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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Junho 2007 

 

Assises na Balaia – Maio de 2007  
 

Com uma participação de quase 400 antigos 

funcionários da UE vindos dos diversos países 

da Europa e sob um sol radioso, realizaram-se 

no Algarve (Club Med), de 6 a 11 de Maio, as 

Assises anuais da AIACE. Os membros da 

AIACE participaram em diversas actividades: 

concurso de pétanque, lançamento de balões 

alusivos ao 9 de Maio e à Declaração Robert 

Schumann, respostas a um Quiz sobre assuntos 

europeus, sessão de Fado oferecida pela Câmara 

de Albufeira, etc. A reunião contou com a 

presença, não só do Presidente da Câmara de 

Albufeira, Sr. Desidério Jorge Silva, mas 

também com a do Presidente da Câmara de 

Faro, o Ex-Deputado do Parlamento Europeu 

Dr. José Apolinário. O lançamento de balões 

acima referido foi bastante fotografado e irá 

aparecer na capa do próximo número da nossa 

Newsletter editada em Bruxelas. De resto, as 

fotografias deste evento podem ser vistas em: 

www.aiace-europa.eu e poderão mais tarde ser 

requisitadas e obtidas em CD, a partir dessa 

página Internet. 

 

Informamos ainda que a antiga funcionária do 

Conselho e do Parlamento Europeu, Isilda 

Moreira (Izilda Maria), gravou especialmente 

para as Assises um CD de Fado, cantado por ela 

com a colaboração de dois guitarristas, o qual 

foi oferecido aos participantes. Como sobraram 

bastantes exemplares, a nossa secção (em 

colaboração com a autora) tem para venda um 

grande número de CDs que podem ser 

adquiridos, por nosso intermédio, ao preço de 

10 €. Se estiver interessado em comprar, queira 

enviar um E-mail para aiace-pt@ec.europa.eu e, 

de preferência, dirigir-se à nossa Associação em 

Lisboa (Edifício Jean Monnet em Lisboa) para 

receber o CD pessoalmente. 

As nossas instalações 

Informamos os sócios de que o nosso escritório 

está temporariamente indisponível no local 

habitual. Durante a Presidência Portuguesa da  

 

UE, funcionaremos provisoriamente no 3.º andar, 

junto à Sala de Leitura. Assim, não vale a pena 

dirigirem-se ao 10.º andar, nem telefonar para o 

número de telefone habitual. Em todo o caso, 

continuamos a reunir às quartas-feiras a partir das 

11h30 e depois vamos almoçar juntos. 

Almoço comemorativo da fundação da 

nossa secção 

Devido à realização das Assises e à actual 

precariedade das nossas instalações, vimo-nos 

forçados a adiar o habitual almoço de 

comemoração do dia 13 de Maio (aniversário da 

nossa fundação). Atendendo a que se aproximam 

as férias de Verão, resolvemos realizar o almoço 

no Outono, em data a anunciar. 

Atraso verificado no pagamento das 

nossas pensões 

Neste mês de Maio, os serviços de Pensões da 

Comissão não conseguiram realizar os nossos 

pagamentos com a eficiência habitual. Com 

efeito, fomos informados no dia 30, através das 

estruturas de contacto em Bruxelas com os 

“Antigos”, de que tinha havido um erro no envio 

das pensões através de Swift. Vários colegas em 

Lisboa tinham já telefonado ao Banco Bilbao e 

Biscaia para saber qual a razão do atraso e quando 

seria regularizada a situação. Entretanto, no dia 1 

de Junho tudo se resolveu. A nossa Associação, 

através da sua Presidente, fez notar a Bruxelas 

que estas situações não devem suceder. 

Tencionamos enviar uma carta às instâncias 

competentes da Comissão em Bruxelas, alertando 

para o transtorno causado por este tipo de 

problemas.      

** 

Independentemente do envio de Notícias 

posteriores, desejamos a todos um ÓPTIMO 

VERÃO!  

Com as nossas saudações associativas 

 

A DIRECÇÃO 

 

 

http://www.aiace-europa.eu/
mailto:aiace-pt@ec.europa.eu

	Assises na Balaia – Maio de 2007
	As nossas instalações
	Informamos os sócios de que o nosso escritório está temporariamente indisponível no local habitual. Durante a Presidência Portuguesa da   UE, funcionaremos provisoriamente no 3.º andar, junto à Sala de Leitura. Assim, não vale a pena dirigirem-se ao 1...
	Almoço comemorativo da fundação da nossa secção
	Devido à realização das Assises e à actual precariedade das nossas instalações, vimo-nos forçados a adiar o habitual almoço de comemoração do dia 13 de Maio (aniversário da nossa fundação). Atendendo a que se aproximam as férias de Verão, resolvemos r...
	Atraso verificado no pagamento das nossas pensões
	Neste mês de Maio, os serviços de Pensões da Comissão não conseguiram realizar os nossos pagamentos com a eficiência habitual. Com efeito, fomos informados no dia 30, através das estruturas de contacto em Bruxelas com os “Antigos”, de que tinha havido...


