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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Junho 2013 

 
 

§ Visita ao Palácio Foz 
 

No âmbito das nossas 
actividades de lazer, 
realizou-se no passado 
dia 6 de Maio a visita 
ao Palácio Foz a que se 
seguiu um almoço no 
Restaurante Leão 
d’Ouro, local cuja 

história se interliga com a do Palácio Foz. 
 
 

§ Jornada da Europa 
 
No dia 9 de Maio, um 
grupo de Associados da 
AIACE-PT participou na 
comemoração do Dia da 
Europa que teve lugar no 
Mosteiro dos Jerónimos. 
Esta iniciativa contou 
com a participação de uma Orquestra de Câmara a 
que se seguiu um cocktail. 
 

§ 9º Aniversário da AIACE-PT  
 

Realizou-se no passado dia 11 
de Maio o almoço 
comemorativo do 9º 
Aniversário da AIACE-PT.   
Na sua intervenção, Isabel 
Torres informou que o número 
de Associados continua a 
crescer e que a AIACE-PT con- 

ta já com mais de 120 membros.        
 
§ .Assises 2013 

 
Foi com grande satisfação que recebemos na 
cidade do Porto os mais de 200 colegas que 
participaram nas Assises 2013 que decorreram 
entre e 26 e 31 de Maio (N.I. nº 17). 

 
 
 

 
De acordo com as opiniões que nos têm 
chegado, podemos considerar que foram um 
êxito, não só pela sua impecável organização, 
mas também pela gastronomia, pela beleza das 
cidades visitadas e pela hospitalidade, tendo 
sido destacado o papel, dos colegas Isabel 
Torres e Fernando Medeiros pelo apoio dado 
antes, durante e depois da reunião. 
Destacamos a participação numerosa de 
colegas da AIACE-PT. 
 

 
 
§ Household Expenditure Survey 

among pensioneers 
 
De acordo com a informação recebida da 
AIACE-Internacional, o prazo de resposta ao 
questionário Eurostat foi adiado para 16 de 
Julho 2013. 
 
§ Visita à Fundação Champalimaud 

 

 
 

No dia 18 de Junho, os Sócios da AIACE-PT 
realizaram uma visita às instalações da 
Fundação Champalimaud. Devido ao enorme 
interesse dos nossos Associados, uma outra 
visita está prevista para o mês de Setembro de 
modo a que todos os que se manifestaram 
interessados tenham a oportunidade de melhor 
conhecer esta prestigiada Fundação.  
 
Com as nossas saudações associativas, 
A DIRECÇÂO 

 


