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Caminhadas 2008

AGENDA
“ A excursão na montanha é, sem nenhuma duvida, um dos melhores, se não o
melhor, dos exercícios ao ar livre.(…) O espírito educa-se na contemplação das
grandes e majestosos panoramas, nos quais a natureza se desdobra em multiplicadas surpresas”. Tude de Sousa – Serra do Gerez (1909) 1

A dinamização de actividades de pedestrianismo na AAEUM foi uma das
sugestões que acolhemos dos nossos associados. As caminhadas da
AAEUM são de grau de dificuldade variável, realizadas por trilhos homologados (sinalizados) ou trilhos não homologados e reconhecidos pela
AAEUM. Em todas associamos lugares de interesse arqueológico e histórico, aldeias típicas e brandas, fojos, etc. Para permitir uma maior participação, as caminhadas são organizadas ao Domingo. A participação é livre,
sendo o transporte para as caminhadas da responsabilidade dos participantes. Cada participante é responsável pela sua alimentação que recomendamos ligeira e energética. A AAEUM recomenda seguro federativo. As caminhadas são classificadas pela AAEUM segundo o método MIDE da Federación Aragonesa de Monatañismo e divulgadas com toda a informação relevante.
Iniciámos 2008 com uma exploração de Carralcova ao Alto da Pedrada e
mensalmente realizaremos uma nova caminhada. Já no próximo dia 24 de
Fevereiro caminharemos no Trilho do Castelo (Terras de Bouro), um percurso homologado pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo.
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Recreativas
Fevereiro
24 Fev - Trilho do Castelo (PR inserido na
rede da CM Terras de Bouro)
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Março
- Curso “Trabalhadores Independentes - IRS,
IVA e Segurança Social”
- Curso “vinhos do Mundo”

Abril

- Curso "Sistemas de Incentivo e Financiamento
a Actividades de Inovação"
- Curso “Tratamento de dados em SPSS - Nível
Básico”

protocolos

aaeum
consulta-os
+ informação

Páscoa na Neve

Um dos primeiros Regentes Florestal do Gerês

Programa para 2008
Mês

Caminhada

Local

Tipo

Fevereiro

Trilho do Castelo

Terras de Bouro

Circular

Março

Geira (Paredes Secas a Campo do Gerês)

Terras de Bouro

Linear

Abril

Brandas de Sistelo

Arcos de Valdevez

Circular

Maio

Geira (Campo do Gerês )

Terras de Bouro

Linear

Junho

Ponte da Misarela

Vieira do Minho

Circular

Julho

Soajo - Adrão - Soajo

Arcos de Valdevez

Circular

Setembro

Cabril - Paradela

Montalegre

Linear

Outubro

Outeiro - Pitões - Outeiro

Montalegre

Circular

Novembro

Minas das Sombras

Espanha

Ida/Volta

23 a 28 Março

Programação sujeita a alterações
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AS QUOTAS 2008
EM PAGAMENTO

Carnaval na
Neve

De 3 a 8 de Fevereiro decorre o Carnaval na
Neve, a primeira das organizações de Férias de
Inverno de 2008. A exemplo das últimas edições
o destino escolhido foi Cerdanya (Espanha),
onde, ao longo da semana, percorreram as
estâncias de La Molina, Masella, Porte Puymorens e Formiguères. A segunda organização,
Páscoa na Neve, decorrerá de 23 a 28 de Março.

Agora já podes pagar a tua quota
no Multibanco mais próximo de ti.

Coro Académico
lança CD

O Coro Académico da Universidade do Minho
apresentou na FNAC – Braga, no dia 17 de
Janeiro, o CD “Dormindo está o menino” com
um pequeno concerto. O CD poderá agora ser
adquirido na loja FNAC em Braga.

XIV FUMP - COM.TRADIÇÕES

De 25 de Fevereiro a 1 de Março a ARCUM organiza o XIV FUMP—Festival
Universitário de Música Popular. O festival abre com uma Semana Cultural
com workshops e bailes de danças tradicionais europeias, sambas infinitos,
danças africanas e a projecção de um documentário de Tiago Pereira,
"Arritmia".
No dia 29 de Fevereiro a Praça do Município, no palco do Campo da Vinha,
será animada, por volta das 21.30h, com um concerto dos Celtibéria.
O dia 1 de Março, sábado, começa com uma feira de artesanato contemporâneo e tradicional a partir das 10h00 no Largo do Paço. Durante a tarde o
desfile etnográfico, pelas ruas do centro histórico da cidade de Braga, promete animar a tarde de sábado dos bracarenses.
O espectáculo terá lugar no Auditório VITA, um novo espaço localizado no
Seminário Menor de Braga, às 21h00, no qual actuaram os "grupos da casa"
Bomboémia, Grupo de Música Popular e Grupo Folclórico, bem como actuações dos jovens beirãos Velha Gaiteira, da Orquestra Típica e Rancho do
Grupo de Fados da Associação Académica de Coimbra, de Sevilhanas e dos
Pauliteiros de Sendim. A grande noite culminará com uma festa no bar
"Populum".
(+ informação)

eventos UM
Eventos da Universidade
Geral
Conferências, encontros
Cultura e lazer
cerimónias
prémios
outros
externos
Museu Nogueira da Silva
Geral
Eventos AAUM
Geral

Breves da AAEUM
Novos contactos AAEUM

Agora já nos podes contactar pelo Messenger e saber de nós pelo Hi5.
Msn: aaeum.sec@gmail.com
Hi5: http://aaeumsec.hi5.com

Quotas de 2008 já poderão ser pagas no multibanco

A partir de 2008 os associados da AAEUM já poderão pagar as suas quotas no Multibanco através de uma normal
referência. Esta é mais uma aposta na melhoria dos nossos serviços aos associados. O pagamento por Multibanco
era uma aspiração antiga, ainda que de difícil implementação devidos os custos económicos normalmente envolvidos.
Recordamos-te que, entre outras possibilidades de pagamento, podes ainda optar pela por transferência bancária.

Coluna no Académico

A AAEUM iniciou em Outubro uma colaboração semanal com o jornal Académico com uma coluna de crónicas de
antigos estudantes. Estas crónicas, na primeira pessoa, pretendem transmitir as experiências relevantes dos antigos
alunos aos actuais alunos. Colabora connosco.

Espaço UM Dicas

A AAEUM mantém um espaço no jornal UMDicas, onde damos a conhecer aos estudantes, os nossos futuros sócios,
a associação, as actividades 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.

