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Timor-Leste é uma jovem nação de apenas 15 anos, mas 
percorrê-lo é fazer uma viagem ao passado tão ligado 
aos portugueses. Prepare-se para se deixar encantar por uma 
natureza exuberante e um povo de sorriso fácil.
por Katy Deodato*

do Sudeste Asiático
A nova pérola 
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uem é que não 
se lembra da 
ilha conheci-
da como Ti-
mor Lorosae 

de que tanto 
se falou nos 
anos 90? A 
ex-colónia 

portuguesa, que viveu dias 
de amargura até conquistar a 
independência e se tornar o 
primeiro país do século XX, é 
hoje um país estável e seguro. 
Quer mostrar-se ao mundo 
abrindo modestamente as 
suas portas para um turismo 
riquíssimo em cultura étnica, 
bem como de natureza, com 
autênticos tesouros inexplora-
dos. Mas a sua maior virtude 
é o povo maubere que recebe 
qualquer pessoa como famí-
lia, fazendo-nos apaixonar pelo 
país. Os sorrisos envergonha-

dos e a alegria das crianças 
são recordações que nos ficam 
eternamente no coração numa 
visita ao país do sol nascente. 

Lembre-se que Timor-Leste 
ainda se rege por uma cultura 
muito ancestral pelo que se 
pede aos visitantes para res-
peitarem os locais sagrados 
e pedirem sempre permissão 
para os visitar. É recomenda-
do o uso de roupa apropriada 
para não ferir suscetibilidades 
de um povo ainda conservador.

Díli
Ao aterrar na capital de Timor-
-Leste recebe-se as boas-vin-
das em português e é inevitá-
vel não se sentir confortável ao 
ouvir e ler a língua de Camões. 
De alguma forma tudo nos é 
familiar, quer pelos traços ar-
quitetónicos, quer pelas ima-
gens que ainda estão tão bem 

presentes na nossa memória 
de uma Díli que lutava contra a 
invasão. Tudo nos faz lembrar 
terras lusas, as bandeiras que 
se veem nos táxis, o modo de 
vida, os vendedores de rua, 
a gastronomia, as crianças a 
brincarem. Sentimo-nos a re-
cuar no tempo e identificamos 
Portugal em qualquer esquina. 

Poucos são os monumen-
tos em destaque numa visita  
à capital, no entanto não pode 
perder a visita ao Museu da 
Resistência e a estátua em ho-
menagem às vítimas do mas-
sacre de Santa Cruz, em frente 
à igreja de Santo António de 
Motael. Para tornar a expe-
riência mais autêntica entre 
numa microlet (pequeno trans-
porte local) e visite os muitos 
mercados de rua espalhados 
pela cidade; recomendamos o 
Taibessi (frutas e legumes) e 

• A moeda 
local é o dólar 
americano.

• As línguas 
oficiais são  
o tétum  
e o português.

• Os portugueses 
têm visto grátis 
por 90 dias. 
O passaporte 
deve ter mais  
de seis meses  
de validade.

• O fuso horário  
é de mais  
8 horas do que 
em Portugal.

• O trânsito circula 
à esquerda.

• O país não 
revela perigos 
para os 
visitantes. 
Aconselham-se 
as precauções 
básicas na 
capital.

Sabia que…
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destino

q
o de Taís (artefactos e tecidos 
tradicionais da cultura timo-
rense). Com o calor a apertar 
vai saber-lhe bem um mergu-
lho nas águas cristalinas da 
praia do Cristo Rei, a poucos 
minutos do centro da cidade. 
No final do dia, é imperdível 
ir até à praia da Areia Branca 
(também na capital) para se 
deslumbrar com o mais bonito 
pôr do sol de sempre.
‣ A não perder: Umas das 
maiores atrações turísticas 
da cidade, subir os mais de 
500 degraus até chegar ao 
miradouro do Cristo Rei, uma 
grandiosa estátuta com vistas 
sobre a baía de Díli.

