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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Julho 2015 

 

▪ Assises 2015 
  

As Assises 2015 tiveram lugar em Bratislava, 

Eslováquia, de 2 a 8 de Junho. Estiveram presentes 

10 portugueses num total de cerca de 220 

participantes. À semelhança de anos anteriores, a 

organização esteve a cargo da AIACE 

Internacional, em colaboração com a empresa 

grega de organização 

de eventos Artion e 

com o gabinete 

oficial de turismo 

eslovaco. 

A Assembleia-Geral 

contou com a 

participação da 

Adjunta do Presidente da Câmara de Bratislava, 

bem como do Representante da Comissão 

Europeia na Eslováquia e, durante a parte da tarde, 

de representantes de diferentes instituições 

europeias. O diálogo com os participantes abordou 

diversos temas de interesse geral, destacando-se, 

como é natural, os relacionados com os aspectos 

respeitantes à saúde e ao funcionamento do 

RCAM.  
No decorrer do Conselho de Administração, é de 

realçar o ponto relativo à eleição dos futuros 

Presidente e Vice-Presidente da AIACE 

Internacional, tendo sido eleitos, respectivamente, 

Bernhard Zepter (secção Alemanha) e Francis 

Wattiau (secção Luxemburgo). Até agora, foram 

nomeados para o Bureau Didier Hespel 

(Secretário-Geral), Marc Oostens (Tesoureiro-

Geral) e Michael Hocken. 

A componente turística das Assises foi muito 

animada e diversificada, contando com visitas e 

refeições que ficarão na memória dos participantes. 

As Assises 2016 deverão, em princípio, realizar-se 

em Trieste, Itália, de 23 a 27 de Maio. 

  

▪ Assembleia-Geral da AIACE Espanha 
  

A convite da AIACE-Espanha, as colegas Isabel 

Torres e Odete Machado participaram na 

Assembleia-Geral desta Secção que teve lugar em 

Madrid a 15 de Junho último. Para além dos 

dirigentes espanhóis (nomeadamente o Presidente 

Joaquin Diaz Pardo e o Secretário-Geral Juan 

Antonio Campos), estiveram presentes a 

Presidente da secção grega, Despina Vamvakidou, 

e a Chefe de Unidade do PMO-Ispra, Anna 

Silvano. No âmbito dos diálogos estabelecidos 

particularmente com esta última, pudemos 

constatar que as preocupações dos nossos colegas 

espanhóis são muito semelhantes às dos nossos 

sócios. A colaboração entre ambas as secções 

poderá revestir-se de grande utilidade (importa 

não esquecer que a secção espanhola tem mais do 

dobro de sócios que a secção portuguesa e que 

também estão ligados ao “Bureau Liquidateur 

d’Ispra”). 

 

▪ Visita à exposição “Josefa de Óbidos e 

a Invenção do Barroco Português” 

 

No prosseguimento das nossas actividades de 

cariz cultural, que têm despertado o interesse e 

palavras de apreço dos nossos sócios, realizámos 

no passado dia 4 de 

Julho, uma visita 

guiada à exposição 

“Josefa de Óbidos e a 

Invenção do Barroco 

Português”, patente no 

Museu Nacional de 

Arte Antiga. Uma vez 

mais, a qualidade da 

exposição e os dotes de comunicação do guia que 

nos acompanhou, aliados ao interesse e agradável 

convivência entre os 19 participantes, 

contribuíram decisivamente para o êxito de mais 

esta iniciativa. 

Após a visita, e dado que era hora de almoçar, um 

grupo de participantes decidiu fazê-lo no 

restaurante do próprio museu. E com um dia tão 

bonito, nada melhor do que o jardim para 

desfrutar do tempo e da vista do rio e prolongar a 

tarde em amena cavaqueira e saudável convívio. 

 

 

 

Com as nossas saudações associativas                 

A DIRECÇÂO 

 

 

 


