






































16 de Maio de 2015

Caros Amigos,

Este será o 31º dos Encontros ULM-AAM. São convidados a vir até à Grande Lisboa, para mais um convívio. Aguardamos a vossa

comparência pelas 12:30h no Hotel Real Oeiras ****, à Rua Álvaro Rodrigues de Azevedo, Nº 5 # 2770-197 Paço de Arcos (Coordenadas

GPS - Lat: 38º 42' 25'' N; Long: 9º 17' 18'' W), onde desfrutaremos de um delicioso almoço buffet, num magnífico ambiente. Para mais

informação, consultem: http://www.realhotelsgroup.com.

- Pedimos que divulguem este evento por todos os Professores, Estudantes, Funcionários, Atletas e Amigos da Universidade de

Lourenço Marques e Associação Académica de Moçambique, por forma a garantir a presença do maior número de participantes.

- Para os que viajam de comboio – vindos do Norte ou do Sul, até Lisboa – por favor, indiquem na ficha de inscrição se querem utilizar

o serviço de transfers por autocarro – ida e volta - disponibilizado entre a Gare do Oriente (GO) e o Hotel Real Oeiras (HRO).

- Confirmem, por favor, as vossas presenças até ao dia 01 de Maio, remetendo (somente) a ficha de inscrição preenchida, acompanhada

do respetivo pagamento por transferência bancária para o NIB: 0035.0027.0005.4765.7306.4 - fazendo referência à mesma na respetiva

ficha de inscrição - e enviando o comprovativo por e-mail para amcolima@gmail.com, com conhecimento para lucer6@gmail.com.

A COMISSÃO

ESTADIAS: No Holiday Inn Express Lisboa - Oeiras (http://www.continentalhotels.eu/site/hotels/view/18.html):
– Alojamento em APA:
- Single - ...................... € 45,00 por noite;
- Duplo - ....................... € 50,00 por noite;
- Crianças 4-12 anos – Grátis, desde que integradas em quarto duplo.

- As reservas devem ser feitas para o e-mail expresshilo@grupo-continental.com, indicando o código de grupo “ULM-AAM”.
- ou diretamente para o Hotel, pelo Tel.: (+351) 214 232 040; ou Fax: (+351) 214 232 041, indicando sempre, em qualquer dos modos, o
código de grupo “ULM-AAM”.

- Localização - Av. D. Félix Niza Ribeiro, 2740-314 Porto Salvo – Portugal // Coordenadas GPS: 38º42'53'' N, 9º17'59'' W.
- Transfers de autocarro (ida e volta) – Serão efetuados com partida da GO, às 10h45m, com destino para o HRO; e regresso do HRO, com
saída às 17h00m, para chegada à GO, prevista para as 17h30m.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome …………………………………………………………………… Curso/Mod- …………..…………

Morada ……………………………………………………………………………………………………..….

C.Postal …...…-…… ………………. E-mail- .…………………………… Tel- ……………………….

Pagamento por transferência bancária □
- Adultos ............................... € 26,00 x ….….. = ……….…,…. €

- Crianças (4-12 anos) .......... € 13,00 x ……... = …….……,…. €

- Transfers GOHRO …….. € 5,00 x ……… = ………….,…. € TOTAL: ……..,... €

N.B. - Depois de 01 de Maio o preço da inscrição será de € 31,00.

XXXI ENCONTRO

DA COMUNIDADE DA UNIVERSIDADE DE LOURENÇO MARQUES

E ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE MOÇAMBIQUE

http://www.realhotelsgroup.com/
mailto:amcolima@gmail.com
mailto:lucer6@gmail.com
mailto:expresshilo@grupo-continental.com


14 de Novembro de 2015

Caros amigos,

O “Campus LM” é um sítio e uma plataforma de interação nascida dos “Encontros
anuais ULM-AAM”. Como tal, a comissão que a lidera decidiu assumir uma postura
mais prospetiva na procura e inclusão de todos os ex-utentes da ULM e da AAM que
têm faltado aos nossos Encontros anuais, resolvendo, para isso, propor-vos um outro
convívio anual intercalar – a que chamou “Convívio Campus LM” – a realizar-se, nesta
1ª  vez,  na  Região  Centro  do  país,  mais  propriamente  em  Aveiro,  com  a  intenção  de
convocar todos os ex-colegas do Centro do país para este convívio, assim como todos
os outros colegas que o possam e queiram fazer, quer vindos do Norte, do Sul, das
Regiões Autónomas Insulares ou do resto do mundo. Para tal foi escolhido um
hotel/restaurante que distasse menos de 200m da estação ferroviária de Aveiro, de
modo  a  facilitar  um  acesso  seguro  e  económico  a  todos  os  que  se  prontifiquem  a
integrar esta excursão e visita de saudade e convívio aos ex-colegas do Centro do país.

