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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Dezembro 2013 

 

 

▪ Reuniões em ISPRA e AIACE/PMO 

 
No passado dia 26 de Setembro realizou-se em 

ISPRA uma reunião em que estiveram 

representantes do “bureau liquidateur”, do Bureau 

da AIACE-Int e das 7 Secções Nacionais 

envolvidas. A AIACE-PT fez-se representar por 

Isabel Torres, presidente, e por Fernando 

Medeiros, tesoureiro e responsável pelas relações 

com o PMO. Em 3 de Outubro, o colega Fernando 

Medeiros participou numa reunião do Grupo de 

Trabalho AIACE/PMO (ver N.I. nº 20 de Outubro 

2013 relativa às duas reuniões). 

 

▪ Reunião do CA da AIACE-Int 

 

 
 

A reunião do Conselho de Administração da 

AIACE teve lugar, a 5 e 6 de Novembro, nas 

instalações do Tribunal de Justiça no Luxemburgo. 

A AIACE-PT esteve representada por Isabel 

Torres e Fernando Medeiros. O novo Estatuto, que 

foi assinado a 22 de Outubro e publicado no Jornal 

Oficial, não introduz alterações significativas para 

os pensionistas. Um dos temas importantes tratado 

no decorrer da reunião prendeu-se com o RCAM e 

a sua situação financeira. Foi também apresentado 

um “power point” do “RCAM on line”.  No âmbito 

da Comunicação, foram abordados os temas 

“Yamer” e “VOX”. Para esta última, foi sugerida a 

sua distribuição ao pessoal no activo a partir dos 

55 anos. Foi confirmado que as Assises 2014 se 

irão desenrolar em duas etapas: a parte oficial (AG 

+ CA) terá lugar em Bruxelas em Junho e a 

componente turística será em Setembro com uma 

viagem ao Peloponeso. 

 

 

 

▪ Visita ao Forte de S.Julião da Barra 

 

 
 

Desta vez, a visita guiada organizada pela 

AIACE-PT foi ao Forte de S. Julião da Barra, 

onde nos deslocámos no dia 11 de Novembro. 

Não estando este edifício aberto ao público, 

consideramos que foi um privilégio podermos ter 

tido acesso ao seu interior.  

 

▪  Almoço de Natal 
 

No dia 7 de Dezembro realizou-se o tradicional 

almoço de Natal da AIACE-PT que proporcionou 

a quatro dezenas de colegas um alegre convívio, 

enquanto saboreavam um excelente “cozido à 

portuguesa”. 

 

 
 

 

▪ Vox 

 
Chamamos a atenção dos nossos associados para 

um artigo da nossa colega Dária Navarro que será 

publicado no próximo número da Vox. 

 

Com as nossas saudações associativas  

                

A DIRECÇÂO 

 

 


