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Projecto Óleo +

O Projecto Óleo+ é uma iniciativa da Braval com o objectivo de recolher
óleo alimentar para posterior valorização e transformação em biocombustível. Para o efeito a Braval distribui óleões que depois de cheios podem ser
trocados através do N.º Verde Grátis 800 220 639. Este projecto reveste-se
da maior importância para a região e é inovador, no sentido em que será
feita recolha porta-a-porta dos recipientes de óleo. A AAEUM associa-se a
este projecto e os seus associados, com residência nos concelhos sócios
da Braval, podem levantar os óleões na secretaria da AAEUM mediante o
preenchimento de uma ficha de cliente.

PasseiUM

AGENDA
Actividades Recreativas e
Culturais
Cantina Sta Tecla
Exposição Filipe Morato (Fotografia)
Passeio de Clássicos
25 de Out – Braga / Guimarães
Caminhada
26 de Out – Minas das Sombras
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Outubro
Curso "Liderar e Motivar Equipas”
1ª edição - 06, 08, 13, 15 e 20
2ª edição - 16, 23, 28, 30 e 03 Nov

Novembro
Curso "Liderança” - 10, 12, 17, 19 e 24
Curso "Trabalhadores Independentes - IVA,
IRS e Segurança Social 3ª edição"
18, 20, 25, 27 e 02 de Dez.

Se tens um automóvel clássico, no 25 de Outubro participa no PasseiUM.
Esta iniciativa resultou de um trabalho escolar e pretende dinamizar todos
os alunos, funcionários e antigos alunos com paixão pelos automóveis antigos, com um passeio entre os Campus de Gualtar (Braga) e o Campus de
Azurém (Guimarães). O PasseiUM termina no parque fechado junto ao
Pavilhão Multiusos de Guimarães onde estará a decorrer a Expo Clássicos
- 1º Salão do Automóvel e Moto Antigos. Brevemente mais informação.

Consulta os
protocolos
da AAEUM

25 de Out

Queres bater umas bolas?
Junta-te aos Clássicos

A equipa de basquetebol da AAEUM treina 2 vezes por semana e espera
por ti. Se gostas da modalidade aparece nos Domingos ( das 11 às 12) e
nas Quintas-Feiras (das 22 às 23) no Pavilhão Desportivo do Campus de
Gualtar. Inscreve-te na equipa, há um lugar para ti.
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Trovas

A Gatuna—Tuna Feminina Universitária do Minho realiza, no próximo dia 18
de Outubro, pelas 21:30m, no Parque de Exposições de Braga, mais uma
edição doTrovas - Festival de Tunas Femininas. O Festival tem entrada gratuita e irá contar com a participação das melhores tunas femininas a nível
nacional.
Ver mais

Descida Rio Minho

A 27 de Setembro realizamos mais uma descida em rafting do Rio Minho.
Uma actividade que já faz parte do calendário do nosso actividades regular e
proporciona sempre momentos únicos de contacto com a natureza. Apesar
da auréola radical que possui, a descida é essencialmente um momento de
lazer.
Ver mais

Eleições AAEUM

Nos termos estatutários a Mesa da Assembleia Geral procedeu à marcação
do acto eleitoral para o biénio 2008-2010. Consulta o edital.
Ver edital

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
18 Out - XIII Trovas - Festival de Tunas
Feminas (Gatuna)
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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.

