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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Julho 2011 

 

 

▪ Almoço de Aniversário 
Realizou-se, mais uma vez com êxito, no 

passado dia 7 de Maio o almoço do 7º 

aniversário da nossa Associação. Este ano 

contámos com a presença de novos sócios, 

que manifestaram contentamento por 

pertencerem à nossa Associação, e temos 

esperança de que contribuam activamente 

para as nossas actividades. 

 

▪ Assises 2011 
As Assises em Riga, Letónia, de 15 a 21 de 

Maio de 2011 tiveram a participação da 

Presidente e de mais 5 sócios. A Letónia 

não tem ainda secção nacional e, portanto, a 

organização esteve a cargo do Comité da 

AIACE-Internacional com a colaboração da 

Agência Artion Conferences & Events. Tal 

organização foi, a todos os níveis, excelente. 

A descrição deste evento faz parte da N.I. nº 

10 de Junho 2011.  

 

▪ Acções Sociais – “Antenas” 
Lembramos que, em Abril 2010, fizemos 

um primeiro pedido de volontários para 

colaborarem connosco, a fim de prestar 

ajuda a sócios com dificuldades. No entanto, 

pouca receptividade tivemos a esse pedido. 

Voltámos recentemente a relançar esta 

iniciativa e só obtivemos duas respostas 

positivas. Por enquanto não temos nenhum 

sócio naquelas condições mas, se tal vier a 

acontecer, gostaríamos de poder contar com 

ajuda neste projecto, que é do interesse de 

todos. 

 

▪ Inauguração Oficial da Residência 

Montepio da Parede 
A convite das Residências Montepio, 

assistimos à inauguração oficial desta 

residência, na presença do Presidente da 

Câmara e da Presidente da Misericórdia de 

Cascais.  

A residência estava em funcionamento há 

alguns meses e tivemos a oportunidade de a 

visitar em pleno funcionamento, tendo  

 

 

constatado a existência de excelentes 

instalações. 

 

▪ RCAM – Medicina preventiva 
Informamos que houve uma alteração na 

morada do RCAM para efeitos da Medicina 

Preventiva. 

Uma ficha completa de endereços e contactos 

recebidos do PMO, incluindo o acima 

mencionado, foi enviada aos sócios  no 

passado dia 29 de Junho. 

 

▪ Magazine VOX 
O n° 88 da VOX contém, mais uma vez, um 

artigo da colega Eva Bacelar sobre as 

actividades da secção portuguesa. Esse 

número da revista VOX será enviado pela 

AIACE INTERNACIONAL dentro em breve. 

 

▪ Período de férias da AIACE-PT 
Embora a AIACE-PT não feche para férias, 

não poderá assegurar uma presença 

permanente às quartas-feiras. Assim, 

agradecemos que, sempre que nos queiram 

contactar (contactos dos télémóveis já 

enviados anteriormente) ou visitar, se 

informem se, efectivamente, nessa quarta feira 

estará alguém presente. 

 

 
 

Com as nossas saudações associativas, 

 

A DIRECÇÃO  

 

 

 


