïï;ãul'ãlr"our_
ep que deu provas de muito
1i-",
_desembarãço e desprezo
p:t_"^_f:"t9", e ainda peto extraordinário
auxrio- q;eìiestou
curante uma Erande parte_do período da ocupação jupoi".u
-g'ã;;;!ï"
colónia, no fo-rnecimË"b d.
"*
almentação aos portugueses' muitas vezes cor-reni[o risco
au .or"e*
no
que deu prov_as de uma nítida compr;eensão
"1p""iãiiãs,
aos seuï
o"ïËi.* au
português e de um eÌeva"do espírito'de isenção
;de inc;;dì;ional
colaboração na resoluçãg.de tão gïuve p"oËrernâ.O deportado, António Aügusto'dã"-Sã"iou, pela forma
como sempre se desempenhou do seu carg'o
ae enóai"ããaào ao
*{uiço de abastecimento de águas t
d;
óïi qiãïïr,*u_
guÌu mantej por forma uusoi,rtumó.ri"
"id;ãã
;ii.Ë;t.;ïaïïu"'po,r_
pando a glforeos nem,olhando a-perigos
a" q"áil"ãïrrãïr""r"
-ioo*
par?. gle.t_ão_ importante serviço f ôsse ïnantiaó
atrãveì ãã
a,s dificuldades, com a maior legutariãadó;
.ó*;-õ;H'.*i*,
com um.esforço digno de mençãõ especial,'para-ãì"
J
--r--r"r_
tasseaáguaàpopúação.

"ìrü

O d.eportado Jaurés Américo Viegas, pelas contínuas
provas que deu, durante todo período,qaãcípáçããã"ôor?"i",

-o
de um grande desembaraço, eteüaao-espr"itã
ãã
prezo pe^lo. perigo, estand.o sempre p"orito para "ã*""iãiïiãï'ou*todas as músões
de que foi encarreqado e-sena^o, eir tóarãã. ;;;Ë&üï
,_
óptimo e teal auxitìãr do Corr""roãã òãrorrru.

O deportado José Seraf,im Martins, pela sua extrema

dedicação peto serviço; quaridades de

taba[ïtu;;rãàïuçao

;#.ËïH'"'.r;nfl"ïãõ"1ï#'i;,":H'":ïtlu'l*tÍi#*í;
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oue não pudesse ser utilizado durante esse período pelos ocuColónia e
frantes uha grande parte do material de guerra da
ãstando semp-re prontb para ajudar desinteressadamente a remeaiu" toOât ãs deficiênãias dã material com que a população

lutou.
O deportado Manuel Viegas Carrascalão, -pe-I1 forma
como exerceü as funções de feitor da Granja <Eduardo,Marques>

que soube tornar, úercê de uma grande tenacidade, aliada a
üma intetigente actuação, um elemento de grande valor para
a melhoriJd"as condições de alimentação dos poïtugTeses conãentrados em Liquiçã, manifestando'-se assirn um empregado
..-u nítida ãoúpreensão dos seus deveres e um óptimo
"o*
auxiliar do Governo da Colónia.
deportado José Rodrigues da Silv-a, pelas-extraordi-Oqualihades de decisão, válentia e dedicação de -que deu
nârias

p"ou*À io árduo serviço de que foi encarregado_da condução de
serviço
!étreno. em corcora dos portos de leste -para Liquiçâ,
em
aïmados-e
indígenas.
fogo
tle
debaixô
do
p',r
vezes
fez
ãue
forma
pela
ainda
moral'
e
deu provas d" 9* óptimo
,iou
""-i""
ruittpre ddu contas dos vários serviço_s de que foi encarã'oÀo
rçgado, sa^bendo remover todas as dificuldades e executar o que
Ihe era ordenad'o'.
O deportad.o João tr'ernandes Pinto, pela forma como se
portou no selviço das duas colunas que forarn sufocar a revolta
ãe Maubisse eri"tg42, batendo-se coú calma, decisão e absoluto
desnrezo pelo perigo e sendo um óptimo auxiliar, com.grandes
q"u'iiaaA"'" aó trafãmo e de dedicação, não só nesse serviço como
dit"da durante o paríodo de concentração dcs pontugueses' em
Liquiçá.
Cumpra-se.

Residência do Governo da Colónia de Timor'

- Outubro de 1945.
em Díli, aos 10 de
reiru d,e Carualho.

-

ü) Manuel il'e Abreu Fer'

PORTARIA N." 1:143
com a substituição do Intendente Militar da Fronteira termin'su hoje, de factõ, o período de reocupação.administlltiva
da Colóniá, entrando'o sõu territónio na completa normalidade
de administração.
A forma como tão importante senviço foi levado -a efeito,
apenas em 14 dias, as altas qualidades de patriotism'o, de exacta
ãã-p"ee"sao d"os'seus deve-res, de portugueses e o ,espírito de
abne'gação e sacrifício de que derarn provas, nã'o só todos aque139

les que directamente executaram
essa reocupação, corno os que
concorreram para que era fosse possívèi
iliã; ãi"ïã p""ro,
pelo seu esforço e peto extenuantã
traüa*rò í"" i,"ãaüïãm para
que tudo, se fizesse e estivesse
niüü a. rrgrãs,.t";;;";;e

a tão bons nortugueses se dê

de agradecirirento.

iúfui."

que

testemunho de louvor e

Desde os srs. oficiais.a quem foram
confiadas as difíceis
.-iiituiuì,-ãoites que, num extenuante .oì1i""ã-t"uratirã-ãã
"orrarrto"us-aãsãii.po"ïË"aiuï trao
transportanam e rev-ara* "*oÀ-.ËuJ"lugou,
através de dificurdades de tod.a a ordem, tóa"";;;b;"*
bem compreender as
necessidades do momenio
bem cumnrirE os próprios indígenar,
" "o"U""uu
il"'ãigïo. a" nossa
admiração e ão nosso-agraáecimãnú
"ãuïãitãrïl,
pela forma como s,o,ube_
ram' pode dizer-se na suã totalidade,-conservar
através de tudo
e_durante
9.lons9 perÍodo ou ããupuìão au cãiã"iJ, ãï'JJuË"""""i_
gados sentimentos,de
amor patriã ".*do cultó pãiJËãnaei"a
Nacional, defendendo u* qo.--tl"i.ì* e
poder à custa dos
maiores trabarhos e
"u.,
;;;;d":*"õr;.*ï,
no
-saô"ifíci"u-u
momento da reocupação, às ."rrtuÀu*, numa
manifestacão de
ategria e de nacioriari-.'"ó q"u-óã"
-'"
p""_
porçqgs impossíveis de exceãer.r- -- t"il;õ;rd;Ë';i"iì;ff
No louvo,r e agradecim".rto u que têm
direito não há que
distinguir
toaos à*-q"ue*ti,ïiam a honra de colaborar
+nguéml
em tal serviço bem o merecem.
Nestes termos:
O Governad.or da Colónia de Timor,
que lhe são atribuírlas pelo artíão-âi.;.Oono,uso das faculdades
Cãl""i"r-ã puro
n.o 21.o do artieo
aa carta'órsâriõ 4"to
ã;"í_;é;;ïoïo'iar
ry.:
Português, deteïmina:
Que seja dado por este meio, público testemunho. de louvor
e agradecimento a lodos os. pg.rtilãuós;s,
europeus, assimilados
que djrecta o"lrioiúãïu''*tu
coránórárarr, ,ru p*ï-t*trg-u"""
paraçao
e execueão da reocupaçãc adminì-ú"ti;;;""ú.i'Jrra"iu
.
e sanitária da colónia, revadaã
uiruìtoïà período deconrido entre
5 e 19 de Setembro do'correni;il;* ""
funçõesr de intendenter

cumpra-se.

ern

Residêlcia do

da cctónia de Timor,
- Novembrã aã Governo
DÍli, aos 21 de
fgab.-_ a) Manwel d,e Abreu,

Ferreira de Carualho.

PORTARIA N." 1:144
Na Portaria n.o,1:18?_A de 10 de Outubro
de 1g4b, deixou
{e ser incluído, por lapso qr. *gì iul-ãai*", o soldado de
arti1+0

lharia n.' 40/282 da C. D. T., Saul Nunes Catarino, que exerceu
e exerce as _funções de encarregad'o, da chefia dõ posto de
Fohorém da Circunscrição da Fronteira, cuja actuaçãd durante
o.período_â que a mesma portaria se referó, lhe deu jus a ser
distinguido corn um público testemunho de louvor..
Nestes termos:
O Govern'ador da Colónia de Timor, no uso das faculdades
que-Ihe são atribuí{as pelo^ artigo 31-. do Acto Co,lonial e pelo

21.' do artigo 33." da Carta Orgânica
!."
Português,

do Império Coloirial
determina:
Que seja louvado o soldado de artilharia n.o 40/282 da
C. D. T., Saul Nunes Catarin'o,, encarregad.o da chefia do posto
Administrativo de ï'ohorém, da Cincunsõrição de F.ronteira, pela
forma como sempre trabalhou no exercício das suas fun{ões,
em que mostrou qualidades que o fazem considerar um bom
chefe de postos e especialmente pela sua actuação dunante a
revolta dos indígenas da Circunscrição da tr ronteira, em Agosto
a Outubno de 7942, em que, estando encorporado no pelotão de
Polícia da Fronteira, revelol.r excepcionaiÁ qualidades de bravura e de ponderação, oferecend.o-se semprè para as missões
ma,is arriscadas e desempenhando sempr€ coú brilho aquelas
de Çtrp era especialmente encarregado', designadamente no dia
1 de Outubro em que, sendo comandante da força militar que
apoiava os arraiais de Bo,bonaro, num ataque aos revoltosos
com _a sua oportuna e fulminante intervenção permitiu que os
revoltosos fossem completamente destroçados, no dia tt Ao
mesrno mês, em que teve acção enérgica er decidida durante um
novo ataque aos revoltosos e ainda pela forma como ràpidamente se apresento.u em Liquiçá, onde tinha sido chamado para
uma missão arriscadíssima, pencorrendo em seis horas a-distância do Talo àquela Vila, manifestando assim, e sempre,
excepcionais qualidades de soldado disciplinado, valente e de
um desembaraço e ponderação po{.rco vulgares.
Cumpra-se.
Residência do G'overno da Colónia de Timor,
em Díli, aos 21 -de Novembno de 1945.
a) Manuel cl,e Abreu
F errei,ra il,e C arualho.
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Relatórios dos Serviços de Saúde
ANOS DE L943-t944-1945
RELATORIO R,ESPEITANTE AO ANO DE

1943

SENHOR GOVERNADOR DA COLoNIA DE TIMOR
EXCELENCIA :

As circunstâncias extraordinárias e completamente anormais em que nos encontramos, sujeitos a todos os perigos e
c_onsequências da guerra, e g:uerra a valer, impõem a,o, fiel servidor muito maiores deveres, grande paciência, abnegação, sacrifícios sem conta e muitas vèzes diflculdades insnrperáveis, que
a história mal virá a conhecer, sendo dificílimo-destrinçar e
'avaliar com inteira justiça os serviços prestados à Pâtria, quer
colectiva quer individuaknente.
A crítica histórica tem de ser feita passados os acontecimentos, com calma e sem paixões. Não é, pois, ocasião para a
fazer. Porém os factos devem ser registados, emborã, pon
enquanto, não possam ser cornentados, nem se p,ossa também
investigar a sua razáo de ser, o que deverá ser feilo mais tarde,
rec_ornpensando-se os que cumpriram e castigando-se os prevaricadores se os houver.

- - É por ter considerado estas proposições que me julgo na
obrigação de juntar a este relatório umá resênha doi fãctos
principais respeitante ao serviço, dos quais tive conhecimento,
a qual será completada ou mesmo corrìgida com o testemunhc
dos funcionários da Repartição que agora não posso obter.
Apresento assim um esbogo de história,ìervindo estes elementos para que um dia justiça seja feita, condição essencial para
qug os maus reconheçam o perigo dos seus erros e as pessoas
{e b_em recebam justa recompensa, pois que a natural safisfação
do dever cumprido é p'o,uca co'isa, se o eiacto cumprimento dos
{ev91es, ou acções relevantes, não forem reconhecidos por quem
de direito.
Também, sem dúvida, interessará sobnemaneira, saber d.as
condições de vida dos portugueses durante o período d"e guema.
Pon esse motivo incluo neste relatório (que òbviamente deveria
começar na data da minha posse, em 2 de Agosto de 1g4B) a
descrição das circunstâncias de interesse,para a Saúde pública,
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desde o ajuntamento dos portugueses naZona de concentração

(Novembro de t942), tanto mais que o estado. de guerra, as

ansiedades e incertezas do futuro e mesmo a falta de expediente

impediram que fossem elaborados os variados documentos da
estatística normal.
F eitas estas ligeiríssimas consideragões, preâmbulo que me
parece necessâri'o, entro agora no relatório pròpriarnente dito.

Medicamentos, Iìlaterial Cirúrgico, Utensílios,
Roupas, etc.
Foi corn a maior tristeza e quase com desespero que os dois
médieos a quem coube, prestar assistência aós portugueses,
verificaram que, além dos seus esforços e boa vontade de bem
servir, com poüco mais poderiam contar para cumprirem a sua
humanitária missão. Pràticamente todo o recheio,do hospital
Dr. CarvaJho, transferido para Kelikai, aí se,perdeu; e o mesmo
aconteceu nas sedes de delegação (Aileu e Baucau) a não ser
uma malinha de mão,, em que o signatâri'o, tinha juntado alguns
medicamentos de urgência e instrumentos de pequena cirurgia
paÍa o easo, que se deu, de ser impossível empacotar para
transporte, pelo menos o mais útil. Ern sì.una, ficamos reduzidos às existências das ambuÌâncias de Lahane e Liquiçá, as
quais eram muito pobres, salvando-se t'odavia alguns utensílios
de valon (autoclaves, mesa de operações, aparelho de Clayton),
livros técnicos, etc., assim como bastantes frascos corn medicamentos (infelizmente de pouco val'o,r terapêutico por serem
muito antigos), os quais haviam ficado na atrecadação do edifício do hospital, certarnente por serern de transporte difícil ou
por não terem val'o'r actual.
Fe,ito o inventário, encontrarn-se ain'da, em barricas e latas,
razoáveis quantidades de: sulfato de sódio, borato de sódio,
âeido'bónico, sulfato de cobre, enxofre, vaselina e permanganato,
de potâssio. Têm sido estes medicamentos, generosa dádiva da
Providência, largamente empregados.
O material de penso existia em quantidade mínima, e temo-nos aguentado, p'oupando-o com a mais pnofumda avateza;
hoje estâ reduzido pràticamente a zero com excepção de uma
quantidade mínima guardada para ferimentos graves, sempre
provavels.
Operações cirúrgicas, ern condições de sucesso, são impossíveis.
F alta o material ciúrgico e de penso, luvas, batas, t'oalhas,
etc.; e todo o material de 'anestesia, além dos medicamentos

143

necessários para acudir prontamente aos acidentados. Esterilizações perfeitas também não podem ser e,fectuadas por não
termos petróle'o p,âra aquecer os autoclaves.
Foi devido a estes factos que foi solicitado, que os quatro

timo.renses, auxiliares dos europeus, gravemente feridoi por
estilhaços de bomba (que ficaram profundamente situados nos
tecidos), a quando do bombardeamento das vizinhanças do hospital, fossem operados no hospital nipónico. Os curativos c'onsecutivos foram feitos por mim e enfermeiros ern serviço no hospital, transferindo-se mais tarde os feridos para a ambulância
de Liquiçá, onde parecia não haver perigo de bombardeamentos.
As operações de pequena cirurgia e os curativos de feridas
e úl'ceras têm-se feito todavia, utilizando-se os mais diversos
recursos corn'o, pano de roupa muito usada (a substituit â, gàze),
sumaúma (para almofadar as lesões da pele), ataduras d"e-qualquer pano e mesmo de folhas de palmeira (servindo-nqs as
folhas verdes de palmeira esterilizadas à chama do álcool indí:
ggna, para tornar impermeâveis certos pensos) e tantas irnprovisações a que a penúria obniga.
Forarn cedidos alguns medicamentos pelas forças nipónicas. Assim receberam-se em Dezembro de L942, dois mil e quinhentos cornprimidos de quinino, e em Maio, de 1943 uma
pequena quantidade de medicamentos, entre os quais havia 170
gramas de euquinina, que muito jeito fizeram para o tratamento do,sezonismo das crianças. Em 18 de Maio do mesmo,ano
foi entregue ao Senhor Cônsul do Japão, uma lista dos medicamentos, material de penso e utensílios, essenciais para os portugueses. Em 10 de Setembro foram internados no hospital
Dn. Carvalh,o dois timorenses com várias lesõe,s traumáticas,
tendo o médico nipónico, que os acompanhou, enviado algum
material de penso para o seu tratamento. Em Novem,bro, ainda
no mesmo ano de 1943, registaram-se casos de varicela tend'o-se
pedido, e obtido, alguns medicamentos, embora em pequeníssima
quantidade. Em Outubro, recebemos 400 tabtoides de qtrinino a 0,10 g.

Estado sanitário da popul a,gã,o

.! Não nos afligiu, até agora, o cataclismo das grandes e mortíferas epidemias que tão fàcitmente se instalam nos aglomerados humanos em que o ajuntamento de várias famílias sob o
mesmo tecto, sem qualquer espécie de confortG, com falta de
quase tudo, desde as roupas e material doméstico até à alimen.
1+tt

ta.ção, que.pgl ser pouco variada e reduzida (devido à sua difi_

crlrma aquisição, visto aparecer nos mercados em pcüca ouanti_
dade e com custo incrível) não corresponde às nôrmais ï""""sidades.da fisiologia nutritiva-, por lfie fartarem quantidades
suficientes de gorduras, qroteínas e os princípios i'itamínicos
essenciais à manutenção da vida sã. A alimentação é pouquíssimo variada e é_ quase exclusivamente constituídà por'fecúlent-os (milho assado, cozido oiu em papa, arroz, mandìoca, batata
doce e inhames, sendo raras as bátátas) ; fazem muita ialta os
ovos' carne f pei>,<e em quantidade suficiente, os variados legumes, fruta,- hortaliças e gorduras animais ou vegetais, pois rião
havendo hâ muito tempo o azerte de oliveira, sãã quasã impos_
síveis de obter a banha e os produtos vegetais oleoôs (óleos de
amendoim e de côco, e amêndoas de <quiãr>
Canarium molu_
cannum, Blume
O leite é tão pouco que- teve de ser racio-). e crianças, exclusivamente. se acrescentarnado pelos doentes
mos as_ preocupações diárias, o quase invencíveL desânimo, a
vida sedentária, ou para muitos'os rudes trabalhos das <<hortas>>
a céu descoberto em clima tropical (óptimas ajudas para a acção
dos agentes mi,crobianos), fàcilrnente concluiremos que faial_
mente seríamcs presa de doença, se não fôra a sortel segundo
alguns, ou a ajuda Divina conforme a maioria crê. Tambéãr não
apareceram moléstias-que, não existindo até agora em Timor
po-deriam ter sido veículadas pelos, soldados (ãengue, cólera,
febne amarela, tifo exantemático, bilharzíase, pof exempto).
Durante o mês de Dezembro registou-se em Liquiçá e Mau-bara
o aparecimento de gripe com laringite e angina com carácter
bastante transmissível, doenças que o Sr. Delegado de Saúde
de Liquiçâ conseguiu tratar e evitar a sua difuÁão, lamentando-se o faleciment'o de duas crianças (filhas de europeus), uma
de dois ârÌos ê outra de cinco anos de idade. Durante o ano de
1943, registararn-se alguns casos benignos das seguintes doenças: sezonisrno; disenteria bacilar e alguns casos de disenteria
amibiana crónica; gripe; reumatismo; anginas; sarna (devido
à falta de sabão); úlc_eras tropicais; corizas banais; parotidites;
varicela; alastrim; cáries dentárias, com ou sem adcesso; boubas (entre os timorenses); cólicas hepâticas; e várias neurastenias e histerismos próprios das circunstâncias.
Alguns portugueses que foram forçados a viver no mato
durante meses, apresentaram sinais de béri-béri: paresias e
insensibilidade ligeiras dos membros inferiores, astenia cardiaca
e edemas na face e n'o,s pés (dorso e à roda dos maléolos). Estes
sintomas curaram fàcilmente com o tratamento baseado em
alimentação rica em vitamina Bl.
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hrfelizlnente já se registaram óbitos entre
- -_
europeia.
os dois nrimeirois deram-se'em Liquigáa população
ou
Novembro de 19431.
devido ã- f,ìU"o"utose pmtm,on
"ã--*á*
_um(
ar
cr6nica (1) o outro devid.o a àngi"aãe LuJwig (2),
ambos em adurtos; em Dezembro farecerím euã" à"i""ç€Ìsr,
na
epidemia de
gripe corn laringite e angina, ae quã acima falei

Direcção dos serviços

. 1,o99 que tomei posse do cargo de Chefe intenino, considerei
sobre a'd,esvantaEem para o,serõiço em o senúóo-nuìusãão
Liquiçá"ter que eÀp;;ilã;j""s que difìcilmente, au
laúpe de
chegu,liq.'. a tempo de nã_õ p_ertiurbareú ò ,ug'ta"
oou
-;;'fu""_
trabathos. Resolvi
""ãã_""tã
* r*òlrrçil d; t;d*
.então-delegu"
tos, que não necessitassem ser:em presenteË a V. E{;;n;Snnon
Derlegado, de Saúde de Liquiçâ,
que V. ex."'sã ãigro,
concordar.
"ïã-ã
Também tive a honra de obter o assentimento
de v. Ex.o
par'a a minha proposta da abertura imediata
de um curso de
enfermagem. Esse curso tem funcionado com bastante
ïegutaridade, tendo eu escrito as rições pu"" -ã" ;úõ;;;""'ãlrgo,
circunstância bastante útil põis até agora não existia um guia
para o estudo, dos
.alurros; tarnbém, ãcabadas u* ii-çOes,futuro enfermeiro terá
um fo,rrn rrário corn os medicam,entos
"aaa
usuais e_ já conhecidos por ele o. q_ue será de
$*du;;il;g"*
Sten$9nd9 a que o enfermeiro isoraão tu'm de r"ã,rur oo-o õiirico.
Em Liquiçá, o Senhor Delegado, de,Saúde ta timAam-*riïr""o
sernelhante, devendo os exames ser feitos .- Ãurir*ão]
urro
de L944.
Hospital

I)r.

