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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Fevereiro 2013 

 

 

▪ Assembleia-Geral 

 

 
 

Realizou-se em Lisboa no dia 30 de Janeiro de 

2013 a Assembleia-Geral da AIACE-PT. No 

seu decorrer, a Presidente Isabel Torres 

apresentou um balanço da actividade 

desenvolvida durante o ano de 2012 (N.I. nº 

15). As contas referentes ao mesmo ano foram 

aprovadas por unanimidade. A Assembleia 

aprovou igualmente alterações à composição 

da Direcção para o período 2013-2014. O 

colega Fernando Medeiros assume o cargo de 

Tesoureiro e a colega Norma de Sousa integra 

a Direcção como vogal. 

Após a Assembleia-Geral realizou-se o nosso 

habitual beberete. 

 

▪ Assises 2013 

 

 
 
Lembramos mais uma vez que as Assises de 

2013 se realizarão na cidade do Porto de 26 a 

31 de Maio e que serão seguidas de um vasto 

programa cultural. 

As inscrições deverão ser efectuadas até ao 

próximo dia 15 de Março através do 

formulário que se encontra no site: www.aiace-

assises-europa.eu. Contamos com a vossa 

presença. 
 

 

 

 

▪ VOX n° 94 
Assinalamos que na Vox n° 94 poderá ler um 

artigo redigido pela colega Eva Bacelar. 
 

▪ Reuniões em Bruxelas  
O colega Fernando Medeiros participou na 

reunião do grupo de trabalho PMO-AIACE 

“Pensions et Caisse Maladie”, que teve lugar 

em Bruxelas no passado dia 18 de Fevereiro. 
Na sequência duma questão levantada pelo 

nosso colega quanto à legislação portuguesa 

relativa às receitas médicas electrónicas que 

entrará em vigor em 1 de Abril próximo, o 

PMO informou que, em princípio, serão 

aceites os recibos da farmácia onde conste o 

nome do médico que prescreveu os 

medicamentos. 

 

▪ Visita ao Museu Nacional de Arte 

Antiga 
 

 
 

No âmbito das nossas actividades de lazer, 

realizámos no passado dia 14 de Fevereiro, 

uma visita guiada à exposição temporária “A 

Arquitectura Imaginária – Pintura, 

Escultura, Artes Decorativas”. Apraz-nos 

verificar que um número crescente dos nossos 

associados adere a estas iniciativas. 

 

 

Com as nossas saudações associativas, 

 

A DIRECÇÃO  
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