ORGÃOS SOCIAIS DA TANE TIMOR- ASSOCIAÇÃO AMPARAR TIMOR

DIREÇÃO LAFAEK
PLANO DE ACTIVIDADES PARA O BIÉNIO 2014/2016

LINHAS PROGRAMÁTICAS: Continuar, Integrar e Renovar
Em Timor existe a lenda do modo como nasceu a ilha. De um crocodilo lafaek, em tétum – o avô crocodilo. Todos conhecem a história deste
velho lafaek que, de geração em geração, vai sendo contada. Claro que ela
se foi contando das mais variadas formas. Fica a ideia que este lafaek
(crocodilo) era muito especial e sonhador. Tão sonhador que Timor se
tornou numa ilha feita à sua medida, de sonhos! Sonhos esses que
fortalecem um povo grande que respira e anseia a liberdade, democracia
e o desejo de ser uma Nação independente e livre. E nós, como lema,
também nos alimentamos dessa ânsia de liberdade realizando e
cumprindo objetivos, procurando ajudar os outros através do nosso
empenho e trabalho diário.
Sempre gostámos de sonhar e o sonho comanda a vida…
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Introdução
Os elementos que compõem atuais Corpos Dirigentes da TANE TIMOR Associação Amparar Timor, apresentam um conjunto de propostas que
julgam oportunas e viáveis de modo a dar um contributo válido para
ajudar a comunidade timorense residente no Porto e ajudar as campanhas
que continuam a ser implementadas, nomeadamente o apadrinhamento
das crianças de quatro organizações em Timor Leste, afirmando-se assim a
grandiosidade e o prestígio da Associação no seu trabalho diário de apoio
e ajuda de quem mais precisa.
Reconhecendo todo o trabalho meritório já desenvolvido por anteriores
Direções, essencialmente no que se refere, por um lado, à criação e
manutenção de projetos de apoio às crianças e jovens das organizações
que ajudamos em Timor Leste e, por outro lado, ao apoio à comunidade
timorense no Porto, a Lista por nós formada e que agora concorre ao
próximo acto eleitoral dará continuidade e reforçará todo o trabalho já
iniciado tendo, para tal, reunido um conjunto de pessoas motivado em
trabalhar em conjunto e no interesse dos timorenses, dentro e fora do seu
espaço / zona de conforto.
Dos treze elementos que fazem parte da LISTA L (LAFAEK), vencedora das
eleições e hoje Direção da Associação, há seis elementos que integram os
orgãos sociais da Associação pela primeira vez dentro de um espírito de
inovação e trabalho cooperativo em prol dos interesses da Associação e
dos projetos a ela inerentes. Além disso, é forçoso salientar que esta
Direção tem no seu seio seis elementos naturais de Timor e mais cinco
elementos que estiveram em Timor em diferentes etapas da sua vida em
trabalho de cooperação e ajuda. Todos estão imbuídos dos objetivos que
se pretendem atingir na Tane Timor procurando exercer com lisura, total
disponibilidade e seriedade os cargos para os quais concorrem e para cuja
consecução,
se
comprometem.
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Assim poderemos dividir o nosso trabalho, em três áreas fundamentais de
atuação:
1. Dinâmica da Associação
Uma das tarefas hercúleas será o de manter uma dinâmica ativa da
Associação e tendo em conta os desafios que se enfrentarão caberá a
cada um de nós, elementos da Lista L, mas com maior responsabilidade
do Presidente da Direção, dar o seu máximo para que tais propósitos e
objetivos sejam alcançados. A sede da Associação continuará a ser o
ponto de encontro e de reunião de sócios, dos estudantes timorenses
que se encontram a estudar nas universidades da área metropolitana
do Porto, da restante comunidade timorense aí residente e dos amigos
de Timor, havendo desde já a abertura deste grupo de trabalho para
colaborar com todos aqueles que queiram contribuir para esse fim. Os
contactos com outras instituições portuguesas, timorenses e de outros
países, nomeadamente os da CPLP, serão promovidos e reforçados.
Será também objetivo da Lista L potenciar o espaço da Associação e
dos seus recursos com a divulgação da cultura e tradições de Timor
Leste através da implementação de tertúlias, divulgação de obras e
autores/escritores timorenses, passagem de filmes e ainda fazer deste
nosso espaço um espaço interventivo e dinâmico das diferentes
culturas e tradições no mundo lusófono e de novas sinergias que
possam, entretanto, surgir.
2. Comunicação e imagem
Um dos objetivos que nos propomos fazer será o de renovar a imagem
da Associação para cujos Orgãos Sociais fomos eleitos para próximo
biénio, inovando e procurando estabelecer uma comunicaçãmais
regular com a sociedade civil predominando o contacto com os sócios e
amigos de Timor, com as forças vivas da cidade, nomeadamente as que
se encontram ao redor da freguesia em que se situa a nossa sede, assim
como com a comunidade timorense residente na nossa área
metropolitana, um dos propósitos fortes desta Lista. Passará também
por desenvolver na nossa sede um conjunto de iniciativas de abertura a
personalidades de algum relevo da nossa cidade e de divulgação das
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tradições e cultura timorenses (já tivemos na nossa Associação a
comemoração de datas significativas de Timor como as comemorações
anuais do 12 de novembro – aniversário do massacre do cemitério de
Santa Cruz (1991) - , o lançamento da última obra do escritor timorense
Luís Cardoso de Noronha,…). Tentaremos retomar a ideia da edição de
um BOLETIM INFORMATIVO/NEWSLETTER, trimestral, para vos dar
conta de todas as nossas atividades ao longo do nosso mandato e o
compromisso da renovação urgente – já iniciada, embora a soluços – da
página da Internet (site) da Tane Timor, com vista a uma maior
visibilidade do que se faz e se fez em prol do dinamismo da própria
Associação. Sob proposta do Presidente da Lista também se assume o
compromisso da cria ção de um grupo de trabalho com vista à criação
de um grupo artístico de timorenses que representará, sempre que
possível, a Tane junto das iniciativas que se pretendam levar a cabo. Por
último uma maior dinamização e comunicabilidade entre os Orgãos que
dirigem a Associação e os sócios, amigos e padrinhos com vista à
melhoria significativa desse aspeto em concreto, um dos calcanhares de
Aquiles que não é virgem e que vem de um passado recente.