Carvalho

Os doentes internados têm sido peucos pelo motivo de
os
timoqenses terem receio dos b,ombardeãmentoË, preferinú
viver

e.'. rnorrer no rnato. Ao eontrário, o posto

méìdic,o é reiativa_

-e--|""t"_
menter bastante frequentado para conÃ'ulta,
mentos arnbulatórios_dos qua-is se tem ob,iidro
"u*utiuo,
qlr"
satisfazem, embora não possuarnos o materiufá*-pã"*o
"ó=uìiuãoÃ
ãlã""i"_
fectantes convenientes; õorno ferizmente nos restâva um oouco
de salicilato de bismuto pudernos tratar bo,uúas ão põ.*"rïì*o-

(1) Chefe de posto José d,c Nascimento.
(2) D. Alice da Costa Mouzinho
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rense, preparando uma suspensão a L07o em óleo de côco, corn
naagníficos resultados, corno há muito ternpo,fc,i verificado pe,los
médicos desta Colónia. Durante o 'ano forarn hospitalizadõs 44
doentes send,o a média diária der 7. As doenças f'o'ram: va,ricela,

parortidite, sarna, ferid.as, gripe, úlceras, blenorragia e tuberculose pulmonar. lnalecerarn 3 timonenses (parotidite cornp,licada, 1; gangrena, 1; úlcera crónica, 1; er um chinês (tuberculose pulmonar crónica).
F oi tarnbém internada uma mulher em estado de parto que
verifiquei ser distóc,ico; por felicidade existia no hospital um
forceps de nrodelo arca,ico, o qual, todavia, não me deixou
ficar nral.

Secretaria da Repartição
Ofereceu-se parafazer o serviço de dactilografia", o que foi
auto,rlzado po,r V. Ex.u, o aspirante administrativo, interino,
Domiingos Afonso Ribeiro,, que muito útil tem sido, assim corno
os outros funcionârios da Administraçã'o,do Cbtrcelho, os quais
têm mosürado a rnelhor das hoas vontades para cornigo.
O arquivo da Repartição pe,rdeu-se em Kelikai. Tendo sido
feita, por ordern de V. Ex.', uma escolha de documentog nos
montes de livros e pìapelada constituídos pon arquivos de várias
repartições, resultou encontrarem-se aÌguns respeitantes a esita
repartição (po,uco imporrtantes), várias revistas médicas e a
colecção quase completa do Bto'letim Sanitário da Co,lónia que
guardei e ordenei. Assim consegui juntar os elementos sufieientes pÌara a preparação consciente de um projecto minucioso
de remodelação dos Servigos de Saúde em que trabalho há
tempos.
Também foram encontrados estudos botânicos sobre a Colónia de Tirnor, que me facilitaram extraondinàriamente a elabora4ão de urn trabalho sobre medicamentos vegetais provenientes de plantas d"e Timon, nativas om já a,climsflas, cofiÌ o firn de
divuJgar propniedades terapêuticas dessas plarúas, potrco conhecidas, visto que poucas drogas farmacêuticas' possuimos.

Funcionários
Sobne o"seu cornportamento'

e rnovirnento, fala a sinopse

anexa.

lttT

Relações com o Sr. Adminisúrador
do Concelho de l)íli
Houve, entre mirn.g o Sr. Engenheiro, Canto,
a melbon
evitar atritosì Esb-Senhì;; ;Guilõ;",das
autêntico, t utrà me criou Oiticufdaaes, pensand6
sempre no
bem de todos e aiudando c.serviço ;" il;"õ;ãüï""òãïË"rra"
Japão, sempre"se- res;trições,ìoilu""*" fonça
de vontade
fo
e sgry se poupar a esforços de qualquer espécie,
Ë".""du"Co
'.ã";iá;ã; *"u
contínua
proficiente aótuação'ae ï. n".;
_e
conseguido o maior número dó vantagens para",o,
a saúde púÈti"".
compreensões, para

Conclusões
O estado sanitário da po-pulaçã"o ê razaêtvel, porém,
é muito
de temer, por possívet e,prdvávet, à úrupèaoãò
i"ãiã.üi""sï"**

que levem à morte muitòs po_rtuguese",'s" u" condições
não se modificarem, nomeãdaniente, ío respeitantèl í dËvida

tação e aos meios de combater as d.oenças.
"ri-"rrpessoal dos serviços de saúde é suficiente cump,ridor:,
o
e
g::. _""de _prever que, quando possuir os ;;i;."";;;;Ëãrios,
ff
(Ieve satNtazer.
A BEM DA NAÇÃO

ll

_

_Rep,artição Técnica de Saúde e Higiene, em Lahane, aosr BJ_

de Dezembrc de 1g43.

O Chefe da Repartição, interino,
JOSE DOS SANTOS- CÂRVALIÍO
Sinopse dos faatos mais importanúes referenúes
aos Serviços de Saúde no ãeconer do estado
de guerra, em Timor afr,é aa fim do ano

de 1:943

ANO DE
17 de Dezembro:

- P"",ffiHg'8 $ïtjfrS'?ïïnïl.i;ï;
dever.
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1941

ANO DE
Janeúro:

20 de Fevereiro:

Maic':

-

-

1942

A Do'ütora D. Elvira Correia Teles, com
tc'do o desur-tenesse, encal-rega-se de todos
os serviços clínicos aos portugueses de
Aileu.
Desembarque das forças nipónicas. Cornbates e bornbardeamentos. Tod.o o pesso'al
se mantém no seu posto, cumprindo co.m
brio o seu dever, destacando'se o Dr. Rodrigues, Fartnacêutico Oliveira e pessoal
da F armácia do Estado e do Posto Médico.

O Posto Médico é transferido d"e DiIí para

- a residência do sr. Roberto

de

Menezes,

em China Rate.

Junho:

-

11 de Julho:

-

O Dr. Pedroso, De'le.gado de Saúde da
Zona Oeste, que habitava no hospital Dr.
Carvalho, passa a residir ern Aileu.
Portaria transferindo a Sede do Govemo
e os Serviços, par"a Baucau. A Repartição
de Saúde, F armácia do Estado e o Hospital Dr. Carvalho, foram atrojados em
Kelikai. No edifício do hospital, em Lahane, ficou urna a,mbulância para socorros
aos poucoÊ portugueses de Díli e Lahane,
dirigida pelo Dr. Rodrigues, ten'do corno
auxiliares o enfermeiro, Victon Madeira
(que se ofe,receu, para ficar durante dois
mèses) e doisr enfermeinos auxiliares (Pedro da CYuz e António Lopes) que à tarde
seguiam para casas na montanha, long-e
Oo hosplfa;I, bem corno o praticante de
enfermeiro, Afons'o Borges Gomes.

24 de Julho:

Fins de Julho:

Falece ern Bóro Mátan (Posto de Laulara)

-

o enfer"lrreiro d"e 1.u classe,

-

O Administrador do Concelho de Díli e
vários funcionários passam a habitar no
edifício do hospital.

Joã Moura.

14e

72 de Agosto:

2l

-

Ch9Ë,q a DÍli, o Dl.. Santos Carvalho, que
se tinha ofere,cido, para, durante urn rn-ês,
trocare,s suas funções cotn as Oo Or. francrsco tt{drigues. Chegada do Dr. Rcdri_
gues a Bauc,au.

partida

de Agosto:

de uma coruna de voluntários para
- a Circunscrição,
da F ronteira, em- rãiisao

perigosa. O Dr. Sa.ntos CanvalÁo oferãóó_se
para seguir, o que não pôde ser permitido,
por Sua Ex.' c, Governa.dor. ã coluna
encontra ern Bobonâ,ro o praticante de
enfermeiro Daniel Mad"eira, ã quat sã-oferece para lhe pres;tar os sorviçoì; der enfer_
magenÌ, tendo cumprido bern o seu dever.

Agosto:

p,artem

Aileu duas f,o,rças da Cbmpa_
- glir de
Caçadores,
em missão pe"igã!ã.
uma {".
delas .teva como enfermeiro prati_
o

cante de enfermeiro Atfredo Borges,

sì,

qual

cumpriu bem o seu dever; a õ.rtia feva

ffü,f ã5:'tï: ï,ïfl l"il?ïii.

\..
5 de Setembro:

8 de Setembro:
1 de Outubro:

2 de Outubro:
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ï"" :iff m1:

gpm, por ajudar o enfermeiru de Aileu no
tratamento dos ,condenados), o qual desa_
pareeeu no exercício da sua missão.

-

Oc'pa.ção pelas tropa,s japonesas do novo
pavilhão do hospital Dr.,Càrva,lho. do navi_
l-hão dos timorenses e do pavilhão ddmu_
lheres.

O Dr. Santos Carvalho, oferece-se, para
- ficar
em Díli outro rnes,.

-

Monte dc Dr. pedroso em Aileu.

Chegam a Lahane, vindos de Aileu, os
enfermeiros Marcelo Nunee e, Daniel Ma_
deira.
O prraticante de enfermeiro auxiliar, Manuel d,a Costa, aconrpanhando alguns p,on_
tugueses, segue de Aileiu para Fátu Béssi.

14 de Outubro:

Outubro:

-

Voltanann a o,cupar os seus antigos, lugares,

ern" Lahane e em Baucau, o Dr. Francisco
Rodrigues e 'o Dr. Santos Carvalho.

Época agitada ern Liquiçâ e Maubarra. portam-se bern os enfermeiros Victor Madeira,
Daniel lVtradeira, o enferrneiro auxiliar Ma-

teus Ribeiro e o praticante de enfermeiro
Ernílio de Oliveira, o qual já sertinha portado com valentia ern Balibó.

25 de Outubro:
26 de Outubrr;':

28 de Outubro:

-

O praticante de enfermeiro Manuel da Costa, vern para o Hospital Dn. Carvalho.

-

Ordem a todos os funcionários, para seguirenx para a Zona de Concentraçáo acompanhando as autoridades administrativas.

-

Abantlonararn Fátu Béss,i seguindo, para
p,arte incerta, os enfermeiros Marcelo Nunes e Man-uel dos Santos.
Abandonaram Baucau o praticante de enferrneiro estagiârio Õscar Lemos e os praticantes de enfermeiru auxiliares Raimundo Guterres e João da Ccsta Ribeiro.

14 de Novembro,:

-

16 de Novembno:

-

O Dr. Santos Carvalho chega a
de Baucau.

-

Chega a Liquiçá, vindo de Baucau, o ajudante de enfermeiro Lnriz Lemos.

21 de Novernbro:

Fins de Novernbno:

-

Díli, vindo

O Dr. Santos Carvalho oferece-ser para
ficar perrnanenternente em Lahane. O enfermeiro da ambulância do hospital passa
a ser mudad,o de 15 ern 15 dias, segundo
uma escala de serviço, repartido' pelos
enfermeiros: Vi,ctor Madeira, Luiz Lernos,
Daniel Madei,ra e Ernílio de Olive,ir:a. Estes
enfermeiros têm :a sua resi'dência em Liquiçâ (os três primeiros) e, ern Maubara
(o últirno).
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Dezembro:

-

Dezemb o:

-

Apresenta-se o praticante de enfe,r,meiro
Orl,ando Lemos, vindo de F ui-Loro, onde
prestava serviço.
O Dr. Santos Carvalho desiste da gratifi_
[ue lhe
era devida pelos serviços dõ posto Médico
(enquanto durasse a situação ano,rmal)
continuand'o a prestáìa gratuitamente.
cação mensal de cinquenta patacas

ANO DE
6 de F"evereiro:

-

1943

Morte do Chefe da Repartição, Dr. Co,rreia
Não volta ao Hospital o praticante
Afonso Borges Gornes.
Te_les.

26 de Fevereiro: --: Chega a T.ahane, vindo de Viqueque, o,primeino cabo reformado Franõiscó Migirel,
dando a notícia das mortes do Dr. Coireia
Teles e do ajudante de enfermeiro Fernando Senanes.

11 de'Maio

12 de Maio

Ma io :

2 de Agosto:

Bombardearnento aéreo junto ao HospiCarvalho. Quatro timorenses, ao
serviço dos portugueses, são gravemente
feridos por estiÌhaços.

- tal Dr.
-

Os feridcs são operados no hospital nipó-no
em seguida hcspitalizaclos
Hospital Dr. Carvalho.
n_ico, sendo

- f Ë:f*:iil uï""",; ii. i#$: rt""ilgï:Í
-

:

O Dr. Santos Carvalho é norneado Chefe,

ifft.1ï"iaRepartiçãoTécnicadeSaúde
3

1 de

A gos to :

1 de Setembro,:
752

-

Jl "#.Ëï,ff#ïàï?s."$j3i â?."J; ilïxi;
Díri e Liffiii"""?:J"#Hi'"1-iãir?*í.ï
3

Promoção a ajudante de enfermeiro, do
praticante de enfermeiro Dar*iel Madeira.

4 de Setembro:

22 de Setembro:

-

Abertura dos cursos de enfer'magem em
Lahane e Liquiçá.
Apresentam-se em Lahane, o praticante de

enÌermeiro António Luís de Oliveira e o

H"ff"ï#J'Ê3ãH:ï"? iïã f

'ffi;

*"'ËH

Ossú em direcção a Baucau, ern cumprimento das ordens receb'idas.

1 de Dezembro:

Promoção a enferrreriro de primeira classe

- do enfermeiro de segunda classe Victor
Madeira.
Prornoção a enfermeino de segunda classe,

do ajudante de erúerrneiro Luís

Le.mos.
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Situações do pessoal de saúde
Situação

Nomes e categoria

em

26-Outubro-Í 942

Situação actual
(31 de Dezembro
de í943)

MÉDICOS
Dr. J. Correia Teles

Kelikai

Dr. D. Arriarte Pedroso

Aileu

Dr. Francisco Flodrioues
Dr. Jos S. Carvalho-

Lahane
Baucau

Falecido em 6

Fevereiro de 1943
Faleceu em l
Outubro de 1943
Liquiçá
Lahane

FARMACÊUTICO

Mário de Oliveira

Ossú

Ausente

Kelikai
Fátu Béssi
Kelikai
Fátu Bessi

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

ENFERMEIROS

José Ricardo
Marcelo Nunes
Serafim Pinto
Manuel dos Santos
Victor Madeira

Lahane
Same

Francisco dos Remédios

Alcino Madeira
Jcsé de Oliveira

Luís Lemos
Fernando Senanes
António de Oliveira
Daniel Madeira
Luís Rodrigues

Kelikai
Aguardando aposentação
Baucau

lliómar
Viqueque
Liquiçá
Kelikai
Maubara

Emílio de Oliveira
Alfredo Borges

Ausentê de Baucau
com lÍcença

Afonso Borges Gomes

Maubara

Ausente
Falecido
Liquiçá
Liquiçá
Falecido
Lahane
LiquÍçá

Ausente
Lahane

Ausente

Lahane

Desaparecid.c

Kelikai
Liqutçá
Ataúro
Bobonaro
Ainaro

Ausente
Liquiçá

ENFERMEIROS

AUXILIARES
Lamberto Boavida
Faulo de Jesus
João da Costa Pereira
Sebastião da Costa
João Tilman

ioão Guterres
Paulo Gama

Mário de Andrade
Francisco da Silva
Francisco Alves Gomes
Manuel Sarmento
Pedro da Cruz
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,\

Ermera

Kelikai

Maubara
Maubara

Ausente
LÍquiçá

Manatuto
Soibada

Ausente
Ausente
Vila Taveiro
Ausente
Ausente

Lahane

Lahane

Lautém

Vila TaveÍro

Situações do .pessoal de sa,úde (continuação)
Nomes

e

Situação
categorias

êm

26-Outubro-Í942

Domingos Soares
Mateus Pereira
António Lopes
José Gusmão
Santiago da Silva
Mqteus Ximenes
Mateus Ribeiro

Mateus Soares
João Soriano
Bernardino Soares

Mário Rebelo

Aguardando aposentação

Situação actual
(31 de Dezembro

de í943)

Ausentê

Pássabe
Lahane

Pássabe
Lahane

Kelikai
Kelikai
Kelikai
Liquiçá
Kelikai
Liquiçá

Ausente
Ausentê
Ausentê
Llquiçá
Ausente
Liquiçá
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausentê
Maubara

Bàguia

loaquim Jacob

Kelikai
Kelikai

Domingos de Sousa
José Guterreg

Beco
Baucau

Aleixo da Costa
Manuel da Costa
Daniel da Piedade
João da Costa Ribeiro
Cláudio Boavida

Hâtolia
Lahane

Lahane

Kelikai

Ausente
Ausente
Ausente

Baucau

Kelikai

ENFERMEIROS
ESTAGIÁRIOS

Orlando Lemos

Fuiloro

Liquiçá

óscar

Baucau

Lahane

Lemos

Viriato Mestre
Fernando Gonçalves

Barique
Exonerado a seu pedido

Ausente
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RDLATORIO RESPEITANTE AO ANO

DE

1lg44

SENHOR GOVERNADOR DA COLÕNIA DE TTMOR
.

o

_presenüe

reratório,

,u"isuto"iuffiíff:?,f,#â,'

nuo,

,r*

novidades a V. Ex.'. pj
{ue nete se regista, ió põ" mi_
dado conhecimento a v. $ao
Ex.'"a"çiao temp"o,
eu assirn, ao profundo- interesse que v. u*.â tôm-ã.dï.uãoì"ou
"ó"*fuià"aË"ao
assuntos respeitantes à Saúde pú6lica.

Estado sanitário da população
epidemias nem se regista.raÍÌ casos de doenças
^*,-T-1o_ lo_uve contagiosas. O sezonismo,
emlnentemente
endemia que reina em
Timor, rnostrou-se, em ;inúmencs casos, a que, felizràrente, puae.Nã;
mos atalhar pon termos
quinino.
pï*iirr"t,
^recebido
p9r9m' distribuí-lo com fins
";ï;iconveniente.
profilâiicos, como seria
It{uitos portugueses não têir, rede rnosquiteina orÀ *rrrï", u*
a,berturas das casas não são protegidas co,m uredes metálicas e
é impossível fazer-se uma cámpaãha anti-*.*qrritãl-Éo"- i*"o
a estatística mostra muitíssimos-casos ae seroniÀ', ó, iJirr"*"te
benigno, com ex_cepção de dois casos de sezonisrn, pã*ìàou.
cerebral, um em, Lahane, nutrna menina de quatro anósjquõlietizmente,se salvou, ei o,utro em Liqqiçá, numã rapariga'del qin""
fill" ,{g pui europeu, que-fal,eceu com um acessÌo perni?."T, epileptüorme.
croso

A febre biliosa hernoglobintrica atanou do,is europeus: um
de dezasseis alì9s' que fareceu, ern Maubara; outro de ãito ancs
de idade, que foi salvo, em Liquiçá.
caquexia palustre matoì úrna criança, ern Liquiçá.
A
Registou-se sòrnente um caso de disenteria, e- Liqïiçá.
A gripe foi rara.

