
 

    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Janeiro 2007 
 

 

 Dejamos a todos um Bom Ano 2007 

 

 

▪ Eurotertúlia : realizou-se a 13 de Dezembro de 2006 a nossa primeira Eurotertúlia com o tema  

“Vinte anos de adesão de Portugal à União Europeia: o ponto de vista de antigos 

funcionários das Instituições Europeias”. Esta tertúlia teve a participação da Drª Margarida 

Marques e de alguns dos nossos colegas. A nossa primeira experiência na realização de eventos 

deste género foi bastante apreciada com êxito. De seguida teve lugar um “cocktail” para celebrar 

o Natal e o Fim do Ano que se aproximavam. 

 

▪ Sócios: Já se encontra a pagamento a quota referente ao ano de 2007 pelo que agradecemos aos 

sócios que efectuem o seu pagamento. Embora a nossa Associação não tenha muitos anos de 

existência, em finais de 2006 tínhamos já 54 sócios e esperamos, este ano, a adesão de mais 

alguns novos colegas.  

Lembramos que gostaríamos de poder contar com a vossa colaboração para realizar algumas das 

nossas actividades e participar na redacção de alguns temas necessários para publicação. 

 

Projectos em curso 

 

▪ Organização das Assises 2007, em Portugal : a AIACE Internacional decidiu organizar as 

próximas Assises em Portugal, nos dias de 6 a 11 de Maio de 2007, no Club Med da Balaia em 

Albufeira, Algarve. Esperamos que todos os sócios tenham recebido a informação sobre este 

evento, informação essa que dá todos os detalhes do programa assim como preços da estadia e 

do transporte, sugestões de excursões e o respectivo “Boletim de inscrição”. Caso estejam 

interessados e não tenham recebido, podem contactar-nos todas as 4ªs feiras entre as 11h30 e as 

13h00 ou então para o GSM da secretária da nossa Associação, Manuela Marques (91 21 04 

730) que vos dará todas as informações necessárias. 

Reservem já na vossa agenda e venham em massa. O prazo está quase a acabar. 

 

• Programa de actividades para 2007: apelamos à vossa colaboração, mesmo em vossa casa, 

ajudando-nos em alguns projectos, a nível de redacção, ideias, etc. 

A próxima Assembleia-Geral terá lugar no próximo dia 28 de Fevereiro, para a aprovação das 

contas de 2006. Pensamos também em realizar, entre outros eventos, o nosso habitual almoço de 

confraternização na data do nosso aniversário (13 de Maio) bem como efectuar alguns passeios e 

visitas a museus e exposições e, ainda, proceder à publicação do nosso Boletim Informativo.  

 

• Saúde: Para o ano 2007 não haverá alteração nas condições do “Acordo” com a Clínica CUF 

Alvalade 21. . 

 

A DIRECÇÃO 

 
 
 

 

 