3. Guião de iniciativas /projetos a desenvolver
• Dinamizar e abrir a sede aos sócios, padrinhos e demais
comunidade com maior frequência e consoante a disponibilidade
dos seus orgãos diretivos.
• Transformar a sede da Tane Timor em ponto de referência e de
encontro da comunidade timorense no Porto e de estudantes
timorenses universários que estudam nas diversas universidades da
cidade.
• Continuar a divulgar o papel da Tane e a lançar uma campanha – já
iniciada - de novos sócios.
• Retomar a ideia, já implementada por Direções anteriores, da
criação de uma Bolsa de Colaboradores da Tane, de acordo com as
apetências e disponibilidades de cada um, nas áreas em que se
acharem mais úteis no sentido de se colaborar para uma maior
eficácia e funcionamento da Associação.
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• Constituir e dinamizar uma bolsa de professores/colaboradores
para apoio dos estudantes residentes e novos estudantes de Timor
que se encontram a estudar nas mais variadas áreas científicas,
sejam eles bolseiros ou não.
• Formalizar o respetivo ficheiro desses mesmos colaboradores para
futuras interações.
• Criar uma biblioteca de consulta de livros técnicos, científicos e
daqueles que façam uma abordagem histórica e sociológica de
Timor nos períodos vários da sua história, desde a colonização
portuguesa, ao período negro da ocupação indonésia, culminando
com os últimos 12/14 anos que marcam a independência e o
surgimento de um novo País livre e democrático. Para este efeito
iremos pedir a colaboração e boa vontade de entidades, sócios,
padrinhos e de amigos de Timor no sentido de nos cederem,
sempre que possíveis livros e elementos que possam prestigiar e
enriquecer o nosso acervo.
• Promover um verdadeiro inventário dos bens da Tane,
nomeadamente o seu acervo de livros e documentos.
• Dos projetos em curso, são de particular responsabilidade os quatro
projetos de apoio a crianças carenciadas das quatro Instituições
com as quais a Tane mantém os protocolos estabelecidos, a saber: a
Paróquisa de S. João de Laga (Baucau), o Orfanato de Santa Bakita
(Díli), o Colégio de Nossa Senhora do Rosário (Oécussi) e o Centro
Social de Nossa Senhora de Fátima de Padiae (Oécussi). Propomonos continuar a dinamizar essa ajuda sob as mais variadas formas,
destacando-se aqui o papel primordial dos padrinhos na ajuda a
estas Instituições. Começaremos, pois, por divulgar, desde que a
comunicação com essas Instituições torne viável, a sua obra de
índole social na ajuda a estas crianças carenciadas, por forma a ser
possível a angariação de novos padrinhos e de novas vontades para
a ajuda desinteressada a estes projetos.
• Criar um espaço acolhedor de encontros e de trabalho criativo e
dinâmico: o uso da futura biblioteca para consulta, um local de
apoio para os estudantes timorenses que precisem de ajuda e apoio
nas suas tarefas escolares e um espaço em que possamos ter
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•

