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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Maio 2015 

 

 

▪ RCAM em linha 
 

No passado dia 22 de 

Abril, a AIACE-PT 

organizou uma sessão 

de formação sobre o 

“RCAM em linha”, 

durante a qual mais 

de três dezenas de 

colegas obtiveram o 

seu “token” e informação sobre o funcionamento 

deste sistema. Esta iniciativa teve a presença de um 

representante do PMO, Laurent Cassuto, que veio 

de Bruxelas especialmente para o efeito. 

 

▪ Residências Domus Vida (Grupo 

Mello) 
 

Os nossos colegas Isabel 

Torres, Fernando Medeiros e 

Odete Machado reuniram, no 

passado dia 5 de Maio, com 

responsáveis das residências 

Domus Vida da Parede e da 

Junqueira, com o objectivo de 

conseguir que os nossos 

associados beneficiem de 

condições favoráveis a nível da prestação de 

serviços destinados a melhorar a qualidade de vida 

das pessoas idosas. Para além dos serviços de 

alojamento, estes estabelecimentos prestam 

serviços no domínio da reabilitação (ortopédica, 

geriátrica e neurológica) e da recuperação pós-

cirúrgica (convalescença). 

 

▪ Visita à TAP 

 

Integrada nas nossas 

actividades de lazer, um 

grupo de membros da 

AIACE-PT efectuou, no 

dia 12 de Maio, uma visita 

à TAP. A visita foi  

 

 

 

orientada por dois funcionários da Direcção de 

Relações Públicas e Comunicação daquela 

companhia.  

O clima de simpatia e a competência dos 

funcionários que nos guiaram durante as mais de 

duas horas da visita contribuíram decisivamente 

para o reconhecido êxito que constituiu mais este 

evento. 

 

▪ 11º Aniversário da AIACE-PT 

 

No dia 16 de Maio, comemorámos o 11º 

aniversário da nossa 

Associação. Com o 

objectivo de que este 

dia ficasse na 

memória dos nossos 

membros, decidiu a 

Direcção da AIACE-

PT organizar um 

programa especial. Num dia cheio de sol, 

partimos de Sete Rios rumo ao Sul.  

Começámos na Carrasqueira (perto de Alcácer do 

Sal) por uma visita ao cais palafita, construído em 

madeira sobre estacas, onde pudemos apreciar a 

chegada dos pequenos barcos com o resultado das 

suas pescarias – choco, linguado, safio.  

Seguimos depois para Tróia onde embarcámos 

num catamarã para o almoço e passeio no rio 

Sado. E aqui as nossas expectativas foram 

plenamente concretizadas. Enquanto 

almoçávamos, um grupo de golfinhos veio ao 

rendez-vous, saltando e mergulhando para delícia 

dos nossos olhos e das máquinas fotográficas. 

Regressámos a Lisboa depois de um dia alegre e 

bem passado.  

Não podemos deixar de mencionar a boa 

colaboração da Agência Abreu na organização 

desta iniciativa. 

 

Com as nossas saudações associativas                 

A DIRECÇÂO 

 

 


