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Newsletter
Encontros de
Verão

14 de Julho (Sábado)
À semelhança dos anos anteriores, os Encontros de Verão realizam-se no
Complexo Turístico de Rilhadas (Fafe), que reúne todas as condições para
que seja um dia bem passado na companhia de amigos que vamos
vendo poucas vezes.
Procuramos com esta actividade que cada participante possa desenhar o
seu dia, seleccionando as actividades que mais gosta de realizar. A inscrição na actividade geral permite o acesso à zona da piscina, court de ténis e
campo de areia, carreira de tiro (arco, besta e marcador), bicicletas (o
recinto disponibiliza algumas bicicletas) e aula de Tai Chi Chuan. Em
opção, os que desejarem, podem experimentar o Karting, Golfe e Paintball.
Para finalizarmos o dia em grande, teremos um jantar de encerramento
seguido de muita animação.
+ informação

AGENDA
Exposições AAEUM / Livraria
Almedina
1 a 30 de Setembro “Coisas a Nu” - Rute
Eires e César Cardoso
Actividades Recreativas
8 de Julho – Caminhada Serra Amarela
14 de Julho – Encontros de Verão
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Junho / Julho
-Curso "Análise às Demonstrações Financeiras"
-Curso "Gestão de Projectos"

Consulta os
protocolos
da AAEUM

14 de Julho
Os Encontros de Verão já tem data: 14 de
Julho!
Estamos a preparar um dia cheio de
actividades e animação para que possas
reencontrar a tua Universidade e a tua
Academia.

Encontros de
Verão - Fafe

Fotos do Encontro de 2006
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eventos UM

Caminhada Soajo

A próxima caminhada da AAEUM, 8 de Julho (Domingo), levamos a descobrir pela Serra do Soajo, percorrendo velhos caminhos e antigas brandas
num percurso de 9 kms entre a Branda da Travanca e a Vila do Soajo.
Esta é propositadamente de grau de dificuldade bastante moderado e acessível a todos. Esta iniciativa é realizada em colaboração com a Associação
Desportiva e Cultural do Soajo, com o apoio do Departamento de desporto e
Cultura dos SASUM.
+ informação

Eventos da Universidade
Geral
Conferências, encontros
Cultura e lazer
cerimónias
prémios
outros
externos
Museu Nogueira da Silva
Geral
Eventos AAUM
Geral
Eventos Grupos Académicos
22 Julho - Vozes sobre a Cidade - Coro
Académico da Universidade do Minho

Alma de Viajante

No próximo dia 5 de Julho pelas 18h00 na Livraria Centésima Página o antigo aluno Filipe Morato realiza o lançamento do seu livro Alma de Viajante. O
vivro é uma recolha antológica das suas crónicas de viagem publicadas,
semanalmente, no suplemento Fugas do jornal Público, acrescidas de
alguns textos inéditos e de um portofólio de 80 fotografias. Trata-se da primeira obra deste repórter/fotografo freelancer, que assim transpõe para o
formato livro o relato dos 14 meses em que, sozinho, cumpriu uma verdadeira volta ao mundo.
Publicada com a chancela das edições Cão Menor, a obra “Alma de Viajante”
é, nas palavras do seu autor, «uma viagem de emoções. De histórias. Relata
momentos impares vividos no desconforto da estrada, o estado de permanente descoberta, a empatia das amizades efémeras, os cheiros, os sabores,
os sorrisos, a magia das coisas simples, enfim, o prazer inigualável da liberdade. Mas relata também experiências emocionalmente arrasadoras, para as
quais nunca poderia estar preparado, como o tempo passado na Tailândia e
no Sri Lanka nos dias seguintes ao maremoto do oceano Índico».

Breves da AAEUM
Vozes sobre a Cidade

O Coro Académico da Universidade do Minho (CAUM) está a preparar mais um grande Vozes Sobre a Cidade, o
tradicional concerto de fim de ano lectivo. Este ano conta com a presença do ‘Folk Jazz Essemble- . + informação

Reitor da Universidade do Minho inaugurou reuniões de debate estratégico com a AAEUM

O Professor Doutor Guimarães Rodrigues, Reitor da Universidade do Minho, participou na primeira reunião de debate
estratégico da AAEUM. Ao longo de mais de 3 horas, foram abordadas questões sobre o futuro posicionamento estratégico da Associação. Esta reunião inaugurou um ciclo e reuniões que pretendem debater com a Universidade, com
antigos alunos e sociedade civil o papel da AAEUM. + informação

Federação Nacional de Associações de Antigos Estudantes

A AAEUM participou numa reunião de trabalho para a elaboração dos estatutos da futura federação. Esta reunião
decorreu na Universidade de Aveiro e contou com a participação de diversas associações congéneres.

Exposição “Coisas a Nu”

Em Setembro, a AAEUM continua o ciclo Janela Aberta na Livraria Almedina, com a exposição “Coisas a Nu” de Rute
Eires e César Cardoso.

Pintas, desenhas, escreves, fotografas e gostavas 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.

