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WORKSHOP DE
ORIENTAÇÃO
A 15 e 16 de Outubro, decorreu um Workshop de Orientação,
organizado pela AAEUM, com a colaboração da Quercus – Núcleo
Regional de Braga. Pretendeu-se que os participantes adquirissem
as competências básicas em orientação, através de uma formação,
em contexto de sala (na sede da AAEUM, em D. Pedro V), e da
realização de um exercício prático de Orientação com carta
Topográfica, Bússola e Receptor GPS, no Monte de S. Julião,
Freguesia de Ponte S.Vicente - Vila Verde. Vê aqui fotos da
actividade.

AAEUM
SOLIDÁRIA

A resposta positiva dos nossos
associados fez com que tenhamos
decidido manter a campanha “AAEUM
Solidária” em permanência, bastando
para isso entregar os donativos na
sede da AAEUM, no horário de
funcionamento da secretaria. Os
produtos angariados até ao mês de
Outubro foram entregues ao Jardimde-Infância do Bairro Nogueira da
Silva. Contamos contigo, para
podermos continuar a ajudar.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Noite das Bruxas
no BA

Os licenciados da UM receberam o diploma a 16 de Setembro, no
campus de Azurém da UM, em Guimarães. Este ano, foram
atribuídas 1993 Cartas de Curso e 1779 Suplementos ao Diploma,
ainda que nem todos os graduados estivessem presentes. Como é
hábito, intervieram na cerimónia Guimarães Rodrigues, reitor da
UM, e Jorge Louro, presidente da AAEUM. Aos licenciados que
participaram na cerimónia foram oferecidos exemplares da RAE e
alguns aproveitaram a nossa presença para se fazerem sócios da
AAEUM.

A AAEUM celebrou a Noite das
Bruxas com mais um convívio de
Antigos Alunos no Bar da
Associação Académica da UM
(BA). A noite de 31 de Outubro foi
assim mais uma oportunidade
para encontrar amigos e ficar a
conhecer melhor as actividades
da Associação.

Breves da AAEUM
Espaço UM Dicas

Desde o início deste ano lectivo, temos contado com 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.

Protocolos AAEUM

Durante os últimos meses, celebraram-se mais alguns Protocolos, em áreas diversas. Para saberes mais sobre estes
e outros benefícios, consulta o site da AAEUM.
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Até ao final do mês de Novembro, será publicada a 4.ª edição da RAE. Como é hábito, os sócios com quotas
actualizadas deverão recebê-la pelo correio. Caso isto não se verifique até ao dia 15 de Dezembro, agradecemos que
nos contactem, para que a situação seja devidamente corrigida.

Eleições AAEUM
Para mais informações sobre o processo que decorre no próximo dia 24 de Novembro, consulta o site da AAEUM.

Queres colaborar com a RUM? Contacta-nos!
Tens perguntas, comentários ou sugestões? Envia-nos uma
mensagem para aaeum.sec@gmail.com.

