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  ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
         Junho 2022 

 

• Assises 2022 em Loutraki  

Entre 14 e 18 de Maio, tiveram finalmente lugar 
as tão aguardadas - e adiadas - Assises de 
Loutraki. O número de participantes foi desta vez 
inferior ao habitual, fruto de uma certa 
insegurança sanitária prevalecente e do actual 
contexto de guerra. A secção portuguesa da 
AIACE esteve presente com quatro associados.  

Foi particularmente interessante a exposição 
feita por um colega finlandês sobre a invasão 
russa e o respectivo impacto na Finlândia e sua 
população. Outro ponto a destacar foi a presença 
de alunos do ensino secundário de Corinto que 
confrontaram o Vice-Presidente da Comissão, 
Margaritis Schinas, com questões sobre o clima, 
as criptomoedas e a sua utilização na Europa. 
Pontos altos foram também um balanço do 
trabalho da Comissão von der Leyen e a 
iniciativa da secção espanhola para apresentação 
à Conferência sobre o Futuro da Europa. 

Mas também não faltaram momentos de lazer, 
como as visitas ao teatro antigo de Epidauro, ao 
sítio arqueológico de Micenas e a Náuplia ou o 
cruzeiro à ilha de Hidra. 

• Visita a uma colecção no MNAC  

Realizámos no dia 7 de Junho uma visita à 
exposição “Maria Eugénia & Francisco Garcia, 
uma Coleção”, patente no Museu Nacional de 
Arte Contemporânea do Chiado. Foi organizada 
com a preciosa colaboração do Dr. João Pedro 
Garcia e Mafalda Garcia, filho e nora dos 
colecionadores, que nos acompanharam e 
guiaram ao longo da visita.  

Do indiscutível interesse da obra exposta - pintura, 
desenho e gravura - sobretudo de artistas nacionais, 
cobrindo as décadas de 50 a 70, às histórias 
contadas por quem viveu no meio daquelas obras, 
que sabia onde se encontravam, que conhecia as 
marcas deixadas pela vivência quotidiana, foi um 
privilégio para a compreensão da colecção e para 
os 18 associados que participaram na visita. 

A exposição encontra-se patente até ao próximo 
dia 15 de Setembro. Para mais informações: 
http://www.museuartecontemporanea.gov.pt 

• 18º aniversário da AIACE-PT 

No sábado 11 de Junho, festejámos mais um 
aniversário da AIACE-PT com um cruzeiro no rio 
Tejo que contou com uma ampla participação dos 
nossos associados. 

Partindo da Doca de Alcântara e com um tempo 
magnífico, rumámos a Belém saboreando um 
aperitivo servido no convés da embarcação com 
Lisboa por pano de fundo. Viajando no sentido 
inverso, avistámos o monumento ao Cristo-Rei na 
margem Sul do Tejo e passámos sob a ponte. 

O almoço a bordo proporcionou um agradável 
momento de convívio após um tão longo período 
de afastamento devido à pandemia. Foram três 
horas passadas em boa companhia, que serão 
certamente seguidas de novas actividades a 
organizar no próximo Outono. 


