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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
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§ Protocolo com Grupo Pestana – 
Pousadas de Portugal 

 
Na continuação da 
diversificação das 
áreas de apoio aos 
nossos Associados, a 
AIACE-PT assinou, 
no passado mês de 
Maio, um Protocolo 

com o Grupo Pestana. Com base neste Protocolo, 
os Associados da AIACE-PT, assim como os seus 
familiares directos, desde que o nosso Associado 
esteja presente, beneficiarão de uma tabela especial 
de preços, que estará em vigor até ao final do 
presente ano. 
Este Protocolo, aplica-se aos Hotéis Pestana 
nacionais e às Pousadas de Portugal, referidos nas 
tabelas anexas. (ver N.I. nº 18). 
 
 

• Visita à exposição”A Encomenda 
Prodigiosa – da Patriarcal à Capela 
Real de S. João Baptista”  

 
 

No passado dia 9 de Julho, 
realizou-se mais uma visita 
integrada no nosso plano de 
actividades.  
Desta vez a escolha recaiu na 
Exposição “A Encomenda 
Prodigiosa – da Patriarcal à 
Capela de S. João Baptista", 
patente na Igreja e Museu de S. 
Roque em Lisboa 
 

 
 

§ Visita à Barragem do Alqueva 
 
No dia 21 de Setembro, duas dezenas dos nossos 
Associados rumaram à Barragem do Alqueva, o 
destino escolhido para um primeiro passeio de dia  
 

 
inteiro, organizado 
pela AIACE-PT 
com o apoio da  
Agência Abreu. 
A nossa visita 
começou em 
Monsaraz de onde 
disfrutámos de uma 
vista panorâmica da bacia do Alqueva. 
Seguidamente recuperámos forças com um 
almoço excelente no Restaurante Amieira Marina 
após o qual fizemos um passeio de barco na 
Barragem. No regresso a Lisboa, uma visita ao 
Centro Histórico de Évora proporcionou um belo 
final neste dia de alegre convívio. Esta visita foi 
acompanhada por uma Guia local que, com 
grande paixão, nos falou da região, suas gentes e 
tradições. 

 
§  Visita à Fundação Champalimaud 

 
 
Devido ao enorme 
interesse manifestado, 
realizou-se no passado 
dia 24 de Setembro, 
uma segunda visita a 
esta Fundação de 
renome internacional, 

no campo médico e científico. Tal como a 
anterior, a visita foi precedida de um almoço no 
Darwin's Café.  
 

§ Protocolo com a Fundação 
Champalimaud 

 
A AIACE-PT assinou mais um acordo na área da 
saúde. O protocolo agora assinado com a 
Fundação Champalimaud visa proporcionar aos 
nossos Associados o acesso aos serviços médicos 
da Fundação com uma redução substâncial sobre 
os preços praticados (ver N.I. nº 19) 

 
Com as nossas saudações associativas, 
A DIRECÇÂO 

 


