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A ‘Timorização’ dos apelidos Portugueses
Dulce Marques
Introdução
A maioria dos timorenses de doze municípios de Timor Leste (excluindo do município de Oecusse)
tem apelidos portugueses. Até o autor do artigo de ‘Línguas de Timor Leste’ (in Wikipedia) escreveu:
‘Um bom exemplo da aceitação popular do Português é o facto de 70% dos apelidos e 98% dos nomes
próprios dos timorenses serem, ainda hoje, portugueses.’ Em 1930 os portugueses também usavam os
apelidos do pai e da mãe. Atualmente existe um sistema fixo de apelidos, que imlica a adoção dos
apelidos da mãe e do pai. Será que é verdade que os timorenses usam o sistema português?
Método de pesquisa
Nesta pesquisa eram realizadas entrevistas a 66 pessoas sobre os seus apelidos. Os entrevistados são
estudantes e docentes do Díli Institute of Techology (DIT) de 12 municípios. Esta pesquisa foi
realizada entre Abril e Junho de 2015. A faixa etária dos entrevistados é dos 18 aos 30. Como alguns
dos entrevistados (6 pessoas) nos dão outras informações relativas aos seus familiares, no total
recolhemos dados de 72 pessoas. As perguntas foram as seguintes :
•
•
•
•
•
•

Qual é o seu nome completo?
De quem são esses apelidos?
Como se chamam os seus pais?
Em que municípios nasceram os seus pais?
Qual é a razão dos seus pais lhe terem dado esses apelidos?
Os apelidos dos seus irmãos são idênticos? Caso não sejam, quais são os apelidos deles? E
porquê?

Dados
Os resultados de tratamento de dados realizado são os seguintes:
Sistema
pai
mae + pai
pai + mãe
pai = mãe
mãe
? + mãe + pai
mãe + madrinha
madrinha
padrinho + madrinha + mãe + pai
avô paterno
pai + irmão do avô paterno
padrinho
pai + padrinho
avô paterno + pai + mãe + padrinho
padre celebrante + padre ordenado + mãe + pai + padrinho
padrinho + pai
tia + pai = mãe
avô materno + pai
tio + tio + mãe + pai

