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  ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
         Dezembro 2022 

 

• Um dia no Oriente	 
O nosso dia dedicado ao Oriente começou às 10h30 
de 22 de Novembro. Tratou-se de uma visita guiada 
às exposições “Presença Portuguesa na Ásia” e 
“Histórias de um Império, Colecção Távora 
Sequeira Pinto”, que muito interessou os 
participantes. Seguiu-se um almoço no restaurante 
do Museu do Oriente. 
 

De tarde, a partir das 
15h00, tivemos a 
oportunidade de, após 
uma introdução feita 
pelo nosso colega 
Manuel Rodrigues, 
sermos por ele guiados, 
em tandem com a 
Directora do Museu, 
Drª Ana Cristina 
Alves, numa viagem ao 
Extremo Oriente e às 
nossas relações de 
séculos com essa parte 

do mundo. O profundo conhecimento do tema 
pelos nossos guias, aliado à raridade de muitos dos 
objectos expostos e às histórias a eles ligados, 
contribuíram decisivamente para o êxito de mais 
um dia de convívio entre os nossos associados. 

• Seminário de Comunicação  

Realizou-se em Bruxelas em 28 de Novembro um 
Seminário de Comunicação. Foram tratados temas 
como as publicações de interesse para os 
pensionistas, a manutenção das páginas internet 
das secções, a promoção da plataforma de 
intercâmbio de ideias e informações Teams After 
EC e ainda as regras a adoptar para a protecção dos 
dados pessoais. A AIACE-PT foi representada 
pelos colegas Paulo Branco e Teresa Luz. 

• Almoço de Natal no Porto  

Realizou-se no passado dia 10 de dezembro, no 
restaurante Torreão, o primeiro almoço de Natal da 
AIACE-PT no Norte. 

 

Foi um bom momento de 
reencontro dos colegas do 
norte do país.  

Partilha de recordações, 
reavivar de antigas 
amizades e encontro de 
muitos que não se 
conheciam. À volta de um 
brinde e de boa comida 
foram longas as conversas.  

Foi o primeiro mas, pela vontade expressa de todos 
os participantes, não será o último. Esperamos, no 
futuro, poder contar também com associados de todo 
o país que queiram vir descansar o olhar no rio 
Douro. 

O Norte quer-se ativo e participativo em eventos 
organizados pela AIACE-PT.  

A todos e em nome de todos Festas Felizes e votos de 
um 2023 cheio de saúde, alegrias e boas partilhas! 

• Almoço de Natal em Lisboa  

O almoço de Natal da 
região de Lisboa 
aconteceu finalmente 
no passado sábado, 17 
de Dezembro. Em 
consonância com o 
bom ambiente geral e 
a satisfação do 
reencontro há tanto 
esperado e adiado, 
esteve o tempo que 
nos brindou com um 

sol ainda que ligeiramente tímido, mas em nítido 
contraste com o temporal que ultimamente tem 
assolado a região. 

O local escolhido foi o Museu da Cerveja, situado no 
icónico Terreiro do Paço. Dos 60 inscritos, só cinco 
não puderam participar por motivos de ordem 
pessoal. Porém este evento também serviu para 
aguçar a vontade de um novo reencontro por ocasião 
da próxima Assembleia Geral de 25 de Janeiro. 
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