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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Março 2015 

 

▪ Visita ao Núcleo Arqueológico da Rua 

dos Correeiros 

 

Integrada no nosso 

Programa de Cultura e 

Lazer, realizámos no 

dia 25 de Novembro 

uma visita guiada ao 

Núcleo Arqueológico 

da Rua dos Correiros 

onde pudémos 

vislumbrar como era a nossa Lisboa séculos atrás. 

No final, uma parte do grupo juntou-se no "Museu 

da Cerveja" para um almoço de convívio. 

 

▪ Natal 2014 

 

No dia 6 de 

Dezembro de 2014, 

teve lugar no 

Restaurante  "Floresta 

do Salitre" o 

tradicional almoço de 

Natal da AIACE-PT, 

em que participaram 

cerca de três dezenas de sócios. Uma vez mais, um 

alegre convívio em torno de um óptimo “cozido à 

portuguesa”. Foi uma nova oportunidade para se 

reencontrarem antigos colegas e se conhecerem 

novos colegas. 

 

▪ Assembleia-Geral da AIACE-PT 
 

No dia 28 de Janeiro, teve lugar a Assembleia-

Geral da AIACE-PT. Na ocasião, Isabel Torres, 

apresentou o 

balanço da 

actividade da 

Associação no 

ano de 2014 (N.I. 

nº 23), foram 

aprovados o 

relatório e contas 

e eleitos os novos Corpos Sociais para o triénio 

2015-2017. 

 

Nesta Assembleia contámos com a presença de 

Dominique Deshayes, Secretária-Geral da 

AIACE-Internacional. 

 

▪ Grupo de Trabalho AIACE-PMO 

 

Na última reunião do Grupo de Trabalho, em que 

participou a colega Odete Machado em 

representação da AIACE-PT, foram abordados 

vários pontos, nomeadamente os seguintes: a 

política de informação e disfuncionamentos 

registados recentemente; a não-recepção ou a 

recepção tardia dos boletins de pensão; a questão 

da complementaridade aplicada aos cônjuges uma 

vez atingida a idade da reforma; os países com 

medicina cara; o novo formulário em suporte 

papel; os exames de medicina preventiva. 

 

▪ Visita ao Museu do Oriente 

 

Na continuação do nosso programa de 

actividades, a visita desta vez foi ao Museu do 

Oriente. Dia 13 de Março, realizou-se a visita 

guiada à exposição “Jóias da Carreira da Índia”, a 

que se seguiu um almoço convívio no restaurante 

do museu. 

 

 

▪ Visita ao Aeroporto de Lisboa 
  

Depois de tantos 

anos a utilizar o 

Aeroporto de Lisboa 

nas nossas idas e 

vindas para Bruxelas 

ou Luxemburgo, foi 

a vez de 

conhecermos a parte que permite que tudo 

funcione. Foi o que fizemos no dia 24 de Março 

numa visita guiada pelos serviços da Ana – 

Aeroportos de Portugal.   

 

 

 

Com as nossas saudações associativas                 

A DIRECÇÂO 

 

 


