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Serenata ao Fado

AGENDA
Recreativas
Fevereiro
6 Abril– Geira / Parte I (caminhada)
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Março

- Curso “Trabalhadores Independentes - IRS,
IVA e Segurança Social”

Abril

- Curso “Tratamento de dados em SPSS - Nível
Básico”
- Curso Prático sobre IRS
- Curso de iniciação à prova dos vinhos

Maio

- Curso "Sistemas de Incentivo e Financiamento
a Actividades de Inovação"

protocolos

aaeum
consulta-os

No próximo dia 12 de Abril (Sábado), pelas 21:30h, irá decorrer no Theatro
Circo, em Braga, o espectáculo “Serenata ao Fado”. Tem a organização
do Grupo de Fados e Serenatas da Universidade do Minho e contará com a
presença dos seguintes grupos:

+ informação

Enterro da Gata

Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra;
Grupo “Presença de Coimbra”;
Grupo de Fados dos antigos Alunos de Coimbra – secção de Braga;
Grupo “Serenata de Coimbra”;
Grupo de Fados e Serenatas da Universidade do Minho;
Estarão ainda presentes as seguintes individualidades, cujo contributo para o desenvolvimento e divulgação do Fado de Coimbra foi (e continua a ser) meritório: Almeida
Santos; Camacho Vieira; Fernando Rolim; Luís Goês e Napoleão Amorim. A estas
personalidades será prestada uma homenagem durante o Brinde d’ Honra a realizar,
no Sábado à tarde,no Mosteiro de Tibães (Sala do Capítulo).

DAE - 10 de Maio

Este espectáculo é uma Grupo de Fados e Serenatas da Universidade do
Minho e marca o regresso dos grupos culturais da Universidade do Minho
ao Theatro Circo depois das obras de requalificação.
Os bilhetes encontram-se à venda, até ao dia do espectáculo, na bilheteira
do Theatro Circo, e têm o custo de 10€ para não estudante e de 8€ para
estudante ou antigo estudante da Universidade do Minho (deve ser apresentado o respectivo cartão no acto de compra e no dia do espectáculo).
( texto: Grupo de Fados e Serenatas da Universidade do Minho)
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AS QUOTAS 2008
EM PAGAMENTO

Agora já podes pagar a tua quota
no Multibanco mais próximo de ti.
No próximo dia 6 de Abril (Domingo) realiza-se a próxima caminhada da
AAEUM. A sugestão é, desta vez, descobrir a antiga estrada romana que
ligou Bracara Augusta a Asturica Augusta—a VIA NOVA - também designada por Geira.
Percorrer a VIA NOVA é regressar a um tempo perdido, em que os meios de
transportes e ritmo de vida eram diferentes. Devido ao bom estado de conservação é ainda possível caminhar, ao longo da estrada romana, quase
sem interrupções entre Amares e Lóbios (Espanha). Nesta caminhada iremos percorrer a via entre as milhas XII (Sta. Cruz-Amares) e XXVII (Campo
do Gerês - Terras de Bouro), na companhia do Ricardo Silva (Licenciado em
Arqueologia UM). Ficando a segunda etapa para uma próxima caminhada.
O percurso é acessível apesar da sua extensão. No entanto, perto da milha
XXIII o transporte poderá recolher os viajantes mais cansados.

Neurónios Abariados lançam CD

Os Neurónios Abariados, banda constituída por antigos estudantes da UM,
lançaram o seu primeiro CD de originais “Abariações”, no início de 2008.
Neste momento encontram-se a percorrer as FNAC’s do país para divulgarem o seu CD. No passado dia 16 de Março, actuaram na FNAC em Braga
com uma aceitação muito positiva, no dia 28 na FNAC do NorteShopping e
no dia 30 na FNAC de Coimbra e também já têm agendados diversos
espectáculos noutros locais, inclusivé, algumas Quimas das Fitas. http://
neuroniosabariados.com/
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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 protocolos da AAEUM - + Vantagens

A AAEUM acaba de assinor novos protocolos. Informa-te das novas regalias:
BPI, Holmes Place, Molly Maid, Royal Maid, Q.I.DS

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 de 2007 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.