Quantidade
18
16
8
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
93

? + mãe = pai
mãe + ? + pai
mãe + ?
Total

1
1
1
72

Concluímos que existem muitos sistemas nesta pesquisa. A maioria dos inquidos usa o apelido do pai,
o da mãe ou os dos dois.
Pai (patrilinear)
Os entrevistados que usam só o apelido do pai são 18. Eles vêm de um grupo étnico patriarcal. Às
vezes usam só o último apelido do pai (Ex: Ana Mónica Vieira, o nome do pai é António do Carmo
Vieira), ou usa os dois últimos. (Ex: Nelia Bakhita Rodrigues Lopes da Cruz, o nome do pai é
Ricardo Manuel de Oliveira Verudo Lopes da Cruz; Lucia Barreiros Guimarães, o nome do pai é
Leonardo Barreiros Guimarães). Neste dados nenhum entrevistado que use mais do que dois
apelidos do seu pai.
Neste estudo, segue também o outro sistema à adoção do apelido da mãe e do pai. Ao todo 16
pessoas apresentam essa situação. Os entrevistados usam o apelido da mãe depois do seu nome e, no
fim usam o apelido do pai (Ex: Grigorio Almeida Amaral, e os nomes dos pais são Maria de Fátima
Almeida e Mário de Fátima Amaral). Este sistema de adoção do apelido da mãe seguido do apelido
pai é igual sistema de adoção de apelidos em Portugal.
Mãe=pai
Encontramos também apelidos da mãe e do pai iguais, sem haver uma relação sanguínea (Eles não
são primos, mas têm o mesmo apelido.) Os filhos usam só um apelido dos seus pais, não usam os dois
(Ex: o nome da filha é Pelagia da Costa, os nomes dos pais Marinela da Costa e Mateus da Costa).
Há 6 entrevistados nesta pesquisa que apresentam este tipologia de adoção de apelidos.
Mãe (Matrilinear)
No grupo étnico de Bunak e Tetun terik, os filhos seguem a mãe no sistema matrilinear. Então, ela
também influencia a adoção de apelidos dos filhos. Nos dados que foram obtidos, 3 entrevistados
usam o apelido da mãe, 2 entrevistados usam o apelido da mãe e da madrinha, e 2 o das madrinhas.
Os filhos se usam o apelido do pai têm o apelido da mãe no fim. São 8 os entrevistados que se
encontram neste grupo.
Há também um exemplo do sistema patriarcal que apresenta a adoção exclusiva do apelido da
mãe (Ex: Domingas Guterres), porque o pai foi perseguido pelos tropas indonésias e, por isso, o uso
do apelido da mãe aconteceu apenas para proteger os filhos.
A mulher casada adota o apelido do esposo
Verificamos também a existência de um outro sistema: a mulher casada adota o apelido do esposo
depois dos seus apelidos. Este sistema é influenciado pela cultura portuguesa. Nestes dados só
existem três mulheres casadas que adotam os apelidos do esposo, e todos eles pertencem ao município
de Díli. No facto numa observação fora de estudo mas é exemplo de situação do conhecimento geral,
abemos que algumas esposas das elites ou líderes timorenses também usam os apelidos do seu esposo
(Ex: Marina Ribeiro Alkatiri).
Os apelidos dos irmãos são idênticos?
De acordo com esta pesquisa, os apelidos dos irmãos muitas vezes não são os mesmos. O resultado da
análise revela que 24 entrevistados têm apelidos idênticos e 42 entrevistados adotam diferentes
apelidos dos irmãos. A razão da existência de diferentes apelidos são várias: Em 4 casos da cultura
matrilinear, as irmãs usam os apelidos da mãe e os irmãos usam os apelidos do pai. Há 10
entrevistados que usam os apelidos do padrinho ou da madrinha; por isso os apelidos dos irmãos não
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são idênticos porque têm outros padrinhos. Há também 3 entrevistados que têm outros apelidos, por
erro no registo, e 6 que não sabem de onde vem um dos apelidos, porque não é um apelido de família.
Conclusão
Por fim concluímos que, em Timor-Leste, não há um sistema fixo de adoção dos apelidos. Os
‘ingredientes’ são de Portugal mas, a ‘receita’ é de Timor-Leste. Os timorenses dão os apelidos de
acordo com as suas referências e com a sua identidade: usam os apelidos dos pais, dos tios, dos avós,
dos padrinhos ou das madrinhas e dos padres. Podemos observar este caso: Domingos Alvares
Monteiro da Costa Alves Belo (apelido do padre celebrante, apelido do padre ordenado, apelido da
mãe, apelido do pai, e do padrinho.
Por que motivo o sistema de adoção de apelidos não é fixo? Em primeiro lugar, o costume
de uso dos apelidos em Timor-Leste é novo. Os timorenses só adotam apelidos quando se batizaram, e
a maioria batizou-se no tempo da ocupação indonésia. A primeira geração que adota apelidos em
geral, recebeu os apelidos dos padres ou padrinhos. Thomaz (2002, 111) escreve que, ‘Os cristãos
timorenses adotaram nomes portugueses, sendo o nome de família normalmente o do padrinho; o
facto de este ser habitualmente escolhido de entre pessoas importantes deu origem a que existam,
ainda hoje, em Timor, muitos de família com um sabor aristocrático como Noronha, Ximenes,
Saldanha, Doutel Sarmento, etc.’ Segundo o autor Bispo Belo, também, (2013, 19), ‘Quanto aos
nomes cristãos que ele usavam, era mais provável que tivessem tomado o apelido das duas grandes
famílias preponderantes que, na metade do século XVII, governaram Timor, isto é, as famílias de
António Hornay e Mateus da Costa. Alguns deles adotaram nome e apelidos dos missionários e dos
oficiais portugueses.’
Será que os apelidos são muito importantes para a identidade dos timorenses? Nesta
pesquisa encontrámos 6 entrevistados que não sabem de onde vem um dos seus apelidos. Será que a
origem do apelido é pouco importante? Afinal o apelido não indica a origem de um timorense. A
identidade dos timorenses é a uma lisan (casa sagrada).
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