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Título da tese: A construção de Timor Colonial: marcas políticas e administrativas 
na arquitetura, urbanismo e ordenamento do território (1894-1975) 
Orientação: Manuel Lobato (FLUL) (orientador) e Walter Rossa (DARQ/CES-UC) 
(co-orientador) 
Local: Timor-Leste 
Financiamento: Doutoramento Patrimónios de Influência Portuguesa (passagem 
aérea); Fundação Oriente (estadia). 
 
Objetivos 

Durante a permanência em Timor-Leste visitaram-se antigas sedes coloniais 

portuguesas em todos os atuais distritos (exceto Oecussi-Ambeno), incluindo a 

maioria das atuais capitais distritais — Díli, Aileu, Ainaro, Baucau, Maliana, Suai, 

Lospalos, Manatuto, Same, Viqueque (tendo faltado Pante Macassar (distrito de 

Oecussi-Ambeno), Liquiçá (distrito de Liquiçá) e Gleno (distrito de Ermera)) — e 

algumas capitais de subdistrito (p. ex. Ermera que chegou a ser capital do concelho 

homónimo durante o período colonial).  

No Arquivo Nacional de Timor-Leste, procedeu-se à consulta de documentação 

inédita da administração portuguesa. Entre 1 de setembro e 30 de novembro, 

prestou-se à Secretaria de Estado da Arte e Cultura um serviço de levantamento – 

identificação e registo da utilização atual e estado de conservação – do edificado do 

período colonial português no distrito de Díli para constar na base de dados da 

instituição e para compor a publicação Património Arquitectónico de Origem 

Portuguesa de Díli, lançada em outubro de 2015, que combina os dados recolhidos 

durante o levantamento com informações históricas sobre as construções. 

 

																																																								
1	Doutoranda da 2ª edição do programa de doutoramento “Patrimónios de Influência Portuguesa” 
(Centro de Estudos Sociais e Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra) 



 

 

Impacto no progresso da tese 

Da viagem de estudo resultou um conjunto de material fotográfico, desenhado, 

escrito e gravado, fundamental para a elaboração da tese. O contacto real e as 

memórias pessoais do território, antes só indiretamente conhecido, têm contribuído 

para o desenvolvimento de uma opinião sobre o próprio e sobre as suas 

especialidades e tornaram mais intuitiva a interpretação de descrições de terceiros. 

A constatação da forma como os antigos espaços da administração colonial são 

usados ou negligenciados pelos atuais residentes, é inspiradora de conclusões 

sobre o papel do património português em Timor-Leste. 


