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Newsletter
Encontros de
Verão

19 de Julho (Sábado)
À semelhança dos anos anteriores, os Encontros de Verão realizam-se no
próximo dia 19 de Julho, 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) e bicicletas (o
recinto disponibiliza algumas bicicletas), os que desejarem, podem experimentar as emoções do Karting numa corrida por equipas.
Para finalizarmos o dia em grande, teremos um jantar de encerramento
seguido de muita animação.
+ informação

AGENDA

Actividades Recreativas
19 de Julho – Encontros de Verão
Setembro - Caminhada a marcar
Setembro - Descida Rio Minho
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Setembro
-Curso "Como vender e negociar com sucesso”

Outubro

-Curso "Marketing I”

Novembro

-Curso "Liderança”

Consulta os
protocolos
da AAEUM

19 de Julho

Encontros de
Verão - Fafe

Fotos de Encontros anteriores
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Caminhada Serra Amarela

No último dia 13 de Julho, um grupo de 18 caminheiros da AAEUM percorreu
a Serra Amarela homenageando Miguel Torga. A caminhada, que recordava
a entrada do Diário de 25 de Julho de 1945, “dia pela Serra Amarela, a percorrer vezeiras, a visitar fojos de lobos e a quebrar a cabeça no enigma de
quinze ou vinte casarotas perdidas numa chapada”, foi realizada pela primeira vez no ano do centenário do nascimento do poeta em condições climatéricas adversas por um pequeno grupo de corajosos caminheiros.
Este ano, os caminheiros puderam desfrutar de toda a paisagem a que Torga
chamou ”Portugal nuclear, a Ibéria na sua pureza essencial e granítica”,
visitando as casarotas, o fojo, as vezeiras e partir depois à descoberta da
“Casa das Neves” que os Arcebispos de Braga fizeram construir no topo da
serra para abastecimento de gelo. As notícias da sua localização eram posteriores à exploração, mas as boas indicações da CMTB tornaram possível a
sua descoberta. Uma caminhada que sem dúvida voltaremos a repetir.

Portal alumniUM

2/2

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
19 Julho - Vozes sobre a Cidade - Coro
Académico da Universidade do Minho

Com o objectivo de reforçar a ligação entre a Universidade, os antigos estudantes e as entidades empregadoras, a Universidade do Minho desenvolveu
o Portal alumniUM (http://alumni.uminho.pt),que disponibiliza um conjunto de
serviços de grande relevância para os diplomados da UMinho. Portal com o
qual a Associação dos Antigos Estudantes da Universidade do Minho assumiu o compromisso de parceria e está fortemente empenhada em contribuir
para o seu sucesso. Não deixes de fazer o teu registo.

Vozes sobre a Cidade

O Coro Académico da Universidade do Minho – CAUM (Pessoa Colectiva de
Utilidade Pública) vai realizar, à semelhança de anos lectivos anteriores, no
próximo dia 19 de Julho, sábado, o concerto de final de ano lectivo “Vozes
Sobre a Cidade”, nos escadórios do Bom Jesus, às 21h30, e cuja entrada é
gratuita. Esta VI edição do evento, alusivo à interpretação de excertos de
musicais e bandas sonoras, conta também com a participação do grupo
Broadwest End e do Ensemble da Sinfonieta de Braga.

Breves da AAEUM
Prémios Alumni Uminho

A AAEUM está a trabalhar com o objectivo de instituir prémios que distingam os que, por méritos excepcionais, mereçam reconhecimento pelas suas actividade profissionais e sociais. Os Prémios Alumni Uminho, como os designamos,
foram pacientemente elaborados e melhorados com o conhecimento de projectos semelhantes de associações congéneres, assumindo, no entanto, algumas particularidades que os distinguem dos demais prémios. Queremos que sejam
também uma oportunidade de promover a ideia de responsabilidade social e pertença a uma Comunidade Universitária de excelência. Esperamos puder dar-te mais informação brevemente.

Novos protocolos

A AAEUM assinou um novo protocolo com a Megatrónica, consulta as condições negociadas.

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.

