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AGENDA
Recreativas
Janeiro
Caminhada em data e local a informar

Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Janeiro
- Curso “Trabalhadores Independentes - IRS,
IVA e Segurança Social”
- Curso Prático sobre IRS
- Curso “Gestão de Conflitos”

vantagens

aaeum
Postal de Silvino Rodrigues - Engenharia Têxtil

consulta os
protocolos
Dezembro

Natal Solidário

Adolfo Correia da Rocha nasceu em 12 de Agosto de 1907 na aldeia de S. Martinho de
Anta, (Vila Real).
Adoptou o pseudónimo de Miguel Torga em 1936 como homenagem a Miguel Cervantes
e Miguel de Unamuno e à natureza do seu Reino Maravilhoso (Trás-os-Montes). Torga
(urze) evocava as propriedades de resistência e ligação à terra do pequeno arbusto.
Foi um dos maiores escritores portugueses do Século XX. Contista, romancista, poeta,
ensaísta e dramaturgo, deixou uma vasta obra publicada. Foi o primeiro vencedor do
Prémio Camões.
Faleceu em Coimbra em 17 de Janeiro de 1995.

Associação dos Antigos Estudantes da Universidade do Minho

1/2

Associação dos Antigos Estudantes da Universidade do Minho

Natal Solidário

Tens livros e brinquedos, daqueles que já nem te lembravas que tinhas?
Estão a roubar espaço lá por casa? Temos a solução ideal para este problema: entrega-os na sede da AAEUM. Vá lá! Sabemos que custa, mas já está
na hora de te separares deles… Já pensaste que podem alegrar os dias de
outros?
Para colaborar com a Campanha de Natal Solidário da AAEUM, basta que
entregues os teus “presentes” na nossa sede, no horário de funcionamento.
Podes fazê-lo até ao dia 30 de Dezembro, porque o Natal dura enquanto
quisermos. Os livros e brinquedos recolhidos serão posteriormente doados a
uma instituição (diferente da anterior) que trabalhe com crianças e adolescentes.

Em jeito de balanço
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AS QUOTAS 2008
EM PAGAMENTO

Agora já podes pagar a tua quota
no Multibanco mais próximo de ti.

eventos UM

O ano de 2007, que estamos a terminar, foi um ano rico em iniciativas. Um
ano em que diversificámos as actividades, apostámos na formação, enriquecemos as regalias aos associados com novos protocolos, aumentámos as
ofertas de emprego e bolsas e apostámos na melhoria da qualidade dos
nossos serviços. Hoje seremos uma das maiores e mais activas associações
de antigos estudantes das universidades portuguesas, mas gostávamos de já
estar a fazer muitas mais coisas.
A sede da AAEUM abre 6 dias por semana. Até ao presente mês realizámos
2.7 actividades por mês; realizámos 14 cursos; divulgámos aos nossos associados 58 ofertas de emprego e 54 ofertas de bolsas; mantemos 47 protocolos em vigor, permitindo o acesso a produtos e serviços em condições vantajosas; mantemos 2 colunas na imprensa escrita da Universidade do Minho e
mantemos a regularidade do envio de informação pertinente.
Paralelamente, mantemos a nossa atenção em todas as áreas com potencial
interesse para o desenvolvimento dos antigos estudantes e no reforço da sua
representação. Participamos em redes internacionais de antigos estudantes e
estamos fortemente envolvidos na criação de uma rede nacional.
Sabemos que tens a consciência do esforço que estamos a fazer. Sabemos
que, como nós, desejas uma AAEUM mais forte. Sabemos também que, entre
tantos afazeres, nem sempre é fácil disponibilizar aquele bocado de tempo
para tratar destas pequenas questões como pagar quotas. E são apenas 15
euros anuais.
A verdade é que dependemos deste pequeno compromisso de 15 euros
anuais. Como facilmente se pode comprovar nos relatórios de contas, a
AAEUM vive da quotização dos seus associados e das receitas das suas
actividades. A verdade é que a tua quota é fundamental para a manutenção
das nossas actividades. Precisamos que estejas connosco em 2008 para
avançarmos ainda mais com novos projectos. Contamos contigo!!

Eventos da Universidade
Geral
Conferências, encontros
Cultura e lazer
cerimónias
prémios
outros
externos
Museu Nogueira da Silva
Geral
Eventos AAUM
Geral

Breves da AAEUM
Quotas de 2008 já poderão ser pagas no multibanco

A partir de 2008 os associados da AAEUM já poderão pagar as suas quotas no Multibanco através de uma normal
referência. Esta é mais uma aposta na melhoria dos nossos serviços aos associados. O pagamento por Multibanco
era uma aspiração antiga, ainda que de difícil implementação devido aos custos económicos normalmente envolvidos. Recordamos-te que, entre outras possibilidades de pagamento, podes ainda optar pela transferência bancária.

Coluna no Académico

A AAEUM iniciou em Outubro uma colaboração semanal com o jornal Académico com uma coluna de crónicas de
antigos estudantes. Estas crónicas, na primeira pessoa, pretendem transmitir as experiências relevantes dos antigos
alunos aos actuais alunos. Colabora connosco.

Espaço UM Dicas

A AAEUM mantêm um espaço no jornal UMDicas, onde damos a conhecer aos estudantes, os nossos futuros sócios,
a associação, as actividades 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.