Registaram-se_dois casos de tuberculose pulmonar, urn num
europ€u e orutrr num timoroense. urna senhdia teve várias hemoptises.
As úlceras e feridas, como, de costurne, fonarn muito fre_
quentes.
Apareceram doenças resultantes da carência ou defeito da
alimentação.
-..4s doengas restantes foram: cáries; dentrá,rias, diarreias,
colites, enterites, helmintíases, dispepsias, dermatoses (sobretudo a sarïra, furunaulose e, a micose designada por .iHorrg156

-5o"g foot>), abcessos, boubas, reurnatisnr,o, nefrite, blenorragia, ascite,.otife,_çonjuntivite, infecção pnrerperal. Registaram-se os seguintes óbitos, em Liquiçá e' Maubaia (em Díti não os

ho'uve) de europeus ou seus deseendentes:

ôbi,tos
Dia,rreia infantil
Caquexia palustre
Sezonisnro agudo
Aoesso pernicioso epileptiforrne
Febre biliosa hemoglobinúrica
Gripe (insuficiência cardíaca)
T\rberculose pulmonar
TOTAL.

2
1 (Criança de 3 anos)
1 (Criança de 1môs)
1 (Rapariga de 15 :anos)
1 (Rapraz de 16 anos)
1 (Homem de 60 anos) (1)
1 (Homem de õ6 anos) (2)

8

Entre os portugueses, não europeus, tratados nas enferrnarias, houve vários óbitos:
Ern Li,qui,çri, e Mwbura

Diarreia crónica
Tuberculose pulmonar
An'asarcra ( hipo,alimentação )
Traumatisnro (queda)
Cirro,se alcoólica
Debilidade congénita (recém-nascido)

Parto
Infecção puerperral

2
2

1 (Africano)
1 (Afri,cano)
1 (Africano)

1
1
2

Ern Lah,ame
Caquexia palustre
Gangrena
Astenia
Sezo'nismo pernicioso
Béri-béri
TOTAL.

2
1
1
1

1

(Chinesa)

16-

(l)
(2)

José Paulo Nogueira, comerciante, em 18 de Setembro de 1944.
Álvaro da Silva Rocha, ex-condenado, em 7 de Outubro de 1944.

('l) e (2)

Arnbo:s em Liquiçá.

Lí',ì

O óbito por gangïtena, d.eu-se numa timonense que veio
..
pedir
tratamento ao nosso hospitar, passados dias de'ter sid,o
ferida
pon estithaço. Erã impôssívet íupãi"ì""ã gu"_
"q* q9
g?€na estar
já generralizada
A média dei doentes internados no Hospital Dn. cãrvarho
foi de quaitro, por dia.
Pelo acirna dito conclui-sg Oge o estado sanitánio da popu_
lação não foi rnau, atendendo -às rarnentáveis circunsiâïcias
em que viv_emos que, sem exag'ero, podem ser clrassificadas de
péssimas- os meses de Junhoé luttio foram os piõreq-áãvioo
ao elevado número de casos de sezonisrno, pelo qüe fonarn clas_
lifiead-os de rnaus pelo senh,or Deregado oã sari?te oe irquiça;
Fevereiro e Agosto f'oram bons e os-rneses resúantes *"grri""e*.
Em Lahane o estado sanitârio, abstraindo do sezonisrno,
corn que sempre contámos, pôde, sempre, considera,r_se regular.
Não nos atacaram a valer os gérmenes infecciosos. As nossas forgas e resistências orgânicãs é que estão muito desfalcad,as, devido a várioF factoies que d"escreverei na paite deste
relatório respeitante à Higiene púUtica.
Mdücamentos e material

,iXe

penso

Foi-nos fornecido durante o ano,, por iúerrnédio do Sr. Cônsul do Japão, o seguinte:
Bicarbonato de sfiio
1.000 grs.

Derrnatol
Calomelanos
Lactose

250
500

1.000

Neotanvars'an

Sufaminurn

t/6/

0,22

0,22
0,22

6/e/

>)

L7/LL/
Ataduras de gaze, (diversos ta-

m'anhos)

Ga;ze (envelopes de

758

grs.)

1.000
2.000
25
1.000

2.t00
5.000
1.000
6.000

)>

10^X0-,30)

Algodão hidrófilo (envelopes
de 100

)>

20 ampolas de 6,60 grs.
300 grs.

SaJicilato de bisanuto
Sulfato de magnésio
Õxido amarelo de mercúrio
Tabloides de quinino:
24/2/ tabloides.de 0,10 grs.

26/8/

>
)>

641

39 envelopes

202

)>

Materi,al, üuerso

vidro (5cm')
vidro (5cmu;
Irrigadores (L/2 trtro)
Seringas de
Seringas de

õ
5
5
10

Frascos conta-gotas
Tub'o de,borracha para irrigadon 1g metros
Sempre'que há transporte, tenho rnandado para Liquiçá
o
máxirno possível doe mãaicarnèntoÁ
nos restarn. Não se
[ìe
p?g*T enviar grandes quantidades ae riúaicaú*i,o;;; r.ãì"ou
pors e necessarro que estes vão bem a,condicionados
em caixotes
para que não partam coÍìr os, solavancos da camiónãtã.-õs
rneai_
camentos expedidos em rnaior quantidade, durante," ã"oi
ïoou_,
Vaselina
32 kg.
Enxofre
5 kg.
Sulfato de sódio
20
Mel
6 litros
Borato de sódio
15
Glicerina
2>>
Ãcido bórico
5>>
Permanganato
potássio 1,400 kg.
^ de
S'ulfato de cobre 6 >
Calomelanos
0,<150 k!.
)>
)>

tr"altarn-nos muitos medicarnentos. Aqueles cuja necesstdade mais se tenr feito sentir, são: os tóniïoÀ-õ
(arsenicais, iiodados, sais de c!,lcio, fitina ;ã".j;"ndi,u"ãÃioo"
*
opoterápicos (extractos de fígado e baqo, ovarina,;tc.) ["ãã"tou
i-*,ãeriydou, de ópio (codeína, diõnina, etc-); os uoustesiãóu locais
(cocaína, salicilato de metilq etc.); os antisoptìãóíì"tustì"ri*
(benzonaftol, ferrnentos lâcticos, etc.); os purgantes
o,leosos;
o ácido saticílico (para tr,atarnento das rniãosãs); õu ìOpi..u
antidermatósicos (óxido d.e zinco, ictior, etc.);
iúoiã'r*lo
-airer-Ãã(ng,ra tratarnento das úlceras tropicais) e póríe "i
que
i
t'odos os rnedicamentos de uso coËrente, em injecção (quinúa,
arrenal, cacodilato de sódio, cânfora, vitaminasl
-è""rúãis, he_
mostáticos, etc., etc.)
, O permanganato de potássio,, precioso para múltiplos fins,
acaibou, pràticarnente', e grande falta fará -pon ser de'usã corrente nas moléstias que apârecem todps os dias.
Tern"-me preocupado imenso o facto de não poder vacinar
.
oontra a varíola, pelo menos as crianças. Nes,te cafrítulo de vaci_
nas, nada pode,remos improvisair.

Moúmento cinú1gr,ca
Os dois médioos pontugueses têm feito tudo que lhes permitem oç lirnitadíssimos recursos em material pãr,a opeiações.

Além das suturas de feridas traumáticas, extracções de, dentes
e abertura de abcessos s fleimões, forarn por eles praticadas
operações de pequena cirurgia. O Delegado de Saúde de Liquiçá
tratou os po.rtugueses feridos por bala de metralhadora (ou estilhaço?) em Liquiçâ e Maubara e extraiu um quisto cebáceo
a um europeu; a mim coube fazet a extracção, duma placenta
aderente (post-abontum) à mulher de um europeu e o tratamento de feridas de guerra por estilhagos de bombas de avião
numa mulher e numa criança timorense,, tendo empregado o
método de Friederich, que tão bons resultados deu na guerra
de Espanha os quais, a,gora, eu pude verificar também. A pedido
do Consulado do Japão foi por mim tratado um timorense com
a maior parte da mão esquerda esfacelada, tendo o Hospital
Nipónico fornecido o rnaterial preciso e dois enfermeiros que
me ajudararn. Houve dois cascs em que os, nossos recursos não
bastavam, um por falta de material e medicamentos e outro por
necessitar operação de grande cirrurgia. No primeiro caso tratava-se de uma menina europeia que apres,entava um enorme
lip'orna na região escapular esquerda; impossível operá-la por
faltar o material de penso e ciúrgico esterilisados e todo o
material de anestesia, além de que seria necess,ário reunir os
dois médicos ern serviço, o, que agora não convinha, p'or que a
saída de qualquer deles da sua zona de acção durante vários
dias, significaria ausência de assistência médica aos portugueses da zona respectiva. No segundo caso tratava-se de uma
senhora grávida de quatro meses, com hemorragias profusas, e
frequentes, devidas a uma inserção baixa da p,lacenta. Sòmente
uma operação"com laparotomia a poderia salvar. Pelos motivos
apontados foi necessário,pedir auxílio ao h'ospital nipónico, onde
s,g du'a,s poltuguesas foram operadas, sendo, ós resultadosr inteiramente satisfatórios. Ern seguida às operações, as doentes voltaram para c, hospital p,ortuguês, tendo vindo os rnédi,cos nipónicos que as operaram, muito,dedicadarnente, f.azer os curativos
subsequentes tendo-me eu encamegado da sua assistência médica (1).

Higiene pública
Al,ürnentaçã,o

Tem deixado, muito a desejar. Se no ano de L943 jáL so rão
no ano presente a situação agïavoÌ.r-se de tal rr:odo

pass,ou bem,

(1) A menina

era filha do Sr. Fernando Morato. A senhora era a esposa

do Lo Sargentc Napoleão, que havia sido chefe de posto na
de Ataúro.
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ilha

que só Deus sabe para onde vamos. O total efectivo de calorias
diârias, provenientes dos alirnentos fornecidos, e é sòmente com
esse què pràticamente podernos contar, está longe do mínimo
suficiente. Passa-se grande necessidade. O po'uquíssimo que se
obtém, qu,ase se reduz a,o aÍtoz, hortaligas e cÌocos, e qualquer
destes produtos vegetais nem sernpre existem. Têm-se comido
como hortaJiças: folhae da ba.tateira do,ce, baião (Ama.rantus
sp.), cancorn (Ipomoea aquática, Forsk.), beldroegas, folhas de
papa,eira e meslno as fo'Ihas e até medula de ârvores, gue os
tiúorenses só aproveitam quando'nada mais têm Para o' seu sustento. M'esmo assim, é frequente, não termos verdunas nas refeições. Por muito felizes nos damos quando' recebemos fo'lhas de
nabos e das mostardas tinrolrenses. Conforme as épocas do ano,
âparece urn ou outro complemento alimentício como': jacas verdés, bananas verdes, etc., etc., que depoirs de cozidos podem ser
co,nsumidos. Tomates e agriões são mimos raríssimos, que pülca.s vezes aprarecem no rnercado ou que alguns portugueses
conseguirarnpe,la cultura de escassos palmos de terra, pois-nem
sequei há terrenos próprios par'a horta, à sua dis:Posição. Qualquer espécie de fruta ó iguaria que raïâmenle podemos plÌovar'
Ós alim-entos ricos em vltaminas, albumino des e sais minerais,
são pnecisament'e os de mais difícil aquisição. A carne é.fornecida ern qu'antidades rmrito reduzidas. Rece'bem-se, em Liquiçá,
algumas garrafas de leite que são distribuída! Pelas cria'nças
de"tenra úade e pelos d.oentes. A carne de galinha e os ovos são
rnanjares que ndo alcançamos. As batatas da Europa, que tão
bem se da?am e iâ táo largamente se cultivavam em Timor,
desapareceram. Oó feijões ú rara"rnente se vêem em LiquiçâErn biti há muito que não os hâ. A batata doce' também iit St
rara. Os aÌimentos intoxicantes, que se podem tornar comestíveis pon meio de preparação' em r€gra- trabalhosa, jâ entraram
na alìmentação (àanãioca amarga, feijão bnavio e outros) ' Não
é pois de ,admirar que se registássem casos de intoxicação aliern Novemtno e Derembro) e de dispepsias'
mãntar (Liquiçâ,
-enlerites
e diarreias, d'evidas à má qualidade dos
gastralgias,
ãtimentãs ingeridos. Além disso,, a hipoalimentação jâ se revela
por sintomaã de doenças por carência. Os edernas maleolares
f"uqn"ntes, a maior farte aa população está asténica, a
"ão
é râpittá, há repetidas indisp.osigões intestinais., a. cârie
iuaigr
dentãria, a.'queda dos-dentes e as hemorl?gias gengivais são
quase geraisl A desnutrição de todos ó evidente. Se não fora o
ser polido contém
tíl que temos rece;bidojá(que por não
"Cf*
lamentar a
tidc'gue
vitamú Ë') e as verduras, teríamos

(1)

Nele

-

Nome que se dá em Timor ao arroz ainda não descascado'
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de vidas por_avitaminoses, sobretudo por béri_béri. para
t:19,
cumuro' a preparação da comida

torna-se difíõil por haver pouca
p,1na.,O quadro presente é pois inteinamente desoladon. Não há
que não se tenha preocupado com a farta de arimentos.
llguer
Pela minha parte, sempre que as ocas,iões o p"úo.ìã.r.r"rn
indiqqei a todos os peiigos* que adviriam oã -o'.
ar*
refeições, ao mes,rno_lemfo qüe d.ava consehos úteis.
"icïãiu
Sentin_
do-me na obrigação de gppregar o máxim;-d;
-d;"-r""õ p*"
aumentar os recursos alimentãres, preparei u oo".tui,
lho em que registei tudo quanto,ptfue ãpurar sobne a ""o-irabaexistência
em Timor de produtos vègetaisup"ã"uituïào--"
quer do que encontrei nos livros, quer
"o*".iírr"i.,
das inrormãçáe"-àã*'tir"orenses, cuja experiência de séculós fornece muitoÀ conhecimentos aproveitâveis. trste traibalho não só corno Ao"ürnã"ta"io
brornatológico (que nunca foi feito na Colónia) mãs ìarnbern
pela apfigpção às circunstâncias actuais, tem, po,r *"iá. U*rtarìte utilidad.e ernbora ela seja limitada pela ?orte razáo de
-Àomente
que nós não podemos procurar
arimántos mas
_
'os
receber os que nos trazern.
Aos senhores Administradores do concerho, pnontar-nente
dei_todas as indicações que particularmente me s'o.liËitaram, tendo*lhes fornecida' tabelãs da composição e valor calóricà aou
géneros alimentícios, dados sobre ã quãntidade e-quatiaúà aos
alimentos necessârios para os europeú nos países tiopicais, etc.,
habilitando-os assim a conhecer as basôs do pròbternâ da
nutrigão dos portugueses.
Toda a justiça deve ser feita a V. Ex.* e aos senho,res Admi_
nistraclores, pelos porfiados e incessantes esf,orços envidados
para alcaÌrçarem o melhorarnento, da alimenta-ção, um dos
magnos problernas da vida presente. Ao denodó e trabalho
insano das autonidades, muifo se deve de pro,fícuo.- Mas esse
muito.é.muito pouco ainda. vivemos em aceïtuado regimen de
desnutrição e a rniséria física instalou-se nos nossos ja aeu.i"
corpos. se não o.btivermos melhoria nítid.a para o -presente
estado.de coisas, poucos hão-de ser os que poisuirão iesistência suficiente para enfr,entarem as privações.
Bebid,as alcoóli,cas
Se, poq um lado, é born não as termos po,r motivos óbvios,
coneo fontes de energia, e mesmo como
tónico-contra a acção deprimente d'o,clirna, úo'e e recomendado
pelos
.hig'ienistas tropicais, sobretudo inglesìes, desde que as
quantidades ingeridas se'jam rnoderadas. os vinhos de palineira,

polo.utro fazem falta
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sobrctudo, possueÍn vitaminas B e c ern quantidade apreciável,
send,o reuida agradâvel e refrescante e fracamente alcoólica.
É pena pois quõ em tena tão rica em palmeiras, não a pcssamos obter.
Tabaco

É de todos conhecida a imperiosa necessidade que o viciado

tem de fumar. Pràticamente todos os portugueses fumam'
Poder-se-á pois calcular o qu'anto os indispõe e irrita o não pode-

rem satisfdzer esse, hábitol Reconnem às folhas secas de arbustos e ârvores que embrulham ern qualquer papel por não haver
rnortalhas nem ao rnenos papel de seda. Assim iludern um pouco
o seu úcio, mas a saúde, é que terâ fo,rçosarnente de se ressentir.
Assei,o

âgua é pouca, ern Liquiçâ, 1e nQo hâ sabão. É de no't"ar o
esforço ãe ,r*ã senhora, cujla idade jâ n-{o é para trabalhos, a
qu* ãonsegue preparar sabã-o utilizand,o óleo de coco e os álcalis
órtidos aJcinâa. Poném o óleo de coco'é pouco para a alimen-

A

tação...

Vestwirin
Jâ velho ergasito e em reduzidas quantidades, a não ser para

um ou ,outro mãis protegido da sorte, em breve faltarâ' É de
calcular que ern época rnúito próxirna, a maioria _dos portugueses não tèntra senão andrajos para vestir. Também, não existe
càlqado à venda nem materiat para o fabricar. Hâ muito que se
sand"âlias de madeira que se se'guram aos
catçam <carnparas>>
de
por
urna
tira
pés
Pano'

s

U t ensó,ldo

il,omé stòc

o

s

Tem sido precioso o tnabalho dos artífices portugueses que
fabricarn com iolha de zinco, panelas, tachos, chaleiras, pratos,
ãandeeiros ,etc. Outros porytugueses têrn fabricado, corn rnuita
úããifia*au, objectos tttuito úÉ,is: escovas de dentes e pincéis
p""r UaíUa (ïom crina de cavalo), pentes (de tartaruga), et'c.

"

Habi'tações

Cbm a vinda dos portugueses d"e Maubara para Liquiçâ,

acentuou-se a pletora de trabitantes em cada casa'
brernent> é manifesto

O

<<encom'
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Ambulâncias
Devido à concentração. dos poi-tugueses em Liquiçá, a
ambulância de Maubara foi extiiâta. N'ela prestou Ëns serviços o enfermeiro Vítor Madeira.
. Foi criada, na.Granja Eduardo Marques, uma ambulân_
cìa para tratamento dos portugueses quà ài'tiàúrrrãm. todos os enfermeiros auxiliares ém se'iiço na óótuããèão oe
Liquiçá habitam, agora, na Granja.

Cursos de enfermagem
A, 27 e 28 de Abril fizeram-se em Liquiçá e Lahane os

gT^?t":l 9u frequência dos alunos do curso' Air primóirã- ano.
.Ejm Junho com-eçaram as aulas do segundo a-no. Todas as
llçoes que_ eu dei, -foram escritas, conõtituindo um volume
de cerca de 220 páginas dactilogíafaoas. bòìlã
-ãoo-iicou
conclurdo um guia de enjermagem aplicado às condições
de
Timor, assim como um formurário cônstituídó p.ns-iãìm"práticas païa o tratamento Oos Aoóntes'-peiãs-ãnter_
l-?!,T?i.
merros, contando-se sòmente com os medicamento*s essenciais
que deverão existir em todas as ambulâncias, qúu-ãeãìa .e
podem indicar com rigor. Este assunto é umá'oàs úïtãs ao
estudo da futura organizaçã.o dos serviços oã sá,ioe',ï* q.r.
continuo a trabalhar.

BombardeaÍnentos
Este ano mostrou--se particurarmente viorento para nós.
Liquiçá e Maubara forafrr metralhadas. Em iãrrãne caiu
ryan-de quantidade de bombas junto ao rrospitat--ã-ãã- paracio do governo. As chapas de áinco que coËrem o rtbrïitat
furadas peros estilhaços e deslocadas puro mo;ì;oi.-nto
-f,9ram
oo ar;_os vrcrros que restavam partiram-se. É-de notar a boa
c9m que o mes-tre pinto, (sargento artífice) por si
:9ll?,1. se
propïro,
encarregou_de reparar os estragos; o seú
-*
profissional tem sido dos malis úteis para õ fr'ospiiái. aïxítio
o ruído das exprosões das bombas foi ate*ador. ós enorp91 tura.cgs que èras fizeram no terreno imprãssúã"armenso' até os menos timoratos. os aviões viera--m em certos
meses quase todos os dias. Compreender_se_ia pois, que o mo_
ral dos habitantes do Hospitat e oo parácio eJiil;rã-úrãturrdamente deprimido. Ferizinente tat nãó
qe notar que as senhoras demonstraram se ï;"iiË*:ì"énoo
coïagem surpreen_
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dente. Apesar de, após um bombardeamento se contar sempre com'outro (feld menos no dia seguinte), ninguém pediu
iara sair de Latiane. Todos se mantiveram no seu posto.

