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Exposições AAEUM/
Livraria Almedina
Incluída no ciclo Janela Aberta, na Livraria Almedina (Campus Universitário
de Gualtar) encontram-se expostos alguns textos de Helena Oliveira. A
exposição “Sobre Espelhos” pode ser visitada até ao final do mês de Maio.
“Sobre espelhos é o rasto dos dias que se sucedem em linha, para caírem
depois, irremediavelmente, nas teias da história. Um rebuscar perene nas
cinzas que ficam a seguir à gula do fogo, no desejo de encontrar vislumbres
do um presente findo, que sobreviverão para sempre sobre as asas da
memória. Sem a obrigatoriedade de uma cadência obstrutiva, fala-se da
nomeação livre dos restos que subsistiram à combustão e que pairam agora nos olhos já postos na nova fogueira.”

Trilho das brandas e alto da Pedrada

Inaugurando a dinamização de actividades de pedestrianismo na AAEUM,
no passado dia 11 de Março, 18 caminheiros percorreram as paisagens da
Serra da Peneda associando a prática desportiva e recreativa com a
descoberta do património cultural, humano e ambiental.
A próxima caminhada está marcada para 15 de Abril até a um dos pontos
mais interessantes da Serra do Gerês.

AGENDA
Exposições AAEUM / Livraria
Almedina
16-31/03 “Sobre Espelhos” - Helena
Oliveira (Exposição Literária)
Actividades Recreativas
15 de Abril – Caminhada PNPG
24 de Abril – Festa AAEUM/BA “Ponto de
Encontro numa Madrugada de Liberdade”
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Abril
-Curso “Tratamento de Dados em SPSS
(Nível Básico)”
-Curso “Análise e Dimensionamento
Estrutural”
-Curso de Vinhos “As 4 Maiores Regiões
Vitivinícolas Portuguesas”
Maio
-Curso “Trabalhadores Independentes IRS, IVA e Segurança Social”
-Curso “Benchmarking e Boas Práticas”

Consulta os
protocolos
da AAEUM
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 Universidade e a tua
Academia.
Não faltes. Estamos a contar contigo!
+ informações sobre Trilho das Brandas e alto da Pedrada e fotos de 11 de Março
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Gata na Praia

Este ano a Gata na Praia realiza-se entre os dias 9 e 14 de Abril, na Praia da
Rocha, no Algarve. Os antigos estudantes (sócios da AAEUM) que estejam
interessados em participar neste grande evento acdémico, devem contactar a
secretaria da AAEUM para efectuar a sua pré-inscrição (as pré-inscrições de
equipas completas de antigos alunos serão consideradas preferenciais). A
AAEUM garante a inscrição por parte da AAEUM de uma equipa completa de
Antigos Alunos.
+ informação

Quotas no Multibanco
Brevemente a AAEUM vai poder disponibilizar
aos seus associados o pagamento das suas
quotas por referência Multibanco. Desta forma
possibilita-se o pagamento das quotas em qualquer caixa Multibanco de uma forma simples e
prática. Este serviço é uma forte aposta na simplificação dos procedimentos administrativos e
representa uma grande melhoria. Todas as
actuais formas de pagamento serão mantidas.

www.deboleias.com

Dois antigos alunos da Universidade do Minho, António Constantino
(Psicologia) e Nuno Pinto (Gestão de Empresas) criaram um site para partilhar boleias e “diminuir os custos da sua vida quotidiana, os problemas ecológicos e o isolamento crescente dos seres humanos”.
+ informação

eventos UM
Eventos da Universidade
Geral
Conferências, encontros
Cultura e lazer
cerimónias
prémios
outros
externos
Eventos AAUM
Geral
Eventos Grupos Académicos
Março
24 – II Magna Augusta
Festival Académico de Tunas
28 – II Serenatas ao Berço
Festival de Tunas Femininas
Maio
4/5– XVII FITU Bracara Avgvsta
Festival Internacional de Tunas Universitárias

Breves 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. +
informação

II Serenatas ao Berço - Festival de Tunas Femininas

A Tun’Obebes – Tuna Feminina de Engenharia da Universidade do Minho, organiza no próximo dia 28 de Março o
II Serenatas ao Berço que decorrerá, pelas 21 horas, na Praça da Oliveira em Guimarães, com a participação de
prestigiadas Tunas nacionais. + informação

Federación de Asociaciones de Antiguos y Amigos de las Universidades Españolas
A AAEUM participou recentemente em actividades da FAAA e estará presente no Congresso a realizar em Vigo no
mês de Maio. Estes contactos internacionais permitiram o conhecimento de outras experiências e assumem uma
grande importância para o desenvolvimento da AAEUM.

Exposição de Fotografia sobre Antigas Festas Académicas

Em Maio, a AAEUM pretendemos 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.

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.

