
Largo Jean Monnet nº 1 – 3º Andar, 1269-068 LISBOA 
Tel. +351 21 350 98 34; E-mail: aiace-pt@ec.europa.eu 

 

    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Janeiro 2019 

 
 
• Encontro de pensionistas no Algarve 

 

Pensionistas das Instituições europeias 
residentes no Algarve reuniram-se em Faro no 
dia 29 de Novembro para um mui animado 
almoço de Natal. Duas actividades 
complementaram o almoço: (i) curso de 
Cataplana "da Cozinha à Mesa" - depois servida 
ao almoço, e (ii) visita guiada ao Museu 
Municipal de Faro, incluindo a exposição 
temporária "De Faro a Goa: uma viagem pelos 
azulejos de Ramalho Ortigão".  
 
• Almoço de Natal 
 
Realizou-se no dia 15 de Dezembro, em Lisboa, 
o já habitual almoço de Natal da AIACE-PT. Foi 
uma vez mais uma ocasião de agradável convívio 
e de reencontro entre antigos colegas e amigos, 
que contou este ano com um total de 52 
participantes. Com o aumento do número de 
sócios e o sucesso crescente da iniciativa, é de 
prever que, num futuro próximo, tenhamos de 
procurar espaços mais amplos para este fim. 

 
 

• Brochura dos 50 anos 
 
A AIACE celebra este ano o 50º aniversário da sua 
criação. Para marcar esta já respeitável efeméride, 
foi decidido criar um "Comité 50 ans" (Jeannine 
Franchomme, Michel Foucault, Monique Théâtre), 
que irá publicar uma brochura comemorativa a 
distribuir por ocasião das próximas Assises. A 
AIACE-PT foi convidada a participar nesta 
publicação e apresentou uma contribuição em que 
evoca a importância crescente que a Associação 
tem vindo a adquirir nas nossas vidas. 

• Encontro dos colegas do Norte 

O Grupo informal do Norte reuniu-se em 11 de 
Janeiro. Trocaram-se informações de interesse 
comum, nomeadamente a próxima Assembleia-
Geral da AIACE-PT, a situação no Norte de 
acordos com clínicas médicas, a colaboração com 
associações locais no âmbito cultural, assim como 
futuras atividades em Coimbra a 11 Abril e Rio 
Maior no Verão. O encontro foi seguido de 
almoço-convívio no restaurante BH (Belo 
Horizonte), frente a uma paisagem deslumbrante. 

• In Memoriam 

Em 2018 deixaram-nos: 

Ana Isabel da Silva Santos  
   28/12/1959 - 05/06/2018 
Maria Teresa Santos Morgado  
   08/05/1944 - 29/06/218 
Laurentina Maria Gama Barbosa Dias Costa 
   14/04/1947 - 16/09/2018 
Às famílias enlutadas a AIACE-PT apresenta os 
seus pêsames. 

 
 


