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 Passeio pela margem do rio Douro 

 

Embora com atraso, não queremos deixar de 

referir a caminhada, de aproximadamente 5 km 

pela margem direita do rio Douro, que os 

nossos colegas da 

zona Norte 

realizaram no 

passado dia 20 de 

Abril. Foram 19 

os colegas que se 

deixaram tentar 

pelo aliciante programa proposto, que até 

contou com as boas graças do São Pedro que 

proporcionou um tempo de feição. 

O ponto de encontro do passeio foi o Museu da 

Imprensa do Porto. O grupo começou por se 

dirigir à Casa Branca de Gramido (Gondomar) - 

onde foi assinada a Convenção de Gramido – 

que visitaram na companhia de um guia 

disponibilizado pelos Serviços de Turismo da 

Câmara de Gondomar e que fez o relato 

histórico pertinente. Seguiu-se o almoço num 

restaurante das proximidades.  

De tarde, e sempre com o apoio dos Serviços de 

Turismo de Gondomar, os nossos colegas ainda 

visitaram a Casa do Desenho (Fundação Pintor 

Júlio Resende) e a ourives Conceição Neves, 

integrada na Rota da Filigrana, que lhes fez uma 

demonstração da sua arte. 

Felicitamos os nossos colegas da zona Norte 

pela excelente iniciativa e organização e 

informamos que nos eventos por eles 

organizados poderão participar colegas de 

outras zonas do país que assim o desejem. 

 

 Reunião no Porto 

 

No intuito de esclarecer uma série de questões 

colocadas pelos nossos sócios do Norte do país, 

no passado dia 8 de Junho, deslocaram-se ao 

Porto Fernando Medeiros, Odete Machado e 

Teresa Luz, a convite dos referidos sócios, a fim 

de participarem na reunião por eles convocada 

para aquele dia. 

A reunião, que decorreu no Forte de São João 

Baptista da Foz, permitiu aclarar pontos que de 

há muito suscitavam dúvidas entre os nossos 

colegas do Norte, entre as quais são de salientar a 

impossibilidade estatutária e legal de constituição 

de um núcleo da AIACE-PT em qualquer região 

do país, a não-concessão de termos de 

responsabilidade pelo RCAM e o modo de 

minimizar possíveis dificuldades resultantes dessa 

situação e os acordos em matéria de check-ups 

com grupos hospitalares do Norte. 

 

 Deslocação ao Algarve 

 

Com o objectivo de proporcionar um apoio mais 

consistente aos colegas residentes no Algarve, 

Isabel Torres, Fernando Medeiros e Odete 

Machado viajaram até Lagos, no passado dia 21 

de Junho, tendo participado numa reunião com 11 

colegas estabelecidos 

naquela região do país. 

A reunião, que 

decorreu no Centro 

Ciência e Vida de 

Lagos (CCVL), foi 

precedida de um 

almoço que permitiu um primeiro contacto 

informal entre os participantes.  

Há muito que era intenção da Direcção avançar no 

sentido de um maior estreitamento de relações 

com tais sócios e destes entre si, sobretudo 

considerando a extensão da região e que muitos 

são nacionais de outros países da UE e, por 

conseguinte, enfrentando situações específicas. 

Foi, pois, com satisfação que aqueles membros da 

Direcção participaram na acima referida reunião, 

que decorreu num ambiente de franca 

cordialidade e espírito de colaboração e abertura 

que permitiu esclarecer as dúvidas colocadas 

pelos participantes. 

Após a reunião, foi ainda possível participar numa 

interessante visita ao CCVL. 

O dia seguinte, 22 de Junho, foi dedicado a uma 

reunião com representantes do Grupo Lusíadas no 

Algarve com os quais aqueles membros da 

Direcção abordaram vários assuntos no domínio 

da saúde, em especial a futura celebração de um 

protocolo respeitante à realização de check-ups. 

 

 