Funcionários
Têm estado sempre ao serviço, na sua totalidade, e por
licença. Pode afirmar-se que'
eles não foi requeridá qualquer
-de intensa
depressão moral em que
considerando o estado
Os serviços de secredever.
vivemos, têm cumprido bem o seu
boa vontade e proa
toda
com
feitos
ser
á
cohtinuam
taria
iiôiOncia pelo aspÍrante Domingos Afonso Ribeiro. Tambóm
ajudaram- muito- desinteressadámente, tgdo; o-s serviços, o
ôïrète de posto FYancisco Torrezáo e o chefe de posto João
Gamboa, (enquanto habitou em DíIi).

Conclusões
O estado sanitário da população só por milagre Íoi

re-

A higiene pública deixa eada vez mais que desejar.
O fuluro é carregadamente sombrio.
Contemos no próximo ano corn elevada percentagem

de

gular.

-

óbitos, pois que, não possuindo o,s géneros alimentares convenieátôs nein os meios de fortalecer os organismos depauperados, também não teremos os medicamentos essenciais
ã as diêtas próprias pata tratamento dos numerosos doentes que forçosamente apareceïao.
hepartição Técnica dos Serviços de Saúde e Higiene, em
Lahane, aos 9 de Fevereiro de 1945.

O Chefe da RePartição interino,
José dos Santos Caraalho

Juntam-se uma resenha dos Íactos mais importantes resneitantes aos Serviços de Saúde durante o ano de L944, e uma
íiiiâ oo péssoal em serviço e sua situação.
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Sinopse hisúórica dos factos mais importantes
referentes aos Serviços de Saúde em 1944
22 de Janeiro

-

Metralhamento do hospital de Liquiçá.
Ficou ferida uma senhora europeia, que
estava internada e era esposa do chefe
da Repartição dos Correios, sr. Fortunato
Mourão. Foi internado um timorense ferido, que curou.

24deFevereiro-r'ï:?Háãtr-àï"J-l'"duft

\ 6 de Março
-

ïïtãïTfr?ã:oo'

Baixa ao hospital uma menina para ser
operada de um volumoso lipoma.

15 de Março

-

Operação no hospital nipónico, seguida
de internamento da doente no hospital
português.

20 de Março

-

Recebeu-se

material de penso e material

de enfermagem por intermédio do

Sr.

Cônsul do Japão.

27 e 28 de Abrit

- Exames do primeiro ano de enfermagem.
12 de Maio
O enfermeiro Emílio de Oliveira, que
- prestava
serviço no hospital Dr. Carva.
lho, foi colocado em Maubara. Fica como
enfermeiro nesse hospital o ajudante de
enfermeiro António de Oliveira.

Junho

-

Estado sanitário da Delegação de Liqui-

çá, mau. Abertura dos cursos de segundo

ano de enfermagem, em Liquiçá e no
hospital.
Julho

-

Estado sanitário da populaçáo de Liquiçâ, mau. No dia 5, Liquiçá e Maubara
foram metralhadas. Uma portuguesa
teve o torax atravessado pon uma bala;

1

1 Esposa do enfermeiro Vítor Madeira.
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urna criança sofreu uma fractura do húmero por uma bala que depois se alojou
no tóráx; um timonense foi atingido por
uma bala que se lhe alojou no tórax.
Todos estes doentes foram tratados pelo
Sr. Delegado de Saúde de Liquiçá e recuperaram completamente.

7 de Agosto

9 de Agosto *

20 de Agosto
-

Setembro

*

Outubro *

Vem de Liquiçá, para este Hospital, uma
senhora com hemorragias uterinas.
Esta senhora foi operada no hospital nipónico tendo assistido à operação o Dr.
Santos Carvalho. 0 resultado da operagáo foi óptimo, tendo, em seguida a
ela, voltado ã senhora para o nosso hospital.
Seguem vários portugueses para a Granja
Edúardo Marques, entre eles todos os
enfermeiros auxilÍares. É aí criada uma
ambulância sob a direcção do enfermeiro
auxiliar Sebastião da Costa.

Transferência dos portugueses de Maubara pata Liquiçá.
Bombardeamento aéreo sistemático

de

Lahane.
Novembro -_ Bornbardeamentos aéreos inúmeros em

Lahane.
Registam-se três casos de intoxicação
aliãrentar em Liquiçá. Notam-se edemas,
em várias pessoãs atribuíveis à carência de alimêntação. A portaria do Governo da Colónia N." 1.11? de 11 deste
mês determina a receita, pelo médico, de
suplemento alimentar aos doentes.

Dezembro

Continuam a registar-se
-- digestivas
devidas à ingestão de alimenperturbações

tos imPróPrios Para coluiumo.
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Pessoal em serviço e sua siúuação
em 31 de Dezembro de lg44
Médicos
José dos Santos

Francisco

Carvalho

Rodrigues

Chefe da Repartição, interino,
Director do Hospital, Delegado
de Saúde de DÍii
Delegado de Saúde de Liquiçá

Enf ermeiros

Victor José Gregório Madeira Sede da Delegação de Liquiçá

Luiz Correia de

Lemos

Daniel Madeira
António de Oliveira
Emílio Francisco de Oiiveira

)))))))
))))))))

Hospital <Dr. Carvalho>
Sede da Delegação de Liquiçá

Praticante s estagidrio s

Orlando Coneia de Lemos
óscar Correia de Lemos
E

nl ermeiro

Paulo de Jesus
Sebastião da Costa
João da Costa Pereira
João Guterres
FYancisco da Silva
Mateus Pereira
Pedro da Cruz

António Lopes
Mateus Ribeiro
João Soriano
Aleixo da Costa
Manuel da Costa

Sede da Delegação de Saúde
de Liquiçá
Sede da Delegação de Saúde
de Liquiçá

s sutiliares
Granja Eduardo Marques

)))))
))
))
))
))
Vila Taveiro (Oekussi)
)) ))
Hospital Dr. Carvalho
)) ))
Granja Eduardo Marques
))
))
)))))
))

))

))

))

))

Hospital Dr. Carvalho

.Repartição Técnica de Saúde e Higiene, em
---- Lahane,
---------' aos
31 de Dezembro de 1g44.

O Chefe da Repartição, int..,
JOSÉ DOS SANTO,S CARVALHO
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RETATÓRIO RESPEIÌANTE

DE

1 DE JANEIRO A

AO

PERíODO

Ió DE OUÏUBRO DE 1945

SENHOR GOVERNADOR DA COLONIA DE TIMOR

EXCELÊNCIA

Terminadas as minhas funções de chefe da Repartição
Técnica de saúde e Higiene, em 16 de Outubro do ano corrente, cumpre-me apreíentar a V. Ex." o presente relatório,
a rylí;ilüãi já põãã sór etanorado sem preocupações de quesucedido
óiãl-ãipo"i* o quizesse examinaf. Tal.poderia ter
aos arì.teriores, ós quais, por esse motivo, embora de pleno
âõãroo com a'verdáde dos- tactos não explanavam' contudo,
a1ém de outros pormenores de menos importância, a m-a ou
vontade dos japoneses em nos fornecerem os recurnenhuma
-sãJãii.""iáis para mán-termos a saúde perfeita da população
' portuguesa.
V. Ex.' gonhece tais assuntos, e e
iúelho"r que ninguém,
-*. áht"tha
útil g gu.elpg.neste relatóp", i-iiô-qïu-ïião ,e
Saúde Pública'
respeitante.à
político
iio,' esse âspecto
V. Ex.i que, lermanentè e -porfiadamente batalhou pelo
melhoramento áa nossa situaçãb, secundado pelos senhores
ãã-inirtradores do Concelho de Díti com muito maior cornõó1êãA; à nrimo poderá descrever as lutas que sustentou,
èsforço indubitàvelmente gigantesco.
O pouco que se arrancou aos nipónicos à fo-rça de diplomacia,'coragein e teimosia, foi imenÉo', atendendo a que eles
e tanto bastou.para nos aguentarmos
ãááá á"""ialm dar-nos;'condições
as mais precárias, até ao dia
em
ómnora
ãoã vïOa,

da paz.

Estado sanitd'rio da PoPulaçõ'o
Manteve-se o milagre do ano anterior. A9- plevisões pessimiitas que eu tive a-honra de formular a V. Ex'" no final
áõ retatóiio referente a L944, por extraordinária felicidade
J- manitesta protecção da Providência, não foram confirmadas.
S. houve muilas doenças, elas não levaram aos óbitos
que seria de esperar, atendúdo às circunstâncias, pois a sua
Ëóicõúãgeú tõi múito reduzida, por certo inferior à da
Metrópole.
qfual a explicação?,É que náo houve doenças infecto-contagioJas que fropalando-se dariam epidemias, as quais atin169

gindo organismos imensamente debilitados,
vocariam glande número Oe faieõimentos. fatarmente propopulação sofreu a doença n?. slla quase
totalidade,
porém as doencas amicrobianas òonstituirani
ã'!raïàË'
ria dos casos: róram as moréstìãr ããïiããïïËu#ri.^iï'ãã, maio_
pri"_
cípios lutritivos, que predorninará*.
o béri-béri atingiü quase tooói, e os casos de avitaminoses frustes foram exceisivamente'freqúeniã*.
Valeram à maioria dgs pgqtugueses a sua Íé em
Deus e
confiança nos Governos da'colonïá e oa úãôaõ,
õ^'ôu*e
deu ânimo e alento nas circúnstãrrciar mais'iãíuË"o1ãr. tres
Os climas eT qye- viveram rorâm_thes tãrnÈenn "ràvora_
veis. Lahane e Liqüiçá são teìrãr-muito qúãiiiã*,'.uo'i_
vida (Liquiçá tem-uma tempeiàiüra-arruar' méáii oã-za",o;
mas as temneraruras pouco ìzariam d; ããdffi; iãit., ou
dia para diã e oe môiA
atmosfera é rerativaryd"dü:
mente seca. Estas
.co_ndfções crimáticas pooem-õoãrid*u"u"-r"
boas, em reracã"o à
latifude ou Íii"or ig a rõ"ï- qüË está
coloc?da em plena
.zona equatorial-Vejamos sumàriamegtg,
agora, os factos mais importan_
,tes referentes
à saúde púbrícà-em'dil;ãï#ïesËi'
Janeiro
Registaram-se vários casos de doença_ grave
-alimentação' As mo,restias,mais rrequentes roïam: por hipo_
úlceras tropicais, edema aos memoiãs inieiìãiãr' s'óáãnismo,
iüe"r1ïe"il,
disenteria bacilar e diarreias laevioas a alimentação
impró-úïïtã
pria). Em Lahane morrerarn duas crrinesur, rta
internadas, profundamente atããaoàs p;6-'ú;;_bé;."" ïL-p"
"'
Feuereiro

Aumentou o número de doentes corn edema dos
mem_
bros inferiores e da face. os tiãúãirros agricoìãJ-*ããiuãram
Igl'a?r que conspurcadas pera tóirJ i"piããÀ-."ï; ;Ë;üï"*.
Não houve óbitos.
Março
^Começaram a morrer os doentes de avitaminoses; as re_
orgânicas estao esgòtãããs. essim,-'6Ìãã;u'.ü li_
:iÌi:l.i*
qurça um soldado naturat dã.Timor, .ogia e gangrena dos membros inferiores éoe*ãi-pãrâpre_
teeriÉèiii,I-

.

.

t S"ld"do Augusto da Silva Jorge, falecido
em Liquiçá em
- Maio
de
de 1945.
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DostimoreÍÌsesaonossoserviçofaleceramtrêsporane-

mia ïãsutïàttte Ou inanição e um por ter comido feijão veneii,ir"- tpiiáiãìtus tunatui, l,) maÍ preparado, do que resultou uma intoxicação aguda.

Abril
Registarsê o primeiro caso de escorbuto, qlm -europeu'
u* iiúïiça. óo*,içã* à observar-se casos nítidos de raquitismo, nas crianças.
Morreram: em Liquiçá' um europeu vitimado po-r .htputite õãm á-úità;l aoit iiúo'renses, poi béri-beri; 9m Lahane;
;;* *doõ-ii*orense, po perniciosa palustre, também em
Lahane.
Main

As doenças por carência alimentar, alastram tanto' que
atiníern ìúàsé ïooos. o esta'do sanitário dos portugueses
d;iÌú;içd ã iao gtãue que os próprios japoneses mandaram
um
"'--- seu médico observá-los.
e deu
Éttu, iecunaaao-por um enfermeiro, exlplnoy
a
atguns medicamentõr ï Zg doentes e fez curativos feridas
a 14.
e
-'õ; ;t;amentos
: úlceras
feitos consistiram em injecções de vitaconmina b',-é óm distribuição dq pa-pei! dessa vitamina em
compride
e
bacalhau
de
rigàoo
ce;ú"dó ioiia", aá õréo'oe
asPirina.
midos
--- õ de
de .Liór. rrancisco Rodrigues, delegado de saúde.
pelo
vrceacompanhado
õlínicos,
ouicá. assistiu aos exalnes
mepgrtygueses'--o
dgs
dois
Em
japonês
Suzúki'
sr.
"tóã.út
embora
Dr.-Rodrigues,
Aìãã-"ipbãióo Aiàgno"ticou a lepra. O
suspeita, tomou -as medidas
; ddnã rrre parËããìie sòmentêe traiamento
dos doentes.
isolamento
paira
o
ãeóõssa"rias
--v' Ex'' e a mim'
a
interesse
Èitu assïnto -ãr.óu todo o
que
tardiamente fosó
Saúde,
de
nepáitiçao
comõ chefe da
mos informados dàs mèdidas tomadai, devido à dificuldade
de
-í;üú;'ïepois, verificou-se gYe, de fa9-!9,.
-' comunicações.
1.a'.^ft-!I?tava de Íepra, ó que foi reconhec-ido por outro mecllco nrpoque, õm egoÊto, visitou-os doentes'
nico
---NËt'e
mês,"taie'deu em Liquiçá, uma senhora europeia'
nor deficiência alimentar'.
""- ü;;t;;- tr*Èe* o timorense que tinha sido ferido no

1 Enfermeiro Vítor Madeira.
2 D. Aida cassagnó'-üoúrão,

esposa do chefe
Correios, sr. Fortunatõ Mourão, a 6 de Maio'

do serviço dos
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tórax por uma bala, a
do metrarhamento de Maubara
por aviões atiados, em Qlrando
iuthó-oãiú+.
Junho

Registaram_yy?:Lq

4. gripg em Liquiçá e Lahane.
A falta de medicale1los^cas-ojì
aftigiú,-mals
que nunca, os dois
médicos

e o Governo da Colónïa.'
Depois de mujt.os qanaiúãs, começou
a funcionar a enfermaria de Liouiçá, em noval côndições,
em virtude das
autoridades ninániõa! ièï"*
os
ffi"iJtioo
fornecimentos
de
clietas e medicãm+t",
oï'ã*ïtu, internados.
o cumprimento dai;-?ã
taigái piã'*u.ru. feitas, resumiu-se
a enrrega, no dia B0 de .runËã, oïïõtïüir"ã"iàfrâJ'du,t'r,o,
outro tanto de arroz, sr.quilã'gi;m; de
feijão, 10 quitogra_
mas de açúcar e três. cauïiiãil-üããrcamentos,
só deram ar_
muito
poucos, jg.no mes ãJ'Àgòìiãl N'".tï
gliïr
lãË rur._
ceu um europeu, com béri_béri 1.
Julho
Cessaram os casos de gripe. Morreram
em Liquiçá: um
europeu, devido a
-bronco_pãeúúoniã,, e um goês, velho fun_
cionário aposenrado,
poi ãüt-Ë'.ï;oiuõJ-

o?iãã*pïr,!uau,.

Agosto

Neste mês. os portugueses de Liqui
Íoram
pelos nipónicoÁ a
aes-rócãË;"pil açâ,prantaçáocompelidos
:_e
Meo, uma das feitori?ì que a sôcieàaãJú;í.ü ae r.enoËãtïiu u
Trabatho possui em Fátu5ã*.i, ïõàião
do posto Administrativo da Efmera.
grande maioria tiveram que fazer
Ìu_ru-u
a viagem a
pe
-, ou
a cavalo. o que demorou
aóig ãlasl-iârJ"do*ï p"i
<ét?pe>- áte a?t extinto póstï'oe
Boibau onde passaT-u-iru
ram
a noite. os mais verhos e ãi mais-dõ;Ër-r;;#
ïiur.portados em camioneta.
Era uma subida do calvário, para vencer
íngremes encostas, mas ferizmente- toi nóm süioïiïãa
músculos dos mÍseros portúguô";. -* petos extenuadíssimos

r Luis Félix, denorr{g:_^rry f,iquiçâ
1O de Junho de 194b.
Aiudante de enfermeiT_ apgsént'acio,em
1 José
o
-"ï jbre LuÍs de Oliveira.
rnácio da costa l,toúãi"úã,
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ão".ou .ruuro.

Lebo-Meo, ern dialecto <tocodede> significa poço encar_
nado. Esta designação é, hoje, absolutamente imprópria.
O encarnado das terras argilosas desapareceu, para dar
lugar a um verde em que encontramos mil cambianfes dessa
cor. Foram os herdeiros do grande Celestino da Silva que
plantaram a região de frondosas plantas dos géneros Albiãia
e Erythrina e de borracheiras e tecas, para darem sornbra
às plantas do café e do cacau que sãó muito sensíveis à
acção dos raios solares.
Debaixo das suas copas foram construídas as cabanas
para os portugueses habitãrem, os quais, deste modo ficavam
abrigados dos olhares dos aviadores, mas perdiam a benéfica
acçâo dos raios solares.
Em região táo arborizadà, a humidade relativa da atmosfera e a pluviosidade são altas, condições meteorológicas a
que os portugueses não estavam habituados.
A altitude de Lebo.Meo deve andar pelos 500-. Conhecendo-se a meteorologia de Timor, é f"âcil fazer um cálculo
grosseiro para a temperatura a essa altitude, sabendo-se que
Liquiçá, tem média anual de 28',6 de temperatura atmosf.éríca.
Encontraríamos assim uma média de cerca de 25" para
Lebo-Meo o que seria muito agradável para os seus habitantes, com a condição de possuírem roupas de cama e agasalhos suficientes.
Ota tal não se dava porque os poucos que os haviam
salvado das contingências da guerra, há muito que os tinham
trocado por comida.
Há ainda que mencionar que nos lugares altos a diferença das temperaturas entre os dias e as noites é muito
mais- notável que nos locais à beira-mar; por isso se passava
frio logo que o crepúsculo chegava.
Destas considerações se deduz que o sítio escolhido só
aparentemente era muito Íavorável aos portugueses que estavam acostumados ao clima quente e seco de Liquiçá.
Gozavam-se, todavia, grandes vantagens: água potável
magnífica e em grande abundância no óentro do põvoado;
ribeiro, para a lavagem da roupa; muita lenha, fácil de apanhar; g{ande área de terrenos humosos, excelentes para a
cultura de p,lantas alimenüares a que não faltam chuvas regularíssimas para as rcgar; e, sobretúdo, a vizinhança da planlação de Fátu-Béssi, dirigida pelo Sr. Jaime de Carvalho, um neto
cle Celestino, a quem são devidos rasgados elogios pela sua
aetuaçã,o, preparando as habitações em curtíssimo tapso de
tempo e acudindo à fome dos portugueses com os produtos
das suas <hortas> que rápida e intensamente cultiv-ou.
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Já em Liquiçá, muitos dos géneros vinham de Fátu-Béssi;
mas, logo que os portugueses se instalaram em Lebo-Meo,
puderam largamente consumir: milho, mandioca, abóboras,
beringelas, bananas, papaias, ananases, agriões e outras verduras e ainda muita quantidade de jacas (frutos da Artocarpus integrifolia, L) que, de tamanho enorme são apreciáveis quando maduros, e verdes, dão caldos e substituem as
hortaliças.
As palhotas de Lebo-Meo, de paredes revestidas a capim,
ou feitas de bambus encostados, e cobertas a capim, o que
dava grandes probflbilidades de incêndio, ofereciam condições muito desfavoráveis para a saúde dos seus habitantes.
Muito escuras (pois a luz sòmente poderia entrar por
pequenos janelos) com divisões acanhadíssimas, de pe direito muito baixo, sem forros e com paredes que náo protegiam contra o frio, eram paupérrimas. Para enfermaria foi
construída; junto à residência do Delegado de Saúde, uma
ampla cabana, dividida em vários quartos e uma grande sala.
A estabilidade das construções era muito precária. Felizmente que a paz chegou, senão seria preciso renová-las
com prontidão. Já tinham vindo as primeiras chuvas. Como
o terreno é inclinado, as águas -desciam impetuosamente pelas encostas das montanhas e vinham atravessar a povoação, em grandes enxurradas.
Ora as palhotas não tinharn <baque> (nome dado, em
Timor, a uma plataforma elevada cerca de um metro sobre
o terteno circundante e em cima da qual se constroem as
casas) e por isso as águas pluviais atravessavam as paredes
e vinham encharcar o chão de terra batida.
Outro flagelo, era o dos insectos que se dedicam a roer
as madeiras verdes, em especial os bambús,
Os timorenses resolvem o problema com facilidade, acendendo permanentemente, dentro das novas construções, grandes fogueiras, durante muitos dias e noites, para que o fumo
mate os insectos e o calor seque as madeiras. Mas fácil será
ver que, para europeus, o processo é impraticável, pelo incómodo que o fumo lhes provoca. De mais a mais, durante a
noite era rigorosamente proibido acender o lume, para evitar que os aviadores, nas incursões nocturnas, vissem luz e
bombardeassem o local, como era costume fazerem.
O trabalho desses insectos é tão activo que, em Novembro, quando por várias vezes visitei Lebo-Meo, já algumas
barracas tinham caído e o solo de todas estava coberto com
Llma exp essa camada de pó de madeira.
Este, caía permanentemente do teeto, e era aspirado
pelos infelizes habitantes das casas.
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Daí resultou o verificar-se grande número de faringites, laringites e bronquites, provocadas pela irritação das

mucosas do aparelho respiratório pela acçáo do pó.
Para se dormir, era necessário cobrir a face com um
lenço, pano ou esteira, o que se tornava muito incómodo e
desagradável.
Setembro

O estado sanitário da população melhorou consideràvelmente devido à alimentaçáo farta e à frescura do clima.
Esta deu origem a alguns casos de gripe e bronquites.
Não houve óbitos.
Outubro
Corn a paz, os portugueses de Lebo-Meo, foram distribuídos por Liquiçá, Maubara e Díli, tendo feito as viagens já
em boas condições.
Um europeu, quando a camioneta em que viajava passou por outra, ficou muito ferido num antebraço. Acudi-ihe
no hospital, tendo a enorme ferida curado com facilidade.

