
 

 

 

  
 
 

Todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de 
razão e de consciência e 
devem agir uns para com os 
outros em espírito de 
fraternidade. 

 

 
 

São todos convidados a colaborar na aquisição de um meio de 
transporte (pic-up) que permita a deslocação aos professores a 
Liquiçá e a Dili no seu serviço à comunidade escolar. 

 

IBAN: 003507020002976173084 
BIC: SWIFTCGDIPTPL 

 

 

Auditório Municipal do Sabugal 

19 de Novembro - 2022 

15 horas 

- Sessão de abertura: 

Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, 
Vítor Proença,  

Presidente da Assembleia Municipal, Manuel 
Meirinho,  

Presidente da Direção da ASTIL, Gaspar Sobral,  

Presidente da Assembleia Geral da ASTIL, 
Carlos Almeida,  

- CONFERÊNCIA: DA SOLIDARIEDADE 
COMUNITÁRIA À FRATERNIDADE UNIVERSAL 
(Orador: Prof. Manuel Meirinho) 

- Apresentação do trabalho desenvolvido pela 
ASTIL 

- Homenagem de reconhecimento aos 
empresários: Beneméritos Benfeitores  

- Momento Musical com o Grupo Folclórico 
ATL (Associação Timorenses de Coimbra), e 
com João Brás, Quim Dias + Rui Chamusco e 
Bena + João. 

 

A ASTIL (Associação dos Amigos Solidários com 
Timor-Leste) tem vindo, desde a sua criação, a 
desenvolver diversas acções de solidariedade em 
Timor-Leste, nomeadamente a construção de uma 
escola nas montanhas de Liquiçá - Escola São 
Francisco de Assis “Paz e Bem” - onde as crianças 
recebem formação gratuita no ensino pré-escolar e 
no ensino primário.  

 

Em Fevereiro último iniciou-se o ano lectivo 2022, 
com a frequência de 84 crianças, distribuídas por 
dois grupos do ensino pré-escolar e três turmas do 
ensino primário (1º, 2º e 3º anos). 

 

É nossa preocupação, enquanto dirigentes da ASTIL, 
garantirmos a sustentabilidade desta escola, fazendo 
por isso todos os esforços para que seja uma escola 
de referência nas aprendizagens ministradas, com 
particular atenção ao ensino da língua portuguesa 
(segunda língua oficial de Timor-Leste).  

 

A fim de proporcionarmos condições atractivas para 
que os professores se disponibilizem a leccionar na 
nossa escola temos de criar condições de 
habitabilidade e de acesso para os professores se 
fixarem e poderem desenvolver as suas actividades. 
Foi neste sentido que avançámos com a construção 
da Casa dos Professores, a qual está em fase de 
acabamento. Temos agora que criar condições de 
acesso à escola, que passam pelo arranjo da estrada/ 
caminho (demoramos mais ou menos 2:30h para 
percorrer 20km). Para a resolução deste problema 
estamos em conversações com o Municipio de 
Liquiçá. Temos também de adquirir um meio de 
transporte (pic-up) que permita a deslocação aos 
professores a Liquiçá e a Dili no seu serviço à 
comunidade escolar. 

PROGRAMA DO EVENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
BANDEIRA DA ASTiL 

 

 LOGOTIPO DA ASTiL 

  

LOGOTIPOS DA ASTiL-MB e ESFA-MB 

 

Alunos da Escola de São Francisco de Assis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DA ASTiL 
 

A ASTiL – Associação dos Amigos Solidários com Timor-Leste 
foi criada em 18 de Setembro de 2017 por escritura pública. 

SEDE ACTUAL DA ASTiL: Rua Dr. João, nº 19, 6320 SABUGAL 

A PRIMEIRA OBRA – Construção da Escola de São Francisco de 
Assis, Paz e Bem, no lugar de Manati/Boebau, Município de 
Liquiçá, em Timor-Leste; 

INAUGURAÇÃO – 19 DE Março de 2018 com a presença do 
embaixador de Portugal e o representante pessoal de Sua 
Santidade o Papa Francisco, Monsenhor Mário Godamo, para 
além de outras personalidades e individualidades portuguesas 
e timorenses; 

PROJECTO DE APADRINHAMENTO/AJUDA, EM TIMOR-LESTE 
Crianças de famílias timorenses estão sendo ajudadas e 
apoiadas por famílias portuguesas, maioritariamente do 
Concelho do Sabugal; 

CONSTRUÇÃO DA CASA DE HABITAÇÃO - tipo T3 para a 
família do antigo comandante da guerrilha, Am-Bitor, em 
Ailok-Laran, (2019); 

CONSTRUÇÃO DA  RESIDÊNCIA DOS PROFESSORES - de apoio 
à Escola São Francisco de Assis, (2020); 

EXPOSIÇÃO NA UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR LORO 
SA’E, UNTL – aquando da comemoração do dia da Cultura e 
língua portuguesa de 2017 com documentação fornecida pelo 
presidente da LAMETA da comunidade luso-americana dos 
EUA; 

E s c o l a  d e  S ã o  F 
r a n c i s c o    d e   A 
s s i s,    A l d e i a  M a 
n a t i  –  Boebau 

Contactos:  
E-MAIL: associacao.astil@gmail.com  
glsobral@hotmail.com 
ruimfchamusco@gmail.com  
Telefone: 966509086 // 932871248 // 933415615 
Endereço: Rua Dr. João, nº 19, 6320 SABUGAL 
Facebook: Associação dos Amigos Solidários com Timor-Leste 


