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Exposições AAEUM/
Livraria Almedina
No seguimento do protocolo estabelecido com a Livraria Almedina, durante
o ano de 2007 iremos realizar um programa de exposições com antigos
estudantes. Com esta iniciativa pretendemos dar a oportunidade de antigos
estudantes mostrarem os seus trabalhos em diversas áreas artística. O
programa de exposições inicia-se no próximo dia 1 de Março com uma
exposição fotográfica de Rodrigo Lima intitulada “Metamorfoses”.
Se tens trabalhos que gostasses de ver expostos ou conheces antigos
alunos interessados, envia-nos um e-mail com a tua sugestão.

Tomada de Posse dos
novos Corpos Directivos da
AAEUM
Decorreu, no passado dia 31 de Janeiro, na Reitoria da
Universidade do Minho a tomada de posse dos novos Corpos
Directivos da AAEUM - biénio 2007/09, numa cerimónia presidida
pelo Vice-Reitor Professor Doutor Manuel Mota. Fica a conhecer
aqui a constituição da nova Direcção da AAEUM.

AGENDA
Exposições AAEUM / Livraria
Almedina
01-15/03 Metamorfoses - Rodrigo Lima
(Exposição Fotográfica)
16-31/03 “Sobre Espelhos” - Helena
Oliveira (Exposição Literária)
Actividades Recreativas
Março – Caminhada (em local a definir)
24 de Abril – Festa AAEUM/BA “Ponto de
Encontro numa Madrugada de Liberdade”
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Fevereiro
- Curso Prático sobre IRS
- Workshop “Sistemas de Informação”
Março
- Liderar Equipas Vencedoras
- Comunicação e Gestão Comportamental

Enterro da Gata
O DAE - Dia do Antigo Estudante já tem
data: 12 de Maio!
Estamos a preparar um dia cheio de
actividades e animação para que possas
reencontrar a tua Academia.
Brevemente daremos mais informações
sobre o programa.
Não faltes. Estamos a contar contigo!

Breves da AAEUM
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.

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.

XIII FUMP - Festival Universitário de Música Popular “Ecos do Mundo”

O FUMP é uma organização da Associação Recreativa Cultural Universitária do Minho que na edição deste ano pretende surpreender todos aqueles, que de uma forma gratuita, se dirigirem no dia 24 de Fevereiro (sábado) ao Grande Auditório do Parque de Exposições de Braga às 21,30h. Consulta o programa no site da AAEUM.

II Magna Augusta - Festival de Tunas Académicas
A Augustuna—Tuna Académica da Universidade do Minho, organiza nos dias 23 e 24 de Março o II Magna Augusta
no Auditório do Parque de Exposições de Braga pelas 21,30h, com a participação de prestigiadas Tunas nacionais.

Exposição de Fotografia sobre Antigas Festas Académicas
Em Maio, a AAEUM vai realizar uma exposição sob a temática “Festas Académicas da UM” de forma a divulgar antigas edições destas festas. Se tens fotos, cartazes ou outro material de festas académicas transactas entra em contacto connosco.

Tens perguntas, comentários ou sugestões? Envia-nos uma
mensagem para aaeum.sec@gmail.com.