'

Movimento cirúrgico

Durante o ano não houve casos de doença que necessitassem tratamento por alta cirurgia ou material especial.
Por isso, não rios vimos na contingência de pedir auxílio aos nipões.
Eles é que, por sua vez, precisaram da nossa ajuda. Conforme, na ocasião, tive a honra de informar a V. 8x.", foi
solicitada a minha actuaçáo no hospital japonês, no dia 29
de Maio, para operar uma mulher ,javanesa que tinha dado
á" laz no dia anterior e conservava ainda as secundinas do
útero, do que não tinha sido socorrida, por causa dos médicos japoneses então em serviço, não terem conhecimentos de
obstetrícia.
Forneceram todo o material que eu requisitei e assistiram à operação, que decorreu o melhor possível.
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Estado sanitário da população portuguesa,
concentrada, ao terminar a guerra
Embora nos úItimos tempos a alimentação tivesse melhorado é facto que quando a hora da paz soou os portugueses se encontravãm ãinda em estado de evidente inanição'
Espectros, nos chamou o ilustre escritor Ferreira da
Costa. hm quase todos observei os seguintes sintomas: <Emagrecimento extremo, pele transparente colada aos ossos' cor
fafdíssima, olhos en-covados e sem brilho, andar incerto,
ïronco curvâdo, ausência de vigor físico, depressão da vontade, memória âpagada, músculós atrofiados. cárie ou queda
dos dentes, ederìas maleolares ou faciais, palpitações cardíacas aos menores esforços.
Corno explicá-los? péla fome. As deficiências de nutriçá"o, jâ apontãdas, nesse e nos anteriores relatórios, levaram-noi ã rniséria orgânica e acabariam por nos dar morte natural o que, por õerto, era plano dos nipões, pelo menos até
que perderiam a guerra.
ao dia em que
-paz.se convenceram de
Pudemos de novo ãlimentar-nos e foi aínda
Veio a
a terra ubéfrima de Timor que nos forneceu os alimentos de
que carecíamos. Voltamos ã saborear aroz fresco, frutos,
lègumes e hortaliças, batatas, leite, ovos e carne. Os nossos
orlanismos corneçãram a refazer-se. Porém, em minha opinião, serão neceõsários vários anos para alguns pod-erem
recuperar.por completo a saúde primitiva, pois outros já' náo
o consegulrao.
É áeeessário fiatar e amparar os convalescentes de
Timor.
Se tal fosse possível seria magnífico que os-doentes fossem examinados- e medicados gratuitamente, hospitalizando-os se necessário, e quando errrconvalescença se lhes desse,
até cura completa, refruso em sanatórios ou casas de saúde
ou subsídio iazottsel para poderem viver confortàvelmente
e com alimentação substanCial, em clima favorável.
Visto se noiarem doenças dentárias em todos os portugueses que sofreram a gueïïa em Timor, o que foi resultado
ãe váriós factores, como a quase ausência de vitaminas A,
C e D na alimentaçáo, a falla de escovas e de pós oq pastas dentífricas, e ainda ao facto de as doenças dos dentes,
nomeadamente as cáries, não poderem ser tratadas, por não
haver médico especializado na Colónia * e se o houvesse não
teria o material- preciso é necessidade -urgente para eles o
- o que obrigará a despesas que a
tratamento odon-tológico,
magríssima bolsa da maioria náo comporta.
176

Também seria de aconselhar que, pelo menos ao-s suspeitos fosse radiografado o tórax, p-ara pesqüiYt- 1*.-l?1"*
àe tuberculose coú sintomas apagados, devenflo ser rnternaliãr-Ë*- sanatórios aqueles què íe verificasse serern portadores daquela terrível doença'

Estado sanitário da Colónia de Timor depois de
terminada a guerra
Sabe-sequemorrerammuitosmilharesdetimorenses

durante a gueirra, uns assassinados, outros por doença, outros
por falta de alimentos.
japoneses onilgaram a-população.nativa a traloalhos
esgotanõed, não tendõ poupado - as mulheres e mesmo os
vóÏtros e as crianças. Nào átendiam a meios para poderem
manter as estradas próprias p^ta a viação, mesmo na epoc-a
piúviósa, e para cúttivaïem iãtensivamente as hortas, donde
tiravam o artoz e hortaliças para as rações dos soldados e
para o futuro, coino íe verificou ao encontrarem-se,
"ãrÀrvas
guerra, espaçosos armazéns' ch-eios de alimentos'
aã
--- ti*
"o -w"riãs "cónoições-náo lhes convinha dar ração aos trabalhadores, que morïiam de fome.
Os timoienses, como em outras épocas de guerra, Ïecorr""a*-ao?àgu parã se alimentarem' gtÌis a providêncra 0,9!ol
iargamente ãs regiões do litoral de- Timor com vanas esp€ãìãí-o" pulmeirai, cuja medula, depois de preparada, dá
aquela preciosa fécula.
tiiitoria repete_se. Lendo os relatórios dos chefes mititares que Oomiriáiâm-a revolta de Mânu-Fáhi em I9t2, IiL
ã"ãónmât"os registaOo este facto, assim corno a notícia de
e boubas, exactamente como
gta"Oeí epidemïas
-*sarna
- de
são doenças.-.da. miséboubas,
ãgora. A^ sarna e
'tinham
possibilidades de
iiu. Como os timorenses não
Íarrapos. rmuncom
adquirir panos e sabão, cobriam o -co{po
imenso
facilitam
guerra
da
condições
as
disso,
dísËimos. elém
á-ïiõ*is"úioadó, o que tavorLce o cõntágio' Daí, as pandemias
-- Aobservadas.
iama não tratada em Timor, ràpidamente atinge
u.p.ãtoJ-ãe grJviOaO., àbsolutamente descónhecidos nos países temperados.

Estã dermatose alastra por toda a pele de -uma maneira
incrÍvel, não poupando a faõe e pavilhões auriculares, e re-

vóstindó u.ma^forina papulosa, sintomas que raríssimas vezes
se podem observar nãs-regiões não tropicais'
177

O p_rurido torna-se insuportável, mesmo para o timore4se, tão habÍtuadg a suportar os parasitas. Õ coçar repetido com unhas sujas dá origem a escoriações da pete que
1àpidamente se inflamam e úlceram, ficando o co$o cfreio
de chagas repelentes.
Depressa se dá a invasão do sangue pelos micróbios. E
essas septicémias são quase sempre mortãis se não forem
tratadas.
Foi um assinalado favor da Providência, o terem restado
no Hospital Dr. Carvalho razoâveis quantidades de enxofre
e vaselina. Deste modo pudemos acudir prontamente aos
europeus e timorenses na zona de concentração, quando a
sarna aparecia entre eles, e mesmo a timorenses do interior
que conseguiram mandar-nos portador.
As bogbas, doença que constitui um dos grandes flage-los que
afligem os timorenses, alastraram de-maneira inacreditável, devido aos japoneses não tratarem senão os seus
compatriotas.
Felizmente para nós, também, todos os casos desta
doença, que se deram na zotta, foram imediatamente curados,
pela injecção de suspensão de saliciiato de bismuto em óleo
de coco, segundo o método de que faiei nos relatorios antenores.
As epidemÍas de disenteria, mataram muita gente, segundo me informaïam.
A tuberculose entre os timorenses, também tomou grande
incremento.
Houve doenças introduzidas em Timor
pelas tropas japonesas?
a)

*

Dengue

Em 1943, um médico ni@nico apareceu no Hospital
Dr. Carvalho, a informar-se se entre os portugueses hãvia
dengue, e se nos anos anteriores a doenta eia conhecida

na Õolónia
As minhas respostas foram negativas. Então ele insistiu, dizendo que havia casos de dengue entre os soldados
japoneses, ao que eu retorqui, explicando esses casos pela
vinda quase diária de navios ao porto de Díli, nos quais podiam vir soldados doentes (quer nos períodos evidéntes -da
doença, quer durante o período de incubação) e os mosquitos
transmissores, os Aëdes aegypti (Stegomya fasciata).
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Dediqueime então, com todo o interesse, .à. procura. des'
r.r Ãõtqüilos, pois-âté entáo, náo os tinha visto em Timor'
o
resultãdo foi infrutífero.
- -*Éilónúei
muitos mosquitos do género Aëdes, mas a- espeei", ã-áímá-ãiáOá, náó apar'eceu. Duúnte a guerra, não houve
porõãío. A. dengue'entie ds pessoas tratadas pelos médicos
tugueses.

b) -_ Bilharziose jaPonesa
As diferentes bilharzioses, tão frequentes em África, náo
tinham, até à guerra, aparecido em.Timor'
Uma delas, a schistosomíase oriental, myllo espalhada
*to úpão,- pi"uoca nos doentes cirrose hepática, acompanhada^---õd,de ascite e esplenomegalia.
régistaram-ãe três ãasos com estes sintomas (dois
iiqrriça "" um em niul que podem ser considerados susp"o.tiá reiolver o problema, mas não
"*

Ëit;':ô=ï"u"táïoiio
o possurmos.
É assunto a estudar,

agota que há recursos considerá-

veis.

c)

-

Sodoku

pouóo tempo depois da cheg-ada.dos jqponesel -1,T1*ot'
em Março d,e f942, tive ocasião de dia-gnosticar,e tÌatar' em
casos
Éú"un,'otde nessa época era Delegado de saúde, tres
ïatos,
dos
mordedura
lnoculada
fela
de <sodoku)) uma AãenlJ
fevenr dos autores ingleses'
a
* <rat-bite
úais tarde, em- kóticai, o ú. Correia Teles, encontrou

outro

caso.

Seria, pois, razoável, a hipótese de que 9s ra!91-i?l:,ï
japoneses'-Í)-ols'
tantes tiíeJsem feito viagem nos transportes
'Timor'- Pbrém' alê ao
em
oóiõo"hecida
ite a;, a doença
"rã
os barcos nipónicos sòmente aporanareóimento áa mòléstia,
tâvám a Díli. não tendo havido deslocamento de tropas pâra
oriente, na direcção de Baucau.
Para mim, foi uma coincidência.
Apareceu uma d.oença nova na Colóniat com no'qe em
língud jap,onesa, u* ocà.ìáo da presença de. tropas nipónicas
no"terrítdrio. Mas torna-se necessârio considerar que o nome
quer dizer que a^^molésõ l;p""êi, "*úotãìïãJttiônu, nãoviôto
casos déla em todos
t6ú-se
oó
;ã é-ïiótií" "lãiiao,'poi.
e õiirt'u'fruquentemente nas vizinhanças de
ói
"oàtitiuntes
Ti*;;;"dã ta nãÃïu"tes ános é conhecida (Índias Holanrlesas, Austrália e FiliPinas).
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opinião, a doença tinha passado desaperce_
_..^E^T.
blcta ate Tillru
então,_ não só por ser ïara, mas ainda por a'lesão
infectada, no sítio da nãordedura, jústifióai,-ãrlâr-enteïnente,
a febre recorrente que o doente âpresenta.' '

d)

-

Dilteria

Era doenca oue ainda não tinha sido diagnosticada na
, Em.I.iquiçá houve., em 1948, uma epidemia de anginas
e laringites. gta, o pai .de uma âas criaãç;J
àü. ãtããéru*,
o deportado José Serafim Martins, apresèntoü,
em iãguiOd
uma
coriza
reniíenïã-qu"
pãré-;
Ë.*ü;
Ì..19.t" meses
!1_{!rra,^
durante
sofreu de graves- perturba-ções- da aeltütiçao,
pois gq alimentos. passavarã-he dd boca pai"a as fossaí
ïbi expticaig pqt mim, pela hipótese de que nasais.
se tra_
.___-r*9
tava de uma paralisia do véu pãtatinol cuja origem prová_
vel seria uma difteria.
Fica- aq-ui a hipótese registada para, de futuro, se inves_
tigar_o bacilo diftérico nas-anginaË.
caso se verifique que tenhó tazáo, será de atribuir aos
japoneses a introdüção da doença?
Tive conhecimento de mais-de um caso de doença da
faringe ou laringe, que vitimo,u crianças, antes Aa vinãã Oos
nipónicos. Seria dittèrial
Cotónia.

e)

*

Doenças que
sold,ad,os

é de temer terern sido aeiautadas pelos

, {o Janão são frequentes.as seguintes moléstias, que po_
dem ter sido trazidas para Timor:'íariadas úui--i"úu'.Ër,'aiamibiana, leptbspiroses, tifo, cótera e en;ì;úïãã. oa,
Fírte.ï]t
[res ulttmas, pelo menos, deve a Colónia estar livre, pois não
consta que tenha havido epidemias,
iiniõ-ãr-f,ï. u,
lembrem.
"om
lm resumo, parece que a estadia das tropas iaponesas
em rrmor, gm p-ouqo afectou o quadro nosográfiõo dá ôotónia.
Na visita de investigação -que eu e õ Dr. costa Éetii
fizemos à. região__da tr'ronleira, nada un"orlrã-or q"ã üodificasse esta opinião.
Medicamenúos recebidos dos japoneses
Em 10 de Janeiro*
?0 Xg. de açúcar (para a preparação
de
xaropes).
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10 frascos de 350 tabloides de 0,30 grs.
de quinino.
Em 15 de Abril-10 fiascos de 350 tabloides de 0,30 grs.
de quinino.
Em 20 de Junho-5 fráscos de 350 tabloides de Q30 grs.
de quinino.
frãscos de 500 tabloides, de 0,222 de
Julho-3
26
de
Em
quinino, e 2 frascos de 350 tabloides,
de quinino.
Em Agosto
5s'ifr.iülirffi 3 3:;i":'f$i:".'1ï ?3*:
forado, álguns cornprimidos de atebrina e pequenas quantidades de algodáo friàrotito, gaâe, ataduras, álcool
e quinino.
Em 4 de Agosto- l0Jrascos de 400 tabloides de 0,30 grs.
de quinino.
Em 27 de Agosto * Vários medicamentos, 20.000 tabloides
de 0,30 de quinino e algum material
de penso.
Em 5 de Setembro - Uma nova remessa de medicamentos
e material cirúrgico.
335.750 tabloides de quinino.
Em ? de Setembro
- Vários
medicamentos de uso veterináEm 10 Çe Setembro *
rio, sendo úteis sobretudo, muitos frascos de desinfectantes (cresil e forma-

Em 6 de Fevereiro

-

-

lina).

Em 2 de outubr"

- f#rtr["t#13',tË: f;.d:t"t"o e bas-

Os medicamentos entregues pelos japoneses, no final da
guerra, foram fornecidos oad hoc>, pois eles nada se imporíaram com as várias iistas de rernédios e material imprescindíveis, que foram por mim elaboradas e insistentemente
reclamadas por V. Ex.".
Muitos deles vinham deteriorados e alguns não podiam
ser por nos utilizados, por me ter sido impqssível -identificá-lós, embora com bastante trabalho, peio facto de terem
sòmente rótulo em caracteres japoneses.
PedÍu-se ao vice-cônsul sr.-Sïzúki para mandar um médico japonês ao Hospital Dr. Carval[g, .ory o -fim de me
eluciclai, mas, mestno assim, houve falhas, devido -ao ï)ouco
conhecimento'do médico nas Iínguas Ínglesa ou alemã e à
sua manifesta incapacÍdade em úatéria de Farmácia.
Os trabalhos de selecção e contagem dos tabloides de
quinino, e a arrumação dos medicamentos em frascos e la781

tas, foram exaustivos, devido à extrema necessidade de evi-

tar a sua deterioração; merece recordar-se a grande boa-vontade e o extraordinário zelo que o ajudantè de enfer-

meiro António de Oliveira e o praticante de enfermeiro auxiliar Manuel da Costa, mostraram nesse serviço, ajudando-me.

Ocupação sanitária da Colónia
ao terminar a guerra
Ao conhecer o fim cla guerra, viu V. Ex." a urgentíssima
necessidade da imediala e pronta ocupação do Timor português, utilizando aqueles que, apesar de tudo, se tinham

mantido na llha.
V. Ex.' ordenou, e tanto bastou para que todos seguissem a ocupar os seus postos.
_ Indicado_o probiema por V. Ex.u, organizei um esquema
da Colónia, dividindo-a em áreas, para cada uma das-quais
foi enviado um enfermeiro disponível.
Os dois médicos ficaram no Hospital Dr. Carvalho, prontos
a tratarem os doentes ou feridos que lhes mandassem do interior e a seguirem pata ai no caso da sua presença ser neces-

sana.

Deste modo pôde, ràpidamente, fazer-se um esboço de
assistência às populações timorenses que há tanto tempo
dela necessitavam.
Cada enfermeiro levou instruções pormenorizadas sobre
a sua zona de acçáo e trabaiho a fazer, ficando subordinado,
em parte, às autoridades administrativas, o que se fez por
não poder haver Delegados de Saúde no interior da Colóiria
e por ser necessário que as autoridades locais tivessem facilidade em resolver todos os assuntos com a prontidão conveniente.
Graças aos fornecimentos já então recebidos dos nipónicos, foi possível dat a cada enfermeiro o preciso, em úedicamentos e material cirúrgico e de penso, pn;ta tratar sezolismo, sarna, boubas, disenteria, gripe, úlceras tropicais e
feridas, e sintomas frequentes em Timor.
Todos foram munidos de seringas e agulhas, para injecções. Levaram também boa quantidade dé drogas desinÍectantes e desinfestantes, para poderem sanear as casas que
iam ser habitadas pelos portugueses da reocupação. Enfim,
com muito trabalho, mas com imensa alegria, puderam enviar-se para toda a Colónia, socorïos sanitários consideráveis.
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Os enÍermeiros juntamente com as autoridades' A cada
uma úqüelas que fi"caram em terras para^onde não se podia
míãaái enfermãiro, foram entregues dois frascos de quinino,
;ig"ns medicamentos mais necessários e de utilizaçáo, e pensos
-Sãáüiiam
--- individuais.
para os postos sanitários do interior, os seguintes enfermeiros:

Enfermeiro

Enfermeiros
de 2.. classe *Luiz Lemos

Baucau

-Pata
Ajudantedeenfermeiro-DanietMadeira_ParaBobonaro
Piaticante de enfermeiro -EmÍlio Oliveira -Para Aileu
Prat. de enferm. estâgiário *- óscar Lemos - Para Manatuto
Lautem
Orlando Lemos
))
)) )) ))
- Para

-

Enfermeiros Auxiliares
*Para Hátu-Liar
Báquia
-Pata
-Francisco
Ajudante de enfermeiro -António Lopes -PaÍa lliômar
Mateus Ribeiro
>
))
- Para Same
Fátu-Berliu
Manuel Sarmento
))
))
-Para
Santiago da Silva * Para Balibó
))
)
Fuiloro
Ximenes
))
)
))
-Mateus Soares -Pata Laclúbar
))
))
)
-Para
-Mateus
Para Ainaro
Jacob Fernandes
))
))
Liquiçá
Soriano
João
enfermeiro
Praticante de
- Para
da Costa -Para Fóhorem
))
))
>
-Aleixo

Enfermeiro
Enfermeiro

-

Sebastião da Costa

Gomes

AColóniaficouassimdivididaemlBzonasdeassistêneia úni{aiia, onde se trabalhava, ? qrando da vinda das
forças portuguesas, com zëlo e eficiência.

