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Caros Associados 
 
 
Como vem sendo habitual, aqui se dá conta das mais recentes novidades: 
 
1. Jantar debate alusivo aos 70 anos da NATO.  

O orador será o Senhor Coronel Nuno Lemos Pires.  

Local: Clube Militar Naval 

           Av. Defensores de Chaves, 26 – 1000-117 Lisboa 

Dia:  8 de Maio 

Hora: 19H30 

Preço: 25 Euros 

Porque o número de lugares é limitado, serão consideradas as inscrições pela ordem de 

entrada e com pagamento efectuado. 

 

2. Voto antecipado para o Parlamento Europeu: 

A eleição do Parlamento Europeu está marcada para o próximo dia 26 de Maio. Os 

cidadãos que o pretendam poderão votar antecipadamente mediante comunicação à 

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna entre 9 e 16 de Maio na mesa 

de voto por cada um escolhida. 

Ver Portal do Eleitor. 

Há que reduzir a elevadíssima taxa de abstenção (mais de 65%), em especial por se tratar 

provavelmente da mais importante de sempre eleição para o Parlamento Europeu. 

 

3. A recente visita oficial do Presidente da República à China leva-me a difundir o livro “A 

Queda do Ocidente? Uma provocação”, publicado em 1ª. edição em Junho de 2018, de 

que é autor Kishore Mahbubani, ex-Embaixador de Singapura nas Nações Unidas e 

Professor Universitário. Creio ser de muito interesse. Dá que pensar … 
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4. Na sequência da aprovação do Regulamento das Delegações da AACDN, vai a Delegação 

de Coimbra efectuar eleições locais no próximo dia 29 de Maio. 

 

5. Conforme antes anunciado, foi celebrado Protocolo entre a AACDN e a Corretora de 

Seguros SABSEG. Juntam-se agora informações da SABSEG para os nossos associados. 
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6. Nova Sede da Associação: prevista inauguração para a 2ª. quinzena de Junho, em dia 

ainda a definir em função das agendas das personalidades que estarão presentes. Iremos 

dando notícias de modo a que esteja presente o máximo de associados possível por se 

tratar de momento marcante na história da Associação. 

 
7. Para efeito de pagamentos à AACDN, indica-se o nosso NIB:  

0035 0667 0000 0479 030 77 

 
8. Mantendo a prática adoptada este ano, junta-se informação económica relevante. 
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Cumprimentos 
 
 
João Franco 
Presidente da Direção 
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