Aguardamos a vossa comparência pelas 12:30h no Hotel Imperial «««,  à  Rua  Dr.
Nascimento Leitão, 3800-108 Aveiro (Coordenadas GPS - Lat: 40º 38' 22.8408 N; Long:
-8º 39' 10.0836 38' W), onde desfrutaremos de um delicioso almoço buffet e
consequente convívio.
-> Pedimos que divulguem este evento por todos os Professores, Estudantes,
Funcionários, Atletas e Amigos da Universidade de Lourenço Marques e Associação
Académica de Moçambique, por forma a garantir a presença do maior número de
participantes.
->  Confirmem,  por  favor,  as  vossas  presenças  até  ao  dia 31 de Outubro, remetendo
(somente) a ficha de inscrição preenchida, acompanhada do respetivo pagamento por
transferência bancária para o NIB (Novo) 0033 0000 45466313264 05 - em nome de
António Manuel Coelho Lima - fazendo referência à mesma na respetiva ficha de
inscrição e enviando o comprovativo por email para campusulm@gmail.com, com
conhecimento para lucer6@gmail.com.
A COMISSÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome …………………………………………… Curso/Mod. …………….…………
Morada ……………………………………………………………………….……..….
C.Postal…...…-……email - .………………………………………Tel.- …………….
Pagamento por transferência bancária o
- Adultos...............................  25,00€ x ….…. = ……….…,…. €
- Crianças (4-12 anos) …...... 10,00€ x ……...=..…….……,…. €
TOTAL: ……………..,….. €
N.B. - Depois de 01 de Novembro o preço da inscrição será de € 30,00.



21 de Maio de 2016
Caros amigos,

Como já anunciado e conhecido da maioria, o “Campus LM” é um sítio e uma plataforma de
interação  nascida  dos  “Encontros  anuais  ULM-AAM”  e,  como  tal,  a  comissão  que  a  lidera
decidiu propor-vos que o próximo convívio anual se realize na Região Norte do país, mais
propriamente em Braga. Para tal, foi selecionado o restaurante “Martinho”, na freguesia do
Alívio, Vila Verde, que é acessível – para quem viaje comodamente de comboio - por transfer
organizado (custo já incluído no preço da inscrição) a partir da estação ferroviária de Braga e -
para quem se desloque em automóvel próprio - apresenta um amplo parque de estaciona-
mento, de modo a materializar um acesso fácil, cómodo e económico a todos os que se pron-
tifiquem a integrar esta excursão e convívio de saudade na visita aos ex-colegas do Norte do
país.

· Aguardamos a vossa comparência pelas 12:30h no restaurante “Martinho”, no Alívio, na
N101, a 100m do Santuário (Coordenadas GPS - Lat: 41,6238514 N; Long: -8,4340815 W),
onde desfrutaremos de um delicioso almoço buffet e consequente convívio.

· Confirmem, por favor, as vossas presenças até ao dia 10 de Maio,  remetendo a ficha de
inscrição (anexa) preenchida e acompanhada do respetivo pagamento por transferência
bancária. Para essa transferência, informamos que o (Novo) IBAN PT50 0033 0000 4546
6313 2640 5, aparece em nome de António Manuel Coelho Lima / Eurico Freire. No envio
da ficha de inscrição não deixem de sinalizar a transferência, enviando o comprovativo
por email para campusulm@gmail.com, com cópia para lucer6@gmail.com.

· Para aqueles que tencionarem pernoitar em Braga, sugerimos os hotéis "Basic Braga" - no
edifício da estação - e do "Hotel Estação" - no outro lado do Largo da Estação. Não fazem qual-
quer preço especial, porque o mês de Maio é, para eles, época alta.

· Para maior facilidade na localização do restaurante “Martinho”,  e  para  aqueles  que
viajam com transporte particular, colocámos no portal (www.campuslm.com.pt) um PDF
do mapa (Here, não Google) da região aonde aparecem o Restaurante e a Estação
Ferroviária de Braga. Este PDF pode ser impresso.

· Fizemos a divulgação deste evento por correio eletrónico para todos os inscritos na
listagem dos Ex-ULM’s (que possuem email válido). Podem ter acesso a esta listagem pela
página de “Contactos”, no Campus LM (www.campuslm.com.pt).

· Para aqueles que usem na sua deslocação o Alfa Pendular ou o Intercidades recomenda-
mos, por experiência própria, a  aquisição  dos  bilhetes  com  um  mínimo  de  10  dias  de
antecedência, para terem um desconto adicional de 20%, além dos 50% para os “jovens
seniores” com mais de 65 primaveras. Para grupos de 10 ou mais participantes, que
viajem no mesmo horário, a CP concede ainda descontos adicionais de 10%. [A CP quase
nos paga para irmos de comboio a Braga;-))]

· Se, por acaso, encontrares algum(a) colega que desconheça a realização deste convívio,
informa-o(a), por favor, pois poderemos assim ajudá-lo(a) a “matar saudades” e a reviver
as alegrias do reencontro.

A COMISSÃO DE CONVÍVIOS “CAMPUS LM”

mailto:campusulm@gmail.com
mailto:campusulm@gmail.com
mailto:lucer6@gmail.com


05 de Novembro de 2016 – Albufeira

CONVOCATÓRIA
Caros amigos,
Decorridos quase dois meses após o lançamento da Pré-Convocatória para este convívio, voltamos ao
vosso contacto para darmos conta de que apesar da fraca adesão demonstrada pelo número de
inscrições, decidimos dar continuidade a este projeto e assim estarmos disponíveis para vos receber em
Albufeira no Hotel Real Bellavista****, do qual seguem duas imagens. A reserva da Sala e
Almoço  para  este  Convívio  esta  já  feita,  e  os  restantes  itens  do  evento  devidamente
comprometidos.

Confirmem, por favor, as vossas presenças até ao dia 15 de Outubro, remetendo a ficha de
inscrição (anexa) preenchida e acompanhada do respetivo pagamento por transferência
bancária. Para essa transferência, informamos que o IBAN PT50 0033 0000 4546 6313 2640 5,
aparece  em  nome  de  António  Manuel  Coelho  Lima  /  Eurico  Freire.  No  envio  da  ficha  de
inscