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 Seminário para embaixadores da AIACE 

 

Organizado pelo PMO em colaboração com a 

AIACE-

Internaci

onal, 

realizou-

se em 

Fevereiro, em Bruxelas, um seminário 

destinado a informar os denominados 

embaixadores da AIACE, definindo e 

esclarecendo as funções que irão desempenhar. 

Nele participaram quatro representantes da 

Direcção da AIACE-PT. 

Os embaixadores prestam apoio aos 

pensionistas, dispondo de canais privilegiados 

de contacto com o PMO que lhes permitem 

exercer o papel de intermediários, ou seja, de 

“intérpretes” entre os pensionistas e a 

Administração. Ao esclarecerem junto dos 

colegas que os contactam as regras aplicáveis 

em temas tão variados como a medicina 

preventiva, as autorizações prévias, as 

disposições a ter em conta em matéria de 

hospitalização, seguros, reembolso de despesas 

médicas, e muitos outros, estão 

simultaneamente a prestar um valioso apoio ao 

PMO. 

A formação dos embaixadores não ficou 

esgotada com esta acção, estando prevista a 

realização de novos seminários em datas ainda a 

estabelecer. 

 

 14º Aniversário da AIACE-PT 

A comemoração do nosso aniversário no dia 

2 de Junho iniciou-se com uma viagem até 

Águas de Moura para visitar o “Sobreiro 

Assobiador”, o vencedor do prémio Árvore 

Europeia do Ano em 

2018. E com todo o 

mérito! Já que se ergue 

majestoso e acolhedor, 

como que a convidar-

nos a aproximar. Se 

falasse, poderia contar 

muitas histórias que foi ouvindo ao longo dos 

seus mais de 200 anos. 

A etapa seguinte foi a Casa Ermelinda Freitas, 

uma empresa vitivinícola gerida por mulheres ao 

longo de quatro gerações. Começámos pela visita 

à vinha pedagógica, acompanhados por uma 

jovem e simpática guia, sempre disponível para 

nos prestar todos os esclarecimentos. Seguiu-se a 

visita à adega, passando pela sala onde estão 

patentes as inúmeras medalhas – ouro, prata e 

bronze – obtidas em certames internacionais.  

Passámos depois à prova de vinhos, muito 

apreciada, e finalmente ao almoço de 

confraternização, que foi, uma vez mais, um 

momento de agradável convívio. Por fim, 

dirigimo-nos à Casa de Memórias e Afetos, onde 

conhecemos a história da família e da construção 

desta empresa. Tivemos ainda a oportunidade de 

visitar a loja, onde pudemos adquirir vinhos ali 

produzidos. O regresso a 

Lisboa decorreu num ambiente 

caloroso, já com os olhos 

postos no nosso próximo 

aniversário, o 15.º, 

precisamente no ano em que a 

AIACE Internacional celebra 

os seus 50 anos, e em que as 

ASSISES SERÃO EM LISBOA! 

 

 Assises da AIACE-Internacional 2018 

Nas Assises de Valência que tiveram uma ampla 

participação de membros da AIACE-PT, para 

além das habituais visitas turísticas, salientamos 

três pontos importantes: 

- A manutenção do habitual reencontro com 

antigos colegas de serviço que proporciona 

alegres momentos de convívio e recordação dos 

tempos passados a trabalhar; 

- A ratificação pela Assembleia-Geral da eleição 

dos novos presidente e vice-presidente da 

AIACE-Internacional (Joaquin Diaz Pardo e 

Heinz Zourek), bem como a sua aprovação das 

contas de gestão e ainda uma interessante análise 

do movimento europeu; 

- A decisão pelo Conselho de Administração de 

que as Assises de 2019 sejam em Lisboa.  

E assim cabe à nossa secção preparar devidamente 

a reunião do ano que vem onde gostaríamos de ter 

uma grande participação dos nossos associados. 

 