Costa Leste
Aventure-se e alugue um carro 
com motorista – há uma frase 
popular entre os muitos estran-
geiros que vivem no país: “Díli 
não é Timor” – e entre num 
mundo à parte ao sair da ca-
pital. Um mundo que parou no 
tempo, tudo parece sair de um 
livro de um conto infantil. Via-
jar por Timor é despertar em 
nós sentimentos de proximida-
de com o povo, a cultura e os 
hábitos. Respira-se liberdade 
e as ruas estão sempre cheias 

de gente, de música e anima-
ção, de animais e movimento. 
Aprecie uma das estradas mais 
bonitas do país, sempre junto 
ao mar, mas prepare-se para 
vias sinuosas e em mau estado 
e para levar muitas horas para 
percorrer poucos quilómetros. 
Faz parte da experiência. Não 
deixe de comer peixe fresco 
grelhado nas muitas bancas 
que se veem à beira da estrada. 
‣ A não perder: Uma pa-
ragem em Baucau, segunda 
maior cidade do país. Não 
pode deixar de visitar a Pousa-
da de Baucau, um dos edifícios 
mais bonitos de Timor-Leste, 
preservado e requalificado.

Ilha de Jaco
Um pedaço de terra perdido no 
Pacífico inserido no único par-
que natural do país, o Parque 

Natural Nino Konis Santana 
é uma ilha deserta, selvagem 
e intacta de areia fininha em 
contraste com infinitos tons 
de azul de um mar de uma 
transparência incrivelmente 
bela. Escondida e protegida 
do homem, esta ilha é sagrada 
para os timorenses, que acre-
ditam que os espíritos dos seus 
antepassados residem aqui. Se 
estava no seu imaginário dor-
mir nesta ilha, tire essa ideia 
da cabeça, pois apenas tem 
‘autorização’ para passar o dia. 
‣ A não perder: O trekking 
no parque natural e ver as 
mais recentes descobertas de 
pinturas rupestes com mais  
de 2000 anos.

Ilha de Ataúro
Se nunca fez mergulho na sua 
vida, escolha Timor-Leste para 

À ESQ. As casas 
tradicionais de 

Timor-Leste e um 
dos trilhos que pode 

fazer no país  
À DTA. A magnífica 

cascata de Dare 
é um dos locais  

imperdíveis de 
Timor EM BAIXO 

Foho Tatamailau ou 
monte Ramelau, a 

mais alta montanha 
de Timor-Leste, no 

distrito de Ainaro;  
O monumento 
português, em 

Maubisse

A viagem
Prepare a sua viagem  
para que nada falhe  
na hora da partida.

COMO IR: Não há voos diretos 
a partir de Portugal para a 
capital de Timor-Leste. Os três 
aeroportos que ligam o país 
são: Singapura, Bali (Indonésia) 
e Darwin (Austrália). Conte 
com dois dias de viagem  
e cerca de 22 horas de voo. 
Preços: a partir de 800€ ida  
e volta. 
A Landescape (landescape.pt) 
tem viagens agendadas para 
Timor de 18 a 31 de maio e 
de 1 a 11 de setembro que 
incluem acompanhamento 
do líder, alojamento com 
pequeno-almoço, dois jantares, 
transportes e aula de tétum 
(1790€ por pessoa).

QUANDO IR: É possível visitar 
Timor-Leste em qualquer altura 
do ano, no entanto, há que  
ter em conta que de novembro  
a abril é a época das chuvas  
e de maio a outubro é a época 
seca. A melhor altura para 
visitar o país será no final  
da época seca (outubro – 
novembro) ou no final da época 
das chuvas (abril – maio). Cada 
uma das épocas dá ao país 
uma beleza diferente.

Sair de Díli  
é entrar num mundo 
que parou no 
tempo, onde tudo 
parece saído  
de um conto infantil
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região de Laulara, a poucos 
quilometros de Díli. 

À medida que vai visitando 
o país, surpreender-se-á com a 
mudança da paisagem, quer das 
aldeias com diferentes traços ar-
quitetónicos, quer da vegetação. 
Destacam-se as árvores mãe-do-
-cacao, que servem para fazer 
sombra a hectares de cafeeiros,  
um visual característico em zo-
nas onde há plantação de café. 
Faça uma paragem em Maubisse 
e deguste um saboroso café de 
Timor (reconhecido mundial-
mente como sendo de grande 
qualidade) numa das coopera-
tivas de café agora recuperadas. 
‣ A não perder: O trekking 
que a levará à montanha mais 
alta do país, com 2990 metros 
(monte Ramelau), para ver o 
nascer do sol. Esta é uma das 
atividades mais procuradas 

pelos amantes de caminhadas. 
A paisagem é absolutamente 
fascinante e todo o sacrifício 
é compensado ao sentir-se 
literalmente nas nuvens. Há 
momentos únicos e este será 
um deles.

