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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Dezembro 2017 

 

 

 Seminário em Málaga 

 
A convite da secção espanhola da AIACE, 

deslocaram-se a Málaga as colegas Isabel 

Torres e Odete Machado, a fim de participarem 

no seminário sobre o intercâmbio de 

experiências e boas práticas por ela organizado 

no dia 27 de Novembro. 

Para além da presença de representantes das 

secções belga, francesa, grega e portuguesa, 

bem como das diversas regiões espanholas, o 

seminário contou com a presença dos 

representantes competentes da Administração, 

ou seja, de Dario Rossi do RCAM de Ispra e de 

Anna Silvano da unidade Pensões do PMO e 

também de Carmen Garcia dos Serviços Sociais 

da DG HR. 

Os temas abordados foram vastos e abrangeram 

questões como a dependência, a doença e outras 

questões de carácter social com que, a curto 

trecho, teremos de tratar mais frequentemente, 

uma vez que a população que constitui os 

nossos membros vai também ela envelhecendo 

e tendo de fazer face a tais situações.  

As conclusões do seminário serão publicadas 

numa próxima edição da VOX. 

 
 Almoço de Natal da AIACE-PT 

 

Realizou-se no 

passado dia 16 de 

Dezembro o 

tradicional almoço de 

Natal da AIACE-PT. 

A participação de 

cerca de cinco 

dezenas de participantes nesta iniciativa 

permitiu o reencontro de muitos colegas que 

trabalharam juntos nas diferentes Instituições, o 

que sempre permite momentos extremamente 

agradáveis. 

Por outro lado, a elevada participação neste 

almoço, a maior de sempre, demonstra que a 

AIACE-PT continua a crescer assim como o seu 

prestígio junto dos pensionistas portugueses que 

de forma crescente participam nas suas 

iniciativas. 

 VOX 

 

Chamamos a atenção para o artigo da autoria da 

colega Dária Navarro com a colaboração de Odete 

Machado e Teresa Luz publicado na VOX nº 108 

de Dezembro 2017 e que acaba de ser distribuída. 

 

 Assembleia-Geral da AIACE-PT 

 

Com a presença de diversos 

convidados estrangeiros, realizar-se-à 

no próximo dia 31 de Janeiro a 

Assembleia-Geral da AIACE-PT. 

A respectiva convocatória foi já 

enviada a todos os sócios. 

 

 Lazer 

 

Como nos anos anteriores, a Direcção da AIACE-

PT está já a preparar um programa de visitas a 

efectuar durante o primeiro semestre deste ano. 

Brevemente daremos mais informações. 

 

 Assises 2018 

 

As próximas Assises da AIACE-Internacional 

terão lugar em Valência de 22 a 26 de Maio 2018. 

O programa completo poderá ser consultado na 

VOX nº 108. 

 

 In Memoriam 

 

Este ano deixaram-nos: 

 

Rita Veiga da Cunha 11-10-1937 – 15-09-2017 

Rui Arrais Pericão 09-04-1937 – 02-11-2017 

 

Às famílias enlutadas a AIACE-PT apresenta os 

seus pêsames. 

 

________________________________________ 

 

A Direcção da AIACE-PT 

 