O destacamento sanitário erm Timor
Chegadas as tropas portuguesas,..gÍ] -29 de Setembro,
om"destacamentïo sairitarió constituído por vários médicos e enfermeiros, munidos de bastantes medicamentos e
material, cessaram as essêncÌais preocupações dos clínicos
de
-Úma
-- Timor.
das principais, que era o aparecimentq dP varíola
pôdô ser imediâtamente afastada'
portu'guese3,
entre os

co-
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Foi-nos fornecida prontamente, a meu pedido, toda a vacina necessária, pelo que pudemos imunizar muita gente contra aquela terrível doença, a qual, felizmente, não atacou
ninggém rLà zona de concenttaçáo, durante a guerra, facto
que é certamente de agradecer aos cuidados da Repartição
de Saúde, que todos os anos mandava praticar a vaõinação,
no tempo de paz.
A comandar o destacamento, veio o Dr. Costa FéIixt,
<gentleman> irrepreensível corn quem tive grande gosto em
colaborar, informando-o de todos os problemas que ele teria
de enfrentar, e das soluções que, a meu ver, seriarn conve.
nientes.
Deste modo dei-lhe os elementos que me pareciam úteis
de nada fazendo reserva.
Os relatórios, os meus estudos sobre alimentos e medicamentos timorenses, as ideias e esquemas sobre a reorganizaçáo dos Serviços de Saúde, as lições de enfermageú, os
estudos sobre a epidemiologia e meteorologia de Timor, tudo
pus à sua disposição para lhe facilitar a tarefa. A seu convite, e corn plena aprovação de V. Ex.', tive o prazer de o
acompanhar na sua primeira visita ao interiòr da llha, para
examinar directamente as condições sanitárias dela.
Foi escolhida a região da FTonteira, precisamente aquela
em que tinha havido rebelião. Seguimos, sem uma arma, viàjando, algumas vezes, de noite, não tendo o menor receio,
firmados na certeza de que os portugueses sabem captar o
eotaçáo do indígena conforme V. Ex.. disse no inesqúecível
discurso,, pronunciado em Díli, perante o comandante das
tropas australianas.
O meu físico, então muito enfraquecido pela miséria e
fome, nada sofreu, antes pelo contrário. Tratava-se de um
serviço a cumprir, o que fiz com todo o gosto. Visitámos a
Ermera, Fátu-Bessi, Lebo-Meo, Hátu-Lia, Atsabe, Boibonaro,
Marobo, Memo, Balibó, Batugadé, Beco, Suai, Tilomar e
Fóhorem.
À maioria destes postos, não haviam chegado as nossas
tropas e alguns não tinham sequer um europeu para nos
reeeber. Em quase todos comemos e nalguns dormimos cbrn
as portas abertas e sem qualquer guarda.

Entrega da Repartição ao Dr. Costa Félix
Por portaria de V. Ex.o, de 16 de Outubro de 1945, fui
exonerado de chefe da Repartição Técnica de Saúde e Hi-

I
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Capitão-médico Dr. Francisco José de Lacerda Costa Félix.

giene de Timor, pelo motivo do meu1g-gressg à.metrópole,
Ë"áó ieitó entíeàu, * sr. Dr. Costa FéIix, dos documentos
6-R;e;iiiçã.o, cím' excepção .daqueles referenües ao período
da guèrra,-que não é nèõessário ficarem em Timor' e que
podõm ser órecisos em Lisboa, Se, para esclarecimento de
necessidade de os apresentar'
àtgum
-'" assurìto, houver
e serão entreguès a V' Ex'" juncornigo,
levo-os
Esses,
com o presente relatÓrio.
tamente
--___O
material,^roupas e medicamentos, Íoram poslos È ditposiçáo-ãá s*cnão d'e farmácia do Destacamento Sanitário,
fu.tcàr dias depbis cla sua chegada, tends o chefe respeetivo,
'óãpiiáo tármatoutico milicianó, Mário Artur Borges 9q 9liveiia, inventariado e arrumado tudo, conforme o seu crrteno e
saber profissional.
F

uncionamento buroerático da Repartição
Técnica de Saúde e Higiene

se
A todos os assuntos que correram qela Repartição, as
seguindo'se
rápido,
pretendeu sempre dar andamento

tempo normal.
iegras
- Emdocertos-casos
tal era impossível' o que' a meu ver' em
naOa pìeJüdicou o serviço. Forám precisos diplomas especiais
de emerOo çoverno da Colóntí, para resõlver problemas
-os cursos de
enfergência, como por exemfló, o que criou
gueïra.
a
magem durante
"A Delegação dã Saúde de Liquiçá, recebia .or$ens e instruçããs aa ftdpartição, por notas ïe-serviço, e informava do
modo.
mesmo
O Chefe da Repartição pôde sempre, ràpidamente, desnachar com o Goveinador da Colónia.
'-----Ãpesar d.as dificuldades, nem o Egtado, nem os particulares ne-rderam. por deficiência burocrática.
as informa\o arquívô da nepartição, poder-se-ão ver
colïesï)ondência
a
góvernó
da-Colónia,
proiostas
ao
ções-J
Saúde
õ* ; berãgáçáo de "Saúde e com as
tePartições depormee-os
do
Gabinete
e
Fazenda
de
e com as Rõpãrtições
nores dos diïerso! trabalhos, cujas linhas gerais foram descrltài no presente e nos dois antecedentes relatórios'

Relações com os jaPoneses
1942, nos edifícios do
sòmente. portu,gueses'
eneontravam-se
Dr.^Carvatho,
HospitâI
'As tropas nipónicas conservavam-se em Díli' Porém, na-

A princípio, atê 5 de Setembro de

185

qu.ela data, estando eu em Lahane, substituindo
o Dr. Rodrigues, para o que me tinha oreróóíao,-ctr;ã;;; ãoísiaeraveis, forças nipórìicas, tendo o ,ãu õomandante,
um capitão,
vindo ter comigo.
Portando-se com coruecção, mas com toda a frieza,
f.a_
lando inglês razoâver, aisse ôue ul"ta ocupar partJãõs'edi
qúe _nao ãia nèóessaria paia nós. e, por
,{::r_99^1":pitat,
tsso' pedra para eu imediatamente
mandar d^esocupá_ia. ten_
tei convencèlo a que .não ocupassó,
ao menos, os edifícios
mais próximos d.os port_ugueses,
toi--eã ïao.-insta-ãi'tudo
laram-se assim: no pravihão da l.i õtã*u; no pavilhão
de mutheres;, no pavithão-de doenças inròcòú!áq; qüã
;;ïãiu-q.rur.
concluído e na casa da residência do chef'e ã;; s.-Ësaúde.
. ., cgrnpr.eender-se-á bem o que isto signiriõoú' pãrã nos.
Até
aí estávamos separados ods niponiõ3.'Ë;ra ii.fiu*o,
quase de conviver com eles.
Ficámos sòmente com o edifício principar do Hospital,
as suas dependências, e a casa mortuária. ufra hmitaãissima
área de telreno
a noiiã--aìïpã*ïãáo, irr"iúün;aôente;õ;;;
cluindo o pequeno
jardim. vrás nóm õ-rtË-ããã"Ëãü. Ëãïraoos
dias vieram dizer-nos que iam constrüir anaírãããrÃàrtã,
p*ru
as tropas, encostados âo nosso Hospital.
.. ?upoi._ de muito trabalho, o edministrador do Conce_
lho,.Engenheiro canto, conveáceu-os a construirem-nos
no
jardim, o.que foi feito,'ficando situados
de aui *"-ãno;
tros de nós.
"
Só quem passou aqueles maus bocados pode compreen_
-, a nossa situação. Com japoneses ao raaõ,- pãa.rìãil
der
mais tarde as suspeitas e ac"uËaçõ.J d"'ã;e*,,óría"râ"r"ã, ui,
.o-

elesr>.

os australianos, vendo as novas construções, certamente
viriam destruí-tas com a sua aviaçáã,-;-iõdâr'ïïiror...
Tudo isto foi ponderado. ?orém, niiigúom -u-rïãáã"*io. rra

preciso mantermo-nos no Hospitál, em que sempre
tremulou
a bandeira portusuesa; e, desïe moáã,__r.rrtca seguimos
para
Liqulç4, qü e foi"muitás í"r.r
jãpï.,.rur.
9
"
Foi desta maneira que, ao fim
"óà"ìãË,ilËi8;
da gueïra, as nossas tro=
pas encontràram um born edifício paraãs doentes.
Sofrernos em Lahane, muitas d]ezenas de bombardeamen_
foram_-peiiíssimo. oJ viãios- u pãi.iã"áï au,
!".. êtgUpas,
janelas
ficaram estilÌiaçados, e o terhado àe'- ziããó--muito
furado por várias vezes.
Todos se mantiveram no seu posto. os japoneses instalaque ocuparam, -não so ò Ëôü-rrospitãi,'*u,
i33.L?:
r?mpeJn 9$1ii_c1os
lropar! armadas, o, que certamente era ão cônhe_
crmento dos
aliados. construiram à roda do hospitar portu186

a zinco, que prem?s. q-ue. eram
paimeira'
de
folhas
com
camúflar
[ãoãbru*
foi destruída
deles
àãïi.iìã*..riË- íisivuir do ar. A maìoria
e
americanas'
ãelas bombas australianas
de
'"*"o;ilu"dõ-ããi trópas japonesas nossas vizinhas, era
outros
dos
muito
diferiam
o* *eâiõo. Este . òs .*s c"otègas,
ãiiãiáG-"iú"icos. niarn mais ãtenciosos e correetos. Trataquando g9mlgo-falavam nas
uã*-i* ãô* certa delicadeza, sêm
familiaridades, o que, de
iiãã"ã- infiósa ,u aiôúa, mas
desejava.
que
eu
reslo, era õ
---de Saúde'
ó"*t" *ddo, em r,aftâne, o pessoal dos ServlçosPor
várias
consideraçáo.
de
raitaË
não sofreu ue*u.*ór,-úi
acerca
i4Íormações
pedindo
médicoó
uãÃ. uiãiu*
frocurar-me
plântas medicinais e da orgaüil;üãia ãJiiú*', das.suaspórtugueses,
as quais eu dava'
;ü;õil-dË-sãiviçòi de saúde
gerais'
linhas
nas
'-- suas
Ë q"àndo -em quando, aparecia ? pqlí."t? It-Lq9\!=ca' a
qual-era' recetida póIos tuirciònários da- Administração do
ü;;.iã; ilôiti;-{ue estava instalada no edifício do HosoitaI.
no
'---bt soldados japoneses, às vezes, também entravam
trosnitàt. ou queriâlà meter conversa. Felizmente nunca abupior foi aquela em que est!
ã;;* ãtõ.1ãú"tã"t.' A época
quã
depois sbubem^os-ter sido
vitta,^o
Ëfr* .õil-F;idã-í
Euês. mais de quarenta barraeões cobertos

motivado peía cedência de bases nos Açores. aos rr']rados'
Tivemos que entregàt a ca"sa morluária, .pata a instaracão ãá euarâa. Frsta íazia rondas permanentes' -o que nos
ftïãrüü-ã-rãú-oúiante a noite, dèvido ao barulhoAproduferradas das sentinelas. nossa
ãi,il;.Ë ãriaitur das botas vermos
presos' coryo é.pb1rio'
por
nos
imensa,
iãuôriu
-- --ó; era
cónsulado dã Japão, vizinho-do nosso hospital I9i ptaida. óor várias vezes, a'mínha assistência ao cônsul Hossoo que fiz, depois..de.autot;ï:áË;"'ïiãË.0"iúi sr' suzúki,
da
iìrâ6"-põi V. fx.;, âtendendo aos delveres humanitários
relaboas
mantermos
de
n..tttidade
à
ffi"ú'p*ti*ao "'
coú o consulado'
ções
.---F"lir*ente
nüãóa o exército japonês exigiu ou, pediu
qualquer serviço aos dois médicos portugueses' a prestar aos
seus oficiais ou Praças.

Serviço de Saúde' no território do Oé-Kussi
Esteterritórioficouisoladocomodesenrolardosacon-

enviartecimentos Aa gUe-rrã-. Éó*ã"t. a princípio foi possível
-lhe medicamentos.
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para aquela resião, medicamentos que se' túô ïãírãgara*.
Estes nunca lá chegaram.
os dois enfermeiros auxiliares Francisco da silva e Mateus, Rodrigues pereira, mantiverám*e-. s-e.mp,re no
seu posto,
prestando

os seus serviços com muita etÍciênôia,
sem medicamentos.

eãü;

quase

Comportamento do pessoal dos Serviços

de Saúde

Os médicos e enfermeiros, prqduzitam o máximo, para
qgfl1.11_titigar os sofrimeníoi aós portuguãies.--ivãnrrum

tretes gozou qualquer licença, nem a requéreu, durante
o
estado de guerra.
Não foi necessário pensar em sanções disciplinares, pois
fattas, o que-muito me apriz registaf. rãào, cum_
lígl:"yu
priram o seu dever profissional. '

Resumo da actividade dos Serviços de Saúde

durante a guerra

Tratatam-se o-s doentes, aproveitando_se todos os recur_
o número de ó,bitos de eurôpeus, foi exiiaórdinaiiamente
reduzido, atendendo às circunstâncías.
No Hospitaì Dr. Cawalho não faleceu qualquer europeu.
'puru
pgpulação os conselhos cónue-irientãr,
^.?_
^,.,"3.11T;1.
possív-el, as doenças previsíveis. inves_
i.ullllt turtoosquanto
recursos medicamentosoÁ e ãhmentares exis'garam-se
tentes
em Timor e de possívet utilizâçáô p"átü, ;rÀãtuorogiu. a-? Ilha, a sua epii-demiotogia, ã Ãua etnográú-*èai"u,
trabalhos das minhai horas vãgas.
rnstruíram-se enfermeiros fara os quais preparei rições
dactilografadas.
Forneceram-se ao governo da Cotónia, os elementos ne_
eessários para poder pãair aos japoneses, com conhecimento
oe causa, o essencial em medicamentos e alimentos.
Estudaram-se e expu_seram-se ao Governó aí colónia,
na devida attura, os probremas e as oiticuroâdóJ,
õüâ
necessarro ïesolver, a bem da Saúde pública.
"ru
Fez-se uma eficiente oôueuçã, sa!i151"iu da Colónia,
antes da chegada das tropas eipèdicionárias.
sos-;
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Forneceram-se ao Destacamento Sanitário, as convenientes informações para imediatamente poder entrar em acção
consciente.

Hospital Dr. Carvalho, em Lahane, aos 16 de Outubro
1945.

O Chefe da Repartição', int.o,
José dos Santos Caraq,lho

Sinopse dos factos mais importantes, referentes
aos Serviços de Saúde, desde 1 de Janeiro a 16

de Outubro de

1945

19 de Abril

Morre em Liquiçá, por hepatite com
ascite, o enfermeiro de 1." classe, europeu, Victor Josó Gregório Madeira.
Apareceu em Liquiçá um médico nipónico, que observou e deu medica-

29 de Maio

O Dr. Santos Carvalho vai ao Hospital nipónico operar uma mulher, â pe-

Maio *

mentos aos doentes portugueses.

-

dido dos médicos japoneses.
do Governo da Colónia n.o
Portaria
Junho
20 de
-_
1.125 que regulou o funcionamento da
enfermaria de Liquiçá.
Morre em Liquiçá, por bronco-pneu20 de Julho

-

monia, o ajudante de enfermeiro europeu, aguárdando aposentação, José
Luís de Oliveira.
Transferência dos portugueses _para
Agosto
- Lebo-Meo, para onde passou a sede da
Deiegação de Saúde de Liquiçá e onde
foi instalada uma enfermaria em moldes idênticos à de Liquiçá.
27 de Agosto ( Entregas pelos japoneses de razoáveis
5, ? e 10 de Setembro { quantidades de medicamentos e ma2 de Outubro I teriat de penso.
a Díli do destacamento sani29 de Setembro
- Chegada
tário das Forças Expedicionárias.
do Governo da ColónÍa que
16 de Outubro
- Portaria
exonerou o Dr. Santos Carvalho de
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Chefe da Repartição Técnica de Saúde e Higiene, pelo motivo do seu regÍesso à Metrópole e nomeou trrara esse
cargo o capitão-médico Dr. Francisco
José de Lacerda da Costa Félix.

Pessoal dos Serviços de Saúde, morto por causa
violenta ou na prisão, durante a guerra
Dr. José Aníbal Torres Cor. Teles
Dr. Diniz,A,ng. de Arriarte Pedroso

Serafim Joaquim Pinto
Alcino José Gregório Madeira
Fernando José Maria Senanes
Afonso Borges Gomes
João da Costa Tilman
Domingos Soares

Mário Alves Rebelo
Domingos Alves de Sousa

Médico de 2.' classe
Médico de 2." classe, contratado
de 1." classe
-Enfermeiro
A,judante de enfermeiro
de enfermeiro
- Ajudante
Praticante de enfermeiro
- Enfermeiro auxÍliar
- (prestava serviço na ambulância de Ainaro)
Ajudante de enfermeiro
- auxiliar (Aguardava apo-

*-

sentação)

-

Ajudante de enfermeiro
auxiliar (Morto na Hátu-

-Lia)

de enfermeiro
-- Ajudante
auxiliar (Prestava servi-

ço na

ambulância

do

Beco)

Pessoal dos Serviços de Saúde,
falecido durante a guerra
Manuel Turquel dos Santos

-

Victor José Gregório Madeira

-.
*

José
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Luiz de Oliveira

Enfermeiro de 1.' classg.
Morreu afogado numa ribeira de Barique, em 1943
Enfermeiro de 1." classe
Faleceu em Liquiçâ, em
19 de Abril de 1945.
Ajudante de enfermeiro
aposentado. Faleceu em
Liquiçá, em 20 de Julho
de 1945

Pessoal dos Serviços de Saúde,
que passou para a Austrália
Mário Artur Borges de Oliveira

José Gonçalves Rieardo
Marcelo iosé Nunes
Francisco Xavier dos Remédios
Alfredo Maria Borges

**-

Farmacêutico de 1.' classe
Enfermeiro-món
Enfermeiro de 1." classe
Enfermeiro de 1." classe
Fraticante de enfermeiro

Pessoal dos Serviços de Saúde que' tendo ficado
em Timor, ainda não se tinha apresentado até
I"6 de Outubro de 1945
Viriato José Pereira

Paulo

Gama

Mestre -

Praticante de enfermeiro.

do acabou a guerra)
* 'Lï,ïT*-iï,'ïïï,ïl?X
Enfermeiro auxiliar
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Relação do pessoal do quadro de saúde em servrço e suas situações, referente
a 16 de Outubro de 1945

SITI}AçÃO

CATEGORIAS

Médico de 2.' classe
Idem

Enfermeiro de 2.' classe
Ajudante de enfermeiro
Idem
Praticante de enfermeiro
Idem
Enfermeiro auxiliar
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem

Francisco Rodrigues
José dos Santos Carvalho

LuÍs Correia de Lemos
António LuÍs de Oliveira
Daniel José Gregório Madeira
Luís Ântónio Nunes Rodrigues
Emílio Euclides Oliveira
Lamberto da Silva Boavida
Paulo de Jesus
João da Costa Pereira
Sebastião da Costa
João Maria Guterres
Francisco da Silva
Francisco Xavier Alves Gomes
Mário Viana de Andrade

Médico do llospital Dr. Carvalho
Chefe da Repartição, interino
Ambulância de Baucau
Hoslrital Dr. Carvalho
Âmbulância de Bobonars