•

•

•

•
•

wireless para que seja possível cada um usufruir desse espaço como
entender.
Celebrar alguns protocolos com entidades credíveis e de utilidade
para os objetivos da Tane - nomeadamente dando continuidade ao
protocolo já celebrado anteriormente com a Casa do Infante - e
renovando outros ou mesmo partindo para novas realidades desde
que do interesse da Tane.
Fomentar e organizar a criação de tertúlias, exposições, passagem
de filmes e celebração de eventos que divulguem muito do que é a
cultura e tradições de Timor para que a Associação se torne um foco
de divulgação para o exterior de todo um trabalho que se pretende
dinâmico e merecedor de quem confiou em nós.
Reforçar a ideia da necessidade de intercâmbios culturais com
outras Associações, nomeadamente com as pertencentes ao Mundo
CPLP, com as quais nos comprometemos a criar laços de partilha de
trocas de experiências para um melhor conhecimento das
realidades culturais de cada País onde elas estão inseridas.
Criar condições para que passe a haver um ou mais representantes
da Associação em Timor que sejam elos entre a Tane e as
organizações por nós apoiadas de modo a que passe a haver um
“feedback” mais real e conciso de como são aplicadas as verbas
enviadas pelos padrinhos. Simultaneamente serão retomados e
criados patamares intermédios de liderança – os coordenadores –
para cada uma das quatro organizações, que farão a ligação com a
Direção sobre todo o trabalho desenvolvido em prol das crianças
dessas mesmas organizações que são por nós apoiadas.
Reorganizar e reformular o site da Associação por forma a torná-lo
mais atrativo, mais dinâmico e mais atual.
Por fim e não menos importante, propomo-nos reforçar e dinamizar
formas de cooperação e articulação com a embaixada de TL em
Portugal e com o futuro Consulado que irá nascer no Porto.

4. Considerações finais
Estas são, em linhas gerais, aquilo que nos comprometemos fazer,
agora como Direção, para o biénio que agora se inicia. Com
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humildade, esforço e empenho de todos, conseguiremos chegar a
bom porto para que no final nos regojizemos do trabalho
empreendido e nos sintamos realizados e satisfeitos. E para que ,
quem nos suceda, possa encontrar uma Associação mais
organizada, dinâmica, integradora e acolhedora na comunidade e
no espaço onde ela se insere.

Pelos integrantes da nova Direção da Tane Timor
João Costa Lima Barros (Presidente)
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