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 Visita ao Espaço Memória no 

Barreiro 

A 22 de Abril, a 

AIACE-PT realizou 

uma visita ao 

Espaço Memória no 

Barreiro.  

Neste museu, 

instalado nas 

antigas instalações 

do complexo fabril da CUF, pudemos viajar 

através da longa história deste concelho 

observando o seu valioso espólio arqueológico 

tendo a perceção do passado da Cidade do 

Barreiro, no que respeita aos vários sectores 

produtivos e dos que com o seu trabalho, 

actividade social e política contribuíram para a 

realidade actual. Depois de um passeio pela 

antiga vila operária e de um óptimo almoço em 

que nos deliciámos com uma “cataplana de 

peixe” acabámos a nossa visita admirando os 

moinhos de maré do Barreiro e a sua bela zona 

envolvente.  

 12º Aniversário da AIACE-PT 

Foi no dia 7 de Maio que, em comemoração do 

12º. Aniversário da AIACE-PT, pudemos 

usufruir de um dia diferente e muito bem 

passado. 

Partimos de Sete Rios num confortável 

autocarro, conduzido por uma motorista super 

simpática, em direcção à aldeia de São 

Domingos, Santiago do Cacém, para uma visita 

muito interessante à antiga moagem da família 

Vilhena, transformada em Museu da Farinha. A 

visita foi conduzida pelo Sr. Amadeu 

Gonçalves, marido da dona da moagem, que 

nos explicou como a moagem dos cereais era 

efectuada com o equipamento ainda hoje 

conservado no Museu (mós, caldeiras, etc.).  

Vimos também um pequeno filme, bem 

engraçado por sinal, em que alguns dos antigos 

empregados da moagem eram as personagens e 

que mostra todas as etapas desde o semear do 

grão até à moagem. 

 Rumámos depois à Herdade do Cebolal onde 

fomos calorosamente recebidos. A prova de 

vinhos foi acompanhada pela explicação dada 

pela Srª. D. Isabel e o Sr. Dr. Mota Capitão sobre 

a especificidade de cada um dos vinhos. Qual 

deles o melhor? Seguiu-se um almoço bem 

tradicional, uma cocaria, com a gastronomia 

típica alentejana e 

reproduzindo os 

almoços feitos no 

campo durante 

as campanhas 

sazonais (ceifa, 

vindima, tiragem da 

cortiça, apanha da 

azeitona), que foi cozinhado por uma coqueira em 

lume de chão e em potes de barro. Cozido de grão 

com carne de porco. 

O tempo voou e, na hora da despedida, nem 

queríamos acreditar que já era hora de partir. 

 

 As Assises de Trieste 
 

As assises efectuaram-se em Trieste de 25 a 30 de 

Maio e tiveram a 

participação de 13 

portugueses. 

 

Na assembleia geral, 

para além da 

aprovação dos 

instrumentos financeiros, foram eleitos os 

membros do conselho de administração. Os 

participantes manifestaram sobretudo a sua 

inquietação sobre as condições em que 

se efectuam os exames de medecina preventiva. 

 

No conselho de administração em que 

participaram Isabel Torres e Fernando de  

Medeiros foram discutidas as relações entre 

a AIACE-Internacional e o PMO, nomeadamente 

do que diz respeito à participação nos orgãos de   

consulta do RCAM, bem como as condições em 

que estava a decorrer a campanha para o 

referendum sobre o Brexit. 

Com as nossas saudações associativas                 

A DIRECÇÃO 

 