Ilospital Dr. Carvalho
Ambulância Aileu
Hospital Dr. Carvalho
Aguardando inspecção Pela Junta de Saúde
Hospital Dr. Carvalho
Ambulância de Hátu-Lia
Hospital Dr. Carvalho
Amloulância de Oe-Kússi
Ambulância de Bàguia
Hospital Dr. Carvalho

Ajudante de enfermeiro
auxiliar
Idem
fdem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
fdem
Idem

Praticante de enfermeiro
auxiliar
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ïdem

Manuel Sarmento
Pedro da Cruz
Mateus Rodrigues Pereira

António Lopes
José António Cunha Gusmão
Santiago da Silva
Mateus António da Costa Ximenes
Mateus da Costa Ribeiro
Mateus Soares
Joaquim Jacob Silva Fernandes
João Soriano

Bernaïdino Inácio Carvalho Soares
José Raimundo Guterres
Aleixo da Costa
Manuel da Costa
Daniel da Piedade
João da Costa B. Ribeiro
Cláudio da Luz Boavida

Ambulância Fátu-Berliu
Aguardando inspecção Pela Junta de Saúde
Ambulância de Oe-Kússi
Ambulância de lliômar
Hospital Dr. Carvalho
Eospital Dr. Carvalho
Ambulância de Fuiloro
Ambulância de Same
Ambulância de Laclúbar
Ambulância de Ainaro
Ambulância de Liquiçá
Hospital Dr. Carvalho

Ilospital Dr. Carvalho

Ambulância de Fohorem
Ambulância de Viqueque
Hospital Dr. Carvalho
IIospital Dr. Carvalho
Ambulância de Maubara

Pessoal de enfermagem que se apresentou
ao serviço depois de terminada a guerra

(Até ao dia

16 de

Outubro)

Data,da
apresentação

CATEGORIA

Praticante de enfermeiro
Enfermeiro auxiliar
Enfermeiro auxiliar
Enfermeiro auxiliar
Ajudante de enfer.o auxiliar

))
)) ))
))>))>
>))))))
))))))>
))>))))

))

LuÍs António Nunes Rodrigues

Lamberto da Silva Boavida
Francisco Âlves Gomes

Mário Viana Ândrade
Manuel Sarmento
José Cunha Gusmão
Santiago da Silva,
Mateus Costa XÍmenes
Mateus Soares

Joaquim Jacob Fernandes
Praticante de enfer.ó auxiliar Bernardino fnácio Soares
))>
José Raimundo Guterres

)))))>
)))))))

Daniel da Piedade
João Sousa Ribeiro
Cláudio Boavida

4/9/s45
25/9/946

t8/9/945

t3/t0/s45

il

r9/9/945

É

2/t0/945

Ìi

L9/9/946

23/9/54ã

tt/9/945
20/9/945

2/r0/945
26/9/945

2/10/945
u1.0/s45
25/S/545

PESSOAL AUXILIAR

Chauffeur

CândÍdo Gusmão

18/9/945

Servente

Alberto Soares

20/s/945

Domingos Alves

7

>
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ADENDA
(Escrita em Dezembro de

1970)

Estando já no prelo o presente livro,,um .acaso provicom o
denciat ier-*e depárar nuúa das ruas de Lisboa
exerDíli
em
conhecera
gqe
cãttaquico
;ï;q;ú-íúis
-eu padaria'
de
õãnAo â profissão de industriaf
A sua amabiUdáde permitiu-md obter o esclarecimento
imperOe circúnitâncias aã áò"ãt.cimentos de que eu tiriha
e que
que
desconhecia
eu
i"itá-Ãóèao e a notícia de outras

é-õ.4;rã--tiansúitii ao leitor pãra sua mais

cornpleta

elucidação.
-----nò"di"

14 de Novembro de L942 encontrava-se o sr' CarBaucaí otau residia após a evacuação de Díli
em
raouico
pelo Governador'
ordenada
-- Cónstándo-ihe
o assassinato de europeus em Manatuto
q".
se dirigia a Baucaü, afastou-se desta
úilã-õãlü"á
oo,.
direcção de Kelicai'
ïú e sóguiu para o interior nade
Baucau, e-outÏas terras'
foragidos
Reuãiram-se os
cerca de 300 europeus e" timorenses, nas faldas. do -monte
rvrãte-eian, r-ro ..r.ã- de Lai-Súru-Laú, sendo natura-lmente
Euiados pelo Tenente Pires e dedicadamente auxiliados por
ii."ãïõãrõr-ã"ã- rÀãJ traziam alimentos e permanentemente
os informavám dos movimentos dos japoneses'
Assim, chegou ao seu conhecimento que, ?9o! o-assasslnato Oò aáministraàor de Manatuto e do Èecretário Padinha,
Èaviam os laponeiãs passado em Vemasse' a caminho de
Baucau, e, aquanáo oï depois- da sua passagem' se tjnha
sr. António Dias que vivia
úd; ,'asóassinato do depoitado da
estrada de Manatuto a
beira
possuía
â
numa casa que
Baucau, num suco de Vemasse. No dia seguinte .ao da chesada dos 'iaponeses a Baucau, uma coluna atingira Lautem
ã"ãã Ë"taã'ìóiuú assassinados o administrador Manuel de
Barroseaesposaedoisdeportados,ossrs'AntónioTeixeira
e Mário Gonçalves.
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O grupo de foragidos, de que faziam parte muitas mu..
lheres e crianças, estáva sob a

nas

irermanente'ameaçá dàs coiu-

pires contactando com um
-n-egras e, por isso, o Tenente

oficial austraiiano que se encontrava então pói ã[üeres
ladosl, conseguiu a ìua evacuação para a AuËtráliá'num

que veio ancorar na praia da Aliambata na noite
de 18 de Dezembro.
Fressurosamente se apresentaram no rocal do embarque
todos os foragidos porém-só foram autorizados á ã*úãrcat
os constantes duma lista elaborada pelo tenente pires, entre
os quais todas as mulheres e criançias. O sargento úitins,
de metraihadora em punho, impedÌu, então ï súvàìao Oó
muitos dos homens, os-quais teriâm de ficar em timod,,para
manter a soberania portuguesa naquela ârea e para áufitiaïem as forçry australianas que hãveriam Oe üir a desem_
barcar na ilha!>
Assim, o sr. Carraquico, o Dr. Correia Teles, o condutor
- obras
de
Frfpl_icas vale-do Rio paiva e vários oútios,-ãiiisti
r?m p pa_rtida das suas famítias e etes ticaraú $irà ati,
abandonados, fraccionados em pequenos grupos paia evitar
as colunas negpq que
_os perseguiãm, ma"s amigâvei e cari_
dosamente ajudados pelos
iimorãnses'da região.
Em breve os forágidos se sentiram cerõados pelos ìapo_
neses que se instalaram em Ossú, Viqueque, Báguiâ e Keiic'ai,
lançando colunas negras pelo interiór.
-a retirada pata
qssim,
a zona litoral de
_ ïmpôs-se-lhes,
eBarique
onde
ainda não dominavam os nipOnióos e
{,ucg,
propícios à
!,1yi1
locais
.anenragem de emnarcagõËJ qu. o,
uessem
salvar, transportando-os
para a Austrálìa.
tropa japonesa patrülhasse incessantemente a
. C_omg aVigqqgue
os foragidos só conseguiram
:Ì!Tda ,oç dividiCo,s aemOssú,
atïavessá-la
pequenos grupos, altas hoïas da
noite^e guiados por dedicadõs ãmigos ïim'oreíeses
Ërupo a que p,ertencia o sr. óarraquico foi acampar em
Nátar-Bora.
na reqião de Luca, e outros- grupos ficarám por
d-estr_ouer

ali

perto.

Dois missionários_ (p.e Serra e p.e Ferreira), o secre_
tário Howell de Mendoàça e o chefe Oe posio Éügé"iã O.
Oliveira, juntararnl.se ao deportado sr. A'mérico Oï,Sóusa

1

Sg8undo o Dr. Cal Blandão (Funo, p. 115), tratava-se do capi_
tão-Brothers, inglês, chefe de um grupo 'aà ntóíiriènòía-uiiríãr.tusque se havia instatadõ jìntó aa rrãritâè,aõ--ãí tiurai
Uallonq,
D. Paulo, de Ossuroa, na área do posto aOminisÌià-t-ivd-ã" ôisri.
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e foram acolher-se à protecçáo de um chefe de um sucot
áo qual pertencia a cômpanfreira do sr. Sousa e que também vinha com e1es.
Em Nátar-Bora, o, Dr. Correia Teles que estava muito
doente e extremamente debilitado, afastou-se momentâneamente dos seus companheiros e suicidou-se descalçando a
bota alta e premindo-o gatilho da caçadeir-a gue trazia, com
o dedo graÀde do pé, ãepois de ter apoiado os canos da
esninEarda contra o maxilar inferior.
^ E"rn Janeiro de 1943 receberam os foragidos uma comunieação do Dr. Cal Brandáo -(quq se-eneontrava com militares ãustralianos para os lados de Fátu-Berliu)' d9 que no
clia 9 viria um navio à praia de Kirás, junto à f.oz da ribeira
Sáhe, ao sul da povoação da Soibada, pata evacuar para a
eusti"átia os australianos e, tarnbérn, os portugueses que
nor ali andavam.
^ Assim, na tarde do dia aptazado encontraram-se em
Dr. Cal BranKirás algúmas dezenas de portugu-eses
-comandada com omajor Callinin'
pelodão e a-tropa australiana
Felo Drl Cal Brandão foi então referido que o comandante australiano havia proibido o embarque ao as,pirante
Armelim Mendonça, assim con'Ì'o a todla a sua família, rtã,o
lhes permitindo, Jequer, a- desloc-ação a Kirás! '
Éor grande infelicidade, as duas primeiras baleeiras que
chegarari à praia e eram as destinádas ao transporte dos
portïgueses, ïoltaram-se devido ao mar bravo, pelo que
iòmerïte puceram embarcar muito poucos' juntamente com
os militares australianos.
Lembra-se o sr. Carraquico de terem conseguido embarear; a esposa e filhas do tenente Sequeira; -os cabos-Rente
e Robaloi os enfermeiros Alfredo Borges e Marcelo Nunes;
o aspirante administrativo Artur Oliveira;* e -os deportados
erséhio José Filipe, José Maria e Rodrigo Rodrigues...
Fibou em Timor uma secção australiana (16 militares)'
que, segundo o Dr. Cal Brandão, se foi esconder nas montãúas-de Fátu-Berliu com a incumbência de observar o
movimento das tropas inimigas e dar informação pela T. S. F.
para a Austrátia.

1 Segundo um louvor conferido peìo Governador, tratava-se
do chefe-do suco de Úmu-Ai de Baixo, área do posto de Viqueque'
Costa Soares.
-Miguel
- c Odaaspirante
administrativo José Armelim Mendonça prestava
da
circunscrição de Manatuto. Deve ter-se refugiado
na
sìAè
serviço
õóm "a sua família no interiór dessa circunscrição, depois, segundo
õó;it o Dr. Cal Brandão, apresentou-se aos australianos na á'rea
de Fátu-Berliu, pedindo aiuda económica.
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A situação dos portugueses foragidos era agora mais que
nunca desesperada, pois as colunas negras continuamente

os perseguiam.

. Fo_rç3dos a esconder-se nos matagais pantanosos da planície de Barique onde os mosquitos que tiansmitem o pãludismo constituem legião mortífera estavam condenados a
privarem-se de alimentos provenientes de piantas cultivadas
pois esta zona é completamente despovoada devido aos timorenses evitarem nela residir por ser doentia.
Seguiram-se tempos dos mais desgraçados e miseráveis
pata aqueles infelizes que, minados pela fome e doença
e sugados pelos mosquitos erravam pela floresta do litoral de Barique, colhendo frutos e taizes silvestres e apanhando a furto uma espiga em horta de há muito abandonada e, sempre, sob o terror das colunas negras que tanto
os incomodavam.
Fraccionados em pequenos grupos para mais fàcilmente

poderem subsistir viam, pouco a pouco, cairem mortos de
inanição ou de doença ou apanhados pelas colunas negras
vários companheiros.
O enfermeiro Alcino Madeira, um seu irmão e o eunhado,
tenente reformado Sequeira, resolveram afastar-se da costa
sul e procurar abrigo entre timorenses seus amigos na terra
da família Madeira, a Ermera. Puseram-se a caminho, mas
todos cairam assassinados, não se sabendo, porém, oncle nem
como.

Também o cabo Acácio de O1iveira, o deportado sr. Seve-

rino Faria Coelho, o deportado sr. Manuel Simões Miranda
e um enteado deste último, garoto de cerca de oito anos,

se afastaram do grupo em que andavam para procurarem
comida. Apanhados po uma coluna negra, todos foram assassinados com. excepção do sr. Miranda.que. conseguiu escapar-se na ocasião mas que sucumbiu, depois, à fome.
O enfermeiro Fernando Senanes, ferido numa perna
por um,a bala disparada por uma coluna negïa atacante foi apanhado e assassinado à catana, sendo-Ihe decepadas as mãos para se exporem como troféu no alto de uma
azagaial
O velho sr. Delfim que era nos tempos de paz o encarregado das oficinas dos Serviços de Obras Fúblicas em Díli,
jâ náo podia andar e, por isso ficara numa povoação timorense, ao cuidado de um chefe de suco, onde durante algum
tempo foi muito bem tratado. Morreu intoxicado, porém,
por lhe terem dado numa refeição mandioca brava, talvez no
intuito de se apoderarem das patacas mexicanas que ele
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Euatrdava numa faixa que lhe envolvia o abdómen e cujo
peireitamente sob a camisa'
;;üõ
'"^-E-'rn su ãislìÀgúia
meããos ãJíêvereiro veio um submarino americano
para. evacuar para a'
Barique
-*"iiitates
a prãiã da <alfândeg1,Ì
' de dessa
-nacionalidade
e os timoÁu'itratiu todos os
mesmo
Neste
auxiliado'
tinham
i"nies de Ossuroa Que os
depois
fez
que
o
só
Pires;
tenente
o
tamfêm
ã;ã.*barcou
",i;'";"i6-th"
de
fim
o
com
e
pôOire* os seus cornpanheirõs
portugugs.es'
aos
urgente
por
socorro
iÃdüá
------õontaÃúsfrália
o Dr. Cãi Éránaão quJos austraiianos deixarame
de Timor dois aparelhos transmissores
*o"
que_pudessem con"óitüsúeses
Ë"ã.p1úór-de-T. s. F. e uma cifra-paraport
Dãrwin' ficando
ãe
estação
à
comurucutã*
a
tinuar
Luís de sousa,
Armada,
da
í ããïgo do sargento-teiggrafistapaz'.
tempo
no
ãoioó"a Missão-Geográfiõa,
-de
No grupo a quõ pertencia o sr' Carraquico andavam oe
o <cabo Macau>)
(por
alcunha
caro rerõrú'ado etó*ahore
os quais sofriam
dos.Santos,
turqüãt
Manúãi
o enfermeiro
em ferimentos
á.-ã"or*ói- úl".ras, nas |ernas, instaladas
carne
rasgaram.à
qqg
lhes
mato
Oóuúot aos espinhos do
dia,f-oi-o
dado.
Num
sruPo
correrias'
,lúi"ãïí. ãt-piáôipitadas
a.tacado por uma côlü"a negïa chefiada por japoneses e todos
a atravessarem uma
!ã*óúi.tã* em fuga, sendo forçados
Passado o perigo
funda.
mas
paradas
qúãib
ãguu,
iin.'iiããô
dois
pela
e reunido oe novã- o giúpo deram
.fatta daqueles
comuclepos
vieram
lhes
amigos.
õompantreiros. Timorenses
-dois cadáveres boiando na
tricui, terem encõntraOo os
sido motivado
afogamento
;idú. ôeouzlram-qnu
"inferioresteria
'áembros
que
não permitiu
"
dãs
ãelí- aebifidade
õ aguentarem-se de Pé nem. a nadgt
Deste mesmt Árüpo fazía também parte o soldado Menparece que por
Aes quó andava trãns-tornado mentalmente,
Veio a morrer'
de
si'
perto
muito
i"i e^"pfoOido uma bomba
depoìs'
pouco
Ce
-o e paludismo,
-- forire
foi
,r. vãie oo nü Faiva, co-ndutor de obras públicas, por
que-:t^-T-?^"t"1":^9:a
geral
atingiOò por uma intoxicação
bohãs què se rompiam e ulcerav-am e em breve raleceu' na
O sr. Soar"t q'ú. no tempo de paz estava empregadofazia
pranáçío ãô .". s'"naitiao da^ Costa-, no"q91t1 da,Hera'
uma
barte âe um grupo de foragidos que foi atacaoo por
turba,
a
enfrentou
de-fugir,
ì'ez
em
i"dioaOo,
ããf.ãuï.giã.

lOlocaleraassimdesignadopelostimorensespor-..aíexis-õãitJóó-usïtiãã ããïãiãJtutã-tiànsporte para-Díli' os sétirem ús
que
embarcações lá vinham carregar'
neros
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de pistola em punho. -TrâoÇârâm, então contra ele uma granada de mão que o vitimou.
O P.e Francisco Madeira andava num grupo de que
fazia pafte,- além de outros, o deportado sr. .lãciâto EstrËfa
e recebeu de um amigo timorensê o presente de um cacho
de bananas num momento em que se èncontrava com desesperada fome. A abundante e não habitual refeição provocou-lhe, porém, uma indigestão que o vitÍmou.
Lembra-se, ainda, o s-r. Carraquico de três portugueses
europeus que morreram à fome, <só com pele é ossõr, na
costa sul.
Foram eles, o sr. Venceslau pereira (escrivão do tribude
Díli), o deportado sr. Mário Vitorino Enguiça e outro
lal
deportado conhecido pelo apelido de <Silvinhari, o qual nos
seusriltimgs t-empos ficou cègo devido às privações. Em princípios de Julho õ tenente pirès voitou da Austtëilía num submarino americano dando a notícia de que em
breve viria um navio evacuar os portugueses foragidoi.
Pela T. S- F. combinaram esies com os autra-iianos que
já referida <alfândega> de Bao. local do
-embarq_ue _fosse a
rique e o dia
escolhido, o de B de Agosto.
_ Com efeito, peias 5 horas da taiãe desse dia, ancoraram
cluas <vedetasr australianas onde embatcàtam as seguintes
pessoas de que o sr. Carraquico se recorda:
Deportados:

Dr. Carlos Cat Brand,ão
Joaquìm Carraquico
Jacinto Estrela
Domingo's Paiua

Paulo Soares

Hildrio

Goncalues
Ála,aro namas

Francisco Hortq
José Luis de Abreu
Bernardino Dias
Hermenegildla Granadeiro
António Pereira (e esposa)
Pedro de Jesus (e farnília)
Francisco Albuquerque (e esposa)
Sargentos:

Lourenço Martins
José Arranhado
Luís d,e Sousa
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Cabos:
José

Pires (chefe d'o posto de Lactuta) e fatnitia

Ilídio

dos Santos
José Rebelo

Outros:
Ediaardo Gamboa (Chefe de Pastd)
António Sebastíã'o d,a Costa
Henrique Pereira
Fernando Pereira
Joaquim Campos (Funciondrio das Obras Pítbli'ms)
eUA Cmrais TfunAoruirio das Obras Públicas)
Sr. Pinto
,Sr. ,Sotzsa (Natural d,a Índia Portuguesa) --.
Duas fithaÀ d)o latecido sr. Manuel Simões Mirand'a
Dois chineses
Vtírios tirnorenses dos dois seros
:

Em Timon ficou um grupo de voluntários, em missão:de
onserváçío' áe que ïaziaín iarte os seguintes portugue$es:
Tenente Pires

Matot e Situa
Chele dle posto José Tinoco
tnÍ'ermei.rb Serafim Pinto
Radiotelegrafista Patríeio Luz
Soldado Joã'o Vieira

cí"f;-d;e"ito

Julga-se que todos eles morreram na prisão j,aponesa,
com e*cïpçáo ão sr. Patrício-.Luz que se escondeu entre timoda sua família.
- oosaúigos
-renses
poïrtugueses que conseguirarn passar para a Auslrâ,lia, aí-faleceram os seguintes:
Coronel' J orge Casti\h,a
Sargento Gãstãn Orne'las de Vasconcelo's
Joaquim CamPos
Antlónio sebaitiã'o d'a costa
Sebastírt'o da Costa)
si. c:acnaço- @tn'prega'd'o
-das da sr'Públicas)
Obras
Sr. Santoi (otheíro
tlm menino timorense

Teve o sr. Carraquico' conhecimento de algut?s pormenores de assassinatos ãe portugueses, os quais àmàvelmente
me referiu.
201

