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Exposições AAEUM/
Livraria Almedina
Incluída no ciclo Janela Aberta, na Livraria Almedina (Campus Universitário
de Gualtar), no mês de Maio, serão realizadas duas exposições sob o tema
Memórias de Percursos Académicos, procurando retratar duas épocas e
duas experiências diferentes.
Do dia 1 a 15 de Maio irá expor Luís Veloso, antigo aluno de Engenharia
Civil e do dia 16 a 31 de Maio será a vez de Cristiana Martins, antiga aluna
de Relações Internacionais. Com estas exposições procuramos retratar as
memórias de dois percursos académicos distintos. Luís Veloso, aluno
número 1919, pertence à geração que iniciou as festas académicas na
Universidade do Minho, tendo integrado diversos grupos académicos ao
longo do seu percurso de estudante. Cristiana Martins, aluno número
21584, pertence a uma geração mais recente e com experiências de outra
natureza, tendo integrado o projecto ERASMUS.

Trilho Portela de Leonte
Prados da Messe

Continuando a dinamização de actividades de pedestrianismo na AAEUM,
no passado dia 15 de Abril, 35 caminheiros percorreram alguns dos mais
belos prados de montanha da Serra do Gerês. Entre caminheiros
experimentados, e outros menos experientes, todos concluíram o percurso
com um sorriso nos lábios, apesar de algum cansaço, e no final ainda
houve forças para um pequeno desvio pelos prados Caveiros. O número de
participantes excedeu largamente as expectativas iniciais, provando o
interesse que estas actividades despertam nos nossos associados.
A próxima caminhada para final de Maio, com data ainda por definir, será
ligeiramente mais extensa e com um grau de dificuldade um pouco
superior. Para Junho e Julho tentaremos programar caminhadas mais
ligeiras e por locais que proporcionem um merecido mergulho em rios ou
lagoas.
+ informações sobre Trilho das Brandas e alto da Pedrada e fotos de 18 de Abril

AGENDA

Exposições AAEUM / Livraria
Almedina
1 a 31/05 “Memórias de Percursos
Académicos”
Actividades Recreativas
24 de Abril – Festa AAEUM/BA “Ponto de
Encontro numa Madrugada de Liberdade”
12 de Maio – Dia do Antigo Estudante
Maio – Caminhada (data a definir)
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Maio
-Curso “Tratamento de Dados em SPSS (Nível
Básico)”, 2ª Edição 2007
-Curso “Trabalhadores Independentes IRS, IVA e Segurança Social”
-Curso “Análise e Dimensionamento
Estrutural”
-Curso “Benchmarking e Boas Práticas”
Junho
-Curso “Tratamento de Dados em SPSS (Nível
Básico)”, 2ª Edição 2007

Consulta os
protocolos
da AAEUM

Enterro da Gata
O DAE - Dia do Antigo Estudante já tem
data: 12 de Maio!
Estamos a preparar um dia cheio de
actividades e animação para que possas
reencontrar a tua Universidade e a tua
Academia.
Não faltes. Estamos a contar contigo!

12 de Maio
Associação dos Antigos Estudantes da Universidade do Minho
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… na madrugada
da Liberdade

Aproveitando a véspera de feriado do 25 do Abril, realizamos a 24 de Abril,
Terça-Feira, de forma a proporcionar aos nossos associados um ponto de
encontro com a Academia, mais uma festa no BA - Bar da Associação Académica.
À entrada, mediante a apresentação do cartão de sócio, será oferecida uma
senha para uma bebida. A festa terá também a participação da Azeituna Tuna de Ciências da Universidade do Minho inserida nas terças académicas
organizadas pela AAUM.

Reunião de Associações de
Antigos Estudantes

A AAEUM promoveu no passado dia 18 de Abril, na sua sede, uma reunião
de associações de antigos alunos do Ensino Superior público e concordatal.
Esta reunião teve como objectivo debater a criação de uma estrutura para
promover a colaboração e o intercâmbio de informação, experiências e serviços. As associações presentes, considerando ainda a manifestação de interesse de outras não presentes, deliberaram constituir uma federação de
âmbito nacional que assume a designação provisória de Alumni Portugal.
Nesta reunião estiveram ainda presentes da Federación de Antiguos Alumnos y Amigos da Universidades Españolas que transmitiram o desejo de
colaborarem com a futura federação
+ informação

eventos UM
Eventos da Universidade
Geral
Conferências, encontros
Cultura e lazer
cerimónias
prémios
outros
externos
Museu Nogueira da Silva
Geral
Eventos AAUM
Geral
Eventos Grupos Académicos
Maio
4/5– XVII FITU Bracara Avgvsta
Festival Internacional de Tunas Universitárias

Breves da AAEUM
XVII FITU Bracara Avgvsta — Festival Internacional de Tunas Universitárias

A Tuna Universitária do Minho, organiza nos dias 4 e 5 de Maio, o XVII FITU Bracara Avgvsta no Auditório do
Parque de Exposições de Braga pelas 21,30h, com a participação de prestigiadas Tunas nacionais. + informação

Encontro de Asociaciones de Antiguos y Amigos de las Universidades Españolas

A AAEUM vai participar no encontro anual da Fedaración de Asociaciones de Antiguos y Amigos de las Universidades
Españolas a realizar em Vigo no mês de Maio.

Exposição Almedina

Em Setembro, a AAEUM vai realizar uma exposição intitulada “A Nú” com trabalhos de Rute Eires (Arquitectura) e
César Cardoso (Engenharia Civil).

Encontros de Verão 2007 - Complexo de Turismo de Rilhadas (Fafe)

Estamos a preparar um programa cheio de actividades para que possas desfrutar de um dia em GRANDE!!!! Brevemente daremos mais pormenores sobre programa. Regista na tua agenda, não deves faltar.

Pintas, desenhas, escreves, fotografas e gostava.s de divulgar os teus trabalhos

O ciclo Janela Aberta procura proporcionar aos antigos estudantes uma espaço para divulgar os seus trabalhos artísticos. Entra em contacto connosco.

Espaço UM Dicas

Mantemos um espaço no jornal UMDicas, onde damos a conhecer aos estudantes, os nossos futuros sócios, a
AAEUM e os projectos que desenvolvemos. Consulta aqui os textos já publicados.

Tens perguntas, comentários ou sugestões? Envia-nos uma
mensagem para aaeum.sec@gmail.com.

