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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Abril 2019 

 

• Conselho de Administração da AIACE-
Internacional 
Esta reunião decorreu a 20 e 21 de Março e 
teve a particularidade de ser realizada em 
Madrid. Nela participaram os colegas Isabel 
Torres, Fernando Medeiros e Odete Macha-
do. Dois temas têm merecido particular 
atenção por parte da Administração: por um 
lado, a revisão das DGE (especial relevância 
para os temas da dependência, complemen-
taridade, doenças graves e “prise en char-
ge”); por outro, as negociações do PMO 
com hospitais e clínicas nos diferentes Esta-
dos-Membros com vista a estabelecer acor-
dos para a prestação de cuidados de saúde. 
Deverá ter lugar no Outono um seminário 
sobre este assunto. 
Foi anunciado que: 
- A brochura dos 50 Anos da AIACE seria 
distribuída durante as Assises de Lisboa e, 
posteriormente, a todos os pensionistas.  
- Uma importante Conferência/Debate sobre 
o futuro da Função Pública Europeia, com a 
presença de várias personalidades, teria lu-
gar em 20 de Maio, por ocasião das Assises.  
- O portal “PMO Contact” seria substituído 
por “Staff Contact” a partir de 15 de Maio. 
- Encontra-se em negociação com a Cigna 
uma nova apólice de seguro “Viagens”, que 
poderá entrar em vigor ainda antes do verão. 
 

• Encontro de Pensionistas no Algarve – 
Março 2019 
Vinte e três pensionistas residentes no Al-
garve, Lisboa, Porto e Estrasburgo reuni-
ram-se no concelho de Tavira no dia 21 de 
Março. O encontro iniciou-se com uma in-
trodução a Taichi e Qigong feita por um co-
lega residente na região. Seguiu-se um mui-
to animado almoço de peixe e marisco. Os 
participantes continuaram o convívio num 
agradável passeio a pé ao longo da Ria 
Formosa. 

Foi gratificante 
notar o interes-
se e presenças 
crescentes nes-
tes encontros, 
com "caras no-
vas" quer do 

Algarve quer de outras regiões. 
O próximo encontro está previsto para 16 de 
Maio em Portimão. 
 

• 11º Encontro do Núcleo do Norte e Centro 
Teve lugar em Coimbra em 23 de Abril mais 
um Encontro do Núcleo. Depois da reunião, 
que abordou nomeadamente as notícias recen-
tes da AIACE-PT e de outras associações e 
que actualizou informações do RCAM/PMO, 
teve lugar, no âmbito do programa socio-
cultural, uma visita guiada ao Museu Nacional 
Machado de Castro e ao impressionante Crip-
topórtico Roma-
no, orientada pe-
lo Dr. Carlos 
Santos, daquela 
instituição. 
Seguiu-se um 
animado almo-
ço-convívio no 
Restaurante ‘O Trovador’. Após o almoço, 
houve tempo para um passeio pela Alta e pela 
Baixa da Cidade, com visitas e passagem por 
diversos monumentos e locais (Sé Velha, casa 
onde viveu José Afonso, estátuas da Tricana e 
da Guitarra de Coimbra, Torre de Almedina, 
Museu Municipal, Igreja de S. Tiago). 
Depois da aquisição de produtos locais (café e 
doçaria conventual), foi ainda possível visitar 
a Igreja de Santa Cruz (que é Panteão Nacio-
nal). O dia fechou com ‘chave de ouro’: no 
Café Santa Cruz, os participantes degustaram 
o mais recente doce da cidade (o ‘crúzio’) e 
assistiram a uma excelente sessão de fado de 
Coimbra por estudantes universitários. 

 