Oecusse
Há 500 anos, quando os 
portugueses pisaram a terra 
de Timor pela primeira vez, 
atracaram em Pante Macassar, 
Oecusse, um enclave situado 
na outra metade da ilha, que 
pertence à Indonésia. Se qui-
ser sentir o peso da história, é 
apanhar um avião de apenas 
nove lugares e voar durante 35 
minutos até lá chegar. Visite 
o monumento de Lifau, uma 
caravela de bronze  que marca 
a chegada dos primeiros mis-
sionários portugueses.

o fazer. Foi galardoado recen-
temente com o título de Maior 
Variedade de Biodiversidade 
Marinha do Mundo. Um mar 
repleto de vida, um verdadeiro 
jardim subaquático em todo o 
seu esplendor. Tenha o prazer 
de nadar nestas águas e sen-
tir-se-á agradecida por ver a 
natureza no seu estado mais 
natural e preservado. Deslo-
que-se até à pequena aldeia 
piscatória de Adara e conheça 
as mulheres sereias, um grupo 
de mulheres que desde tenra 
idade são pescadoras para aju-
dar a sustentar as suas famílias. 
‣ A não perder: Se tem inte-
resse em conhecer projetos de 
cariz social, não pode deixar de 
fazer uma visita à fábrica das 
Bonecas de Ataúro, em Vila.

Montanhas de Timor
Desengane-se se pensa que Ti-
mor-Leste só tem paisagens 
deslumbrantes junto à costa. 
Desvie a sua rota rumo ao inte-
rior e entre numa floresta den-
sa e tropical, carregada de se-
gredos, de histórias, de aldeias 
e casas tradicionais e sagradas 
utilizadas para o culto de ri-
tuais. As montanhas,   majes-
tosas e imponentes, guardam 
os espíritos daqueles que luta-
ram e resistiram às invasões. 
Há um respeito incondicional 
entre o homem e a natureza e, 
por isso, cada lugar é sagrado 
e protegido. Por entre a selva 
tropical, há bonitas cascatas 
que convidam a banhos. Uma 
de fácil acesso é em Dare, na 

À ESQ. O sorriso das crianças timorenses vão acompanhá-la durante toda a viagem AO MEIO As bonecas de Ataúro são das peças  
de artesanato mais tipicas de Timor-Leste À DTA. As aldeias timorenses são encantadoras e mostram o país real

LOCAL A VISITAR

Onde Ficar:
Sugestões de alojamento para 
a sua viagem por Timor- 
-Leste.

DÍLI
Hotel Timor  
Com uma localização 
privilegiada no centro da cidade 
este hotel de quatro estrelas 
teve um papel importante no 
desenrolar da história do país.  
Preço: a partir de 80€ (quarto 
duplo). 
timortur.com
Hostel DaTerra  
Com uma filosofia associada  
à permacultura, este hostel 
respira descontração e convívio 
com a comunidade.  
Preço: a partir de 12€ (cama 
individual em quarto partilhado).

BAUCAU
Pousada de Baucau  
Um edifício dos anos 50 
com uma arquitetura típica 
portuguesa totalmente 
requalificado. O ex-líbris é a sua 
piscina, que serve também  
a comunidade.  
Preço: a partir de 60€ (quarto 
duplo).
pousadadebaucau.com

ILHA DE ATAÚRO
Ecolodge Barry’s  
Um eco resort frente à praia 
com vários bungalows de 
construção em bambu.  
Preço: a partir de 35€ por 
pessoa com pensão completa. 
Reservas através do contacto 
(+670)7723 6084 

MAUBISSE
Guesthouse Rita 
Alojamento local muito simples. 
Reservas ao balcão.  
Preço: a partir de 15€ por 
pessoa.

Praia do 
Cristo Rei
Uma costa repleta de 
pequenos paraísos 
inexplorados.