Pelo cabo Rente, que era o chefe do posto do Remexio,
soube dos assassinatos dos deportados srs-. Ramos Gtaça e
Fernando Martins.
O cadáver do primeiro foi encontrado retalhado à catana
japonesa de tal mõdo
_que estava irreconhecivéi. Os ;ãponeses
haviam-no abandonadõ
numa ravina não longe da" cãsa em
que o sr. Ramos Graça habitava.
Quanto ao sr. tr"ernando Martins (que era coxo por ter
um joelho anquilos.ado e corn p. perna fie-,:tiOa), havia_'se jun_
tado a- uma guerrilha australiana que actuáva na área do
Remexio.
Passando o g-rupo por um acampamento japonês instalado
num local situado entre o Remexib e Díli,-n'otaram que as
sentinelas estavam a dormir, o que aproveitaram pára se
aproximarem e lançarem uma granada ïe mão para'o meio
clo acampamento.
Então, os japoneses perseguiram-nos e alcançaram o sr.
Martins ao qual- prenderam cóm uma corda pelõ pescoço a
um cavalo, e assim o arrastaram atê Díli e olabafi.donaram
na _praia, onde o sargento Vicente, chefe da polícia, sômente
pôde reconhecer'o cãdáver pelo âteilão do loeho.
Soube também o sr. Carraquico como ioi assassinado
o alferes reformado Alípio Ferreifa que vivia em cribas corn
a sua esposa timo ense, um filho adulto e uma filha muito

gentil e elegante.
Quando por sua casa passou a coluna do tenente Rama- q9"
havia co,mbatido õs rebeldes de Maubisse, o alferes
$o
Ferreira, profundo amigo dos timorenses, pediu ao comandante que lhe deixasse Jicar à sua proteceão um rapazinho
timoren-se que ele tinha recolhido por-já não ter pai neim mãe.
{nós o assassinato de europeus èm Manatúto, o alferes
Ferreira refugiou-se numa palhota bem escondida'no mato,
protegido peio sigilo dos seús amigos timorenses.
Porém, era necessário sair delá e ir a uma certa distância pa"ra trazer a âgua essencial pàra a vida da famíiia e
ciisso era encarregado o garotito de Maubisse.
Ora, num dado dia, deu-se a f.atal coincidência de este
ter encontrado, no seu caminho uma coluna negra em que
vinham
timorenses da sua tetta, que
logo o reõonheceram.
' Inocentemente,
indicou-lhes o abrigõ do seu protector
que-ìogo foi assassinado juntamente coú o filho, eicapando
incólumes a esposa e a filha.
Sobre os assassinato_s de portugueses na circunscrição
de Lautem após a chegada de jãponeises, referiu-se o sr. Carraquico ter-Ihe constado, dias depois, que em Lautem haviam
sido mortos o administrador tUanuei ãe Baros e a esposa e
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e António Teixeira - e' em
os deportad.os Mário Gonçalver
iliOr"il-o ófróte do posto eãbo grás e o _deportado RaúI Dias

Acrescentóu, então, que eu poderia ser devidamente
esclarecido sobre essèó bárbárôs acoritecimentos pelo sr. Césár de Castro que eu conhecera deportado em Timor e agora
na Cova da Piedade.
reside
- --

úã"i.iio.

vontade se prontificou o sr' Castro a
a tragédia de que foi figurante e da qual é o

óo* a melhor

"e*e*óiai
europeu sobrevivente.
único
----Ápióuóïtu"a"

háas
para
bil sefoaheiro, o Esta o havia-o contratado
-exercer
madeira
de
de
serração
f.âbrica
da
funcões de encarregado
e na costa
i*ãú,da;m úré, "(na âtea do pos'r,o de rtiómar
Timor'
de
iúi),
iunto à principal e mais ricã floresta Lautem p9.1s que'
---"riáiut
veàes eIô se poderia deslocar a
além do percurso a cavalo demorar cerca de dois dias, ele
ãia o úniôo responsável por todos os,serviços da.fíbrica', comúãïiÃto-rúu a âirecção, ãdministtaçáo, contabilidade, etc' o
'-"--iü;A*, ãm-lloïemuro de 1942; apresentou-s9 eP. loré
Oepoitaão-'si. ;óse Filipe, recomendádo .pelo administrador

át qualidades do s1. César de Castro,

tranamar lunto-do- sr. Castio, o que permitiu
a-àïtíOãi"á-Io a vigiar ôs trabathos na fábrica e seguir para
ï,autem para apresõntar contas ao administrador, receber os
particular.
ïte., e tratar de assuntos da sua vida
*iáii;,
-t--tõúógado
à vila na manhã do dia 15 foi instalar-se em
Luís Maria Félix que exercia as funçõ-es
.u.u Oo ï"portado
'da circunscrição.
Por este seu amigo foi então
áã- óúeiro
telefónicas para
i"i"i*àao de que não hávia comunicações
que se passava
pois
do
se
sabendo
nada
oeste de Lautein',
no resto de Timor.
Apresentou-se, em seguida, na secretaria da circunscripara almoç?L:T:"-?
ção te^ndo-o o administradãr convidado
casa, o que não pôde aceitar por .estar comprometrdo a Ir
i"*ár-"-'iõtóiOo com um co,merciante chinês, juntamente
com o sr. Luís Félix.
À tarde, quando os dois amigos conversavam na varanda
breve
da residêncía^do si. féti* ouvirãm um tiro, sendo-emque
os
espavolidos.
passavam
que
infot*ãooJ por timorenses
GonMário
sr'
o
a
tiro
mõrto
ê
chegado
hâviam
Ëp;.*."t

üï;;'iráta

çalves.
'---

Ímediatamente a família do sr. Félix (companheira tie dois filhos) se pôs em fuga para os arredores e

*otúie
1

telefónica havia sido cortada pelos japoneses em

A linha
Baucaui aiãí a súa ótreãaoa à vila. Porém os de Lautem estavam
longe de imaginar o que sucedera.
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logo apareceram militares japoneses que se Ínstalaram na
c?sa, destinando um quarto para os dois europeus e dando-lhes ordem de não se afastarem do local
Assim se passaram oito dias em que eles se mantiveram isolados, eles próprios cozinhando a sua cornÍda.
Passado este tempo, os japoneses avisaram-nos que segui-

riam para Baucau no dia seguinte.
_ Assim, o sr. Félix conseguiu disso avisar a família que
logo voltou do mato e co n os europeus foi metida numa
camioneta.

Em Baucau embarcaram numa lancha de desernbarque
levou a D,íli. Seguiram depois para a zona de concen-os de
traçáo
Liquiçá onde o sr. FéliÍ veiõ a morrer de béri-béri
e o sr. Castro se manteve até ao fim da guerra.
Segundo timorenses contaram à cornpanheira do sr. Félix, o deportado Mário Gonçalves havia, ïlo,r acaso, saíd.o a
cavalo para os arredores da vila quandol a tropa japonesa
que chegava o encontrou. Mandaram-no desmontar- e- meteram-no numa carnioneta, levando-o para Lautem onde o
encerraram na casa de um comer:ciante chinês.
. Tul9p eie pedid-o licença para ir tomar banho à praia,
esta foi-lhe concedida, o que não obstou ser abatido â tiro
no trajecto!
que

Das circunstâncias em que se deram as mortes do admi-

nistrador Barros e da esposa e do deportado António Teixeira- 1, nada soube o sr,. Cãstro, nem nã ocasião nem depois.
Segundo na época dos acontecimentos constou ao sr. õaro administrador foi assassinado após a chegada dos
laquico,
japoneses à vila, seguindo-se-lhe na meìma sortõ a sua
esposa, mas por ela o ter insistentemente requerido aos algozes de seu marido, pois queria morrer com èle.

1 O sr. António Teixeira, natural da llha da Madeira, exercia
srn ï,autém actividades de pesca. Era geratúenÌe c-ónãèãioó--peiõ
<<António llhéu>.
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NOTAS

1 O coronel da aeronáutica Jorge
de Castilho, descendente de
-ilustre
capitão -encarregado da
Antóniõ fãfióiano de Castilho, foi o
ãàïõËãèaõ aêrea no hidro-ávião <Argus> comandado por _sare Íntimo amigo do almirant-e Gago
;*;tï de gèireJ. colaborador
Coutinho era uma personagem de excepcional valor, brilhando sempre peta sua culturã e agudez do seu espÍrito.
2 o engenheiro-geógrafo, Artur do Couto Resende, descendente
duma ilustrõ famíIia ãór;ãná' iá tinha prestado qeryliçg em missões
distintissima, ïevecJiftiãÍi"as em Angoia e Mo{ambique_. Figuranas
relaçoes com a
lou nã viagem excelentes dotes de diplomacia
ìiúuiàcao õ com os viajantes do navio. holandeses, ingleses e aus-e
coin a mesma facilidade as línguas inglesa
t;;ii;;õ;, aominanaopersonalidade
que se impunha à primeira vista.
iiãncesa.' Era uma
3 A Missáo Geográfica de Timor foi criada com o fim de elapela
borar á- cãita, oa pailã portuguesa, em 193?. tendo aÍ chegado
ano seguint_e e demorando cerca de um
õii*eiiâ-võ, ôm Jâneiro-do
ãiJ-íõflanão a Lisboa para trabalÉos de gabinete. Esta viagem de
1940, foi, pois, a segunda da Missão a Timor.
a O Dr. Adolfo Maria Tarroso Gomes, formado em- FilosoÍia'
e havia sido
era um aisiinto tuncioããrio dos Serviços de Fazenda
õõïo"ãOo ïJ--óiieóçáo de Timor, depois de ter prestado serviço largos anos em Macau.
5 Este episódio do meu entontro com Alain Gerbault vem'
no livro de Bernârd Gorsky. Etpediti'on <Moana>,
letmentõ nariado, pensée
Mod.erne, Paris, 195?, no tomo rr' pág' 205'
íãï'ïaìlíoru-dã lci
ü*auãiãii em português pela Livraria Editora Flamboyant, S. Paulo,
L962, na pág. 316.

6Defacto,seguiucomdestinoaTimor,oavisoJ9dodeLisboa
o armamento-esiencial à defesa da colónia. Porém, fez escala
iãï-úuãáü-ã-bãi ãi-ricou sem nunca poder rer chesado ao seu destino final.
com

7 A autorização

do estabelecimento duma escala duma carreira
responsabiìiá"ã"-ãõ"cõtéií" iocal, quô para tal nada conrribuiu, anres pelo
oe aviõãs-japonesès,

eá oiti, não foi, evidentemente, da

contrário.

sODr.Tabordatinhafeitoasuacarreiraadministrativaem

Vfoçamfiqú e foi colocado em Timor na vaga- resultante.Êe ter
;tiiËidõ ô limite de idade o intendente José de sousa Franklin.
e O administrador Sousa Santos era muito conhecido em Timor peta-iüí Oistinta actuação como administrador do concelho
de DÍli.
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10 Em Timor os mercados públtcos têm

<bazar>.

a designação

comum

11 O adminisürador da circunscrição de S. Domingos, com sede
em Baucau, era o tenente de infantaria Manuel de Jesus Pires, que
havia combatido na Flandres, na Primeira Guerra Mundial e em
Portugal pertencido às tropas que sufocaram o movimento revolucionário monárquico, em 1919. Pedindo licença ilimitada do serviço do exército em Timor, onde servia, passou, em 1932, para o
quadro administrativo onde há muito se distinguia pelas excepcionais qualidades de inteligência e cultura e intensíssima actividade,
apesar de já passar dos cinquenta anos.
12 O secretário de circunscrÍção José Luís Howell de Mendonça,
filho de um juiz de direito em Timor e Macau, educado nesta
última cidade, distinguia-se pela sua primorosa educação e, além
do mais, pelo perfeito conhecimento da lÍngua inglesa.
13 Os padres António Manuel Serra e Júlio Ferreira, naturais
de Freixo de Espada-à-Cinta, haviam sido formados no seminário
de Macau e estavam em Timor há poucos anos. De porte absolutamente exemplar e de infatigável ardor apostólico, ràpidamente
se tornaram meus últimos amigos, encontrando-nos, frequentemente,
nas nossas haloitações, no ténis que o Padre Serra jogava perfei-

tamente, em viagens a cavalo, etc.
14 O administrador de Manatuto, Dr. João Mendes de Almeida,
licenciado em filosofia, era uma figura de invulgar cultura e distinção.

15 O chefe de posto Augusto Pereira Padinha, era um distinto
funcionário administrativo, formado na Escola Superior Colonial de
Lisboa.

tr Vide Gèneral L. M. Chassin-Histoire Mi,Iitaire de Ia Seconde Guerre Mondiale, Paris, 1947 e André Latreitle
- História da
II Guerra Mundial, Ed. Aster, Lisboa, 1967.
L7 Vide Carlos Cal Brandão, Funo. Porto, 1946.
$ Vide Capitáo António Oliveira Liberato, O Caso de Timor,
Portugália, Lisboa.
le fnformação a mim prestada, directamente, pelo senhor Mo-

reira Rato.
20 O senhor Júlio Madeira, natural da Ermera, tinha sido soldado da Companhia de Caçadores e havia constituido com timorenses uma guerrilha que fez grandes estragos entre os japoneses
devido ao conhecimento perfeito que o seu ehefe tinha da região
onde nascera e à sua perfeita mobilidade e períica no manejo das
armas.

2t Os japoneses tinham uma polÍcia no género da Gestapo, por
eles denominada Kêmpu.
22 Em Timor dá-se o nome de arraial ao conjunto de timorenses civis que voluntàriamente se ofereceram para servirem em operações de guerra.
23 Sucos, são em Timor, grupos de povoações dos regulados,
assim todos os regulados, os reinos de Timor, se dividem num certo
número de sucos. O régulo denomina-se <liurai> e o suco tem um
de suco>>.
24 Os pormenores da primeira entrada dos japoneses em Baucau e das suas façanhas em Ossú e Kelikai foram-me referidos pelo
Tenente Pires quando voltei a Baucau após a minha estadia em
<<chefe

Lahane.
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25 Estes pormenores da entrada da .coluna Japo-nesa- acompa'
nhada de indigenas em Aileu foram-me referidos pelo administra'
dor, VirgÍIio Castilho Duarte.
As notÍcias do assassinato d.o colono Sebastião da Costa e da
sua família foi-me dada pelo chefe de posto de Laulara, Francisco
Torrezão.

27

A morte do colono Joaquim

Novembro de

Pereira Vigário deu-se

a3

de

L942.

28 Âtambua era uma cidade do Timor holandês, situada próximo da nossa fronteira.
2s O tenente Liberato, viúvo, deixara o seu filho LuÍs Filipe à
protecção do capitão Freire da Costa, quandq Fartira com -o {estaõámentô da Corãpanhia a combater a rebelião dos povos da Fronteira.

30 Esta frase, em tétum, significa: Não se devem matar (após
a 1)itória em combate) as mulheres e as crianças'
31 O vapor Oó-Kússi, havia sido tomado pelos japoneses pâra
seu servlço rio mês de wtáio, depois de repetidas vezes, a sua cedência ou aluguer thes serem negados pelo governador.
32 Sobre a segunda visita dos japoneses a Baucau, Diqe ? entrevista do Dr. Tarróso Gomes ao iornal <O Século>, de 19 de Feve-

reiro de

1946.

<<acalála>> do português de Timor é corrupção do
guertermo do iétum, <háclálac> que significa <<fazer gritaria>>. Osgrupo,
reiros timorenses fazem, sempre, preeeder os seus ataques em
com o <<acalála>, numa gritaria horripilante'
34 Vid.e Capitáo António de Oliveira Liberato, Os . j,aponeses'
Estiuera:m em Tìmor, Empresa Nacional de Publicidade. Lisboa, 1951'
35 <<Beiro>> é o nome, em Timor, das pirogas indígenas.
ffi O deportado José Rodrigues da Silva, que deu provas de
excepcionai- iiaioi, erá em Timolr conhecido como o senhor <<José
da Rosa>>.
3? Âlém das visitas ao palácio feitas por motivo de doença'
que felizmente foram raríssiúas, eu sempre aí pude passar o Doràingo, por convite permanente do governador. almoçando e regressando à tarde ao hospital.
38 Os japoneses fabricavam, em toda a parte, as suas bandeiras'
Dâra o oué Ífres era suficiente coser um circulo de pano vermelho
ãúú quáarilatero de pano branco' Assim obtinham, fàcilmente' o
sÍmbolo do <<sol nascente>.
3s As exposições da população ao governador Ferreira de Carvalho, pedinOò paia não c-onceder a exoneração ao engenheiro Canto,
põããó't"r-te no In Memorian a Artur do Canto Resende, publicaõil-dó Sinaicato Nacional dos Engenheiros Geógrafos, Lisboa, 1956'
pp. 37 a 41.
40 O aspirante Eugénio de Oliveira, filho do capitão-farmacêutico Oliveira, havia estado foragido rua zona Leste e bem conhecia as prepotências dos japoneses. Porém, não hesitou em se oferecer
para elerõer o lugar 0è õtrete de p-osto em Liquiçá, em que, feÌizmente, se pôde manter até ao Íim da guerra.
41 O Dr. Tarïoso Gomes, desde Dezembro de 1942 que vinha
regularmente a DÍlÍ, uma vez por mês, a fim de levantar da caixa
Oõtèiouro os fundos necessáriõs para as despesas oÍiciais do mês e
dóspàcfrar com o governador os assuntos da Repartição de Fazenda.
Hospedou-se, sempre no hosPital.

33

A palavra
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a:ì A odisseia dos port*ugueses de Maubara foi-me relatada pelo
Dr. Tarroso Gomes que assistiu à sua chegada a Liquiçá onde o seu
mÍsero estado provocou, em todos a maior indignação e profundos
desejos de vingança.
43 Os efeitos dos bombardeamentos da zona vizinha do palácio do governador, foram por mim directamente observados. O número de bombas caÍdas foi-me referido pelo próprio governador.
44 Vide jornal <Novidades> de 3 de Setembro de 19?0, artigo de
T. G., <A Libertação de Timor>.
45 São estas palavras do governador de Timor, capitão Manuel de Abreu Ferreira de Carvalho.
'r8 O general-comandante das forças japonesas em todo o Timor, era õ major-general Tchiòda, cuio nome ouvi ao vice-cÔnsul'
senhor Suzúki.
4't RoAal Australian Air Force.
'!8 O capitão-dos-portos de Timor era o cabo verdeano' capitão-tenente César Gomes Barbosa.
4s O capitão-ajudante do Governador era o capitão de infantaria, Manuel do Nascimento Vieira.
60 O major australiano, representante do brigadeiro Dyke'
51 O texto integral dos discursos do Governador e do brigadeiro
Dyke, pode ser lido no artigo do Dr. Tarroso Gomes, <A T,ibertação de timon inserto no jornaÌ <Novidades> de 24 de Setembro de 1970.
52 As velhas árvores de DÍIi têm, localmente, o nome degozdões (Ficus benjamina, L.).
63 Vide artigo do Dr. Tarroso Gomes no jornal <Novidades> de
2? de Setembro de 1970.
54 O capitão-farmacêutico, ao avistar-me, não pôde reter estas
palavras que irresistìvelmente lhe escaparam: <<Ai coitadinho, que
èstá tão magrinho!>>. De facto eu, embora seia de baixa estatura
pesava então, sÒmente 42 quilos!
55 O tenente Pires havia-se prontificado na Austrália a conservar-se em Timor, com um pequeno grupo, em serviço de observaque, treição. Comprometera-se ainda a recrutar quinze voluntários
nados nas escolas de <Comandos>>, fossem depois juntar-se-lhe naquele serviço e debaixo das suas ordens. (Vide Cal Brandáo, Funo,
p.148).
56 Vid.e jwnal <Diário de NotÍcias>, de 16 de Fevereiro de 1945.
67 Vid,e Botetim Gerat das Colónias, n.o 250, de Abril de 1946'
p. 211.
58 O ad.junto referido pelo Governador era Mr. trVittekar que,
como agente comercial esüáva adido ao consulado inglês em Dili
(Vide Carlos Cal Brandão, Funo, p. 41.)
5e A B. P. M. era uma companhia holandesa de petróleos'
60 Residente era o nome dado pelos holandeses aos governadores das suas colónias.
61 Vid,e <Diárío Popular> de 1 de Junho de 1966.
62 Esse relato encontra-se na posse do Dr. Târroso Gomes'
6s Morad.ores, são em Timor os soldados de 2.4 linha'
63 Estes soldados eram, por certo, iavaneses e não naturais da
IIolanda.
64 Vid.e Reuista d'o Gabinete d,e Estudos Ultramqrinos, Âbril-Junho de 1951.
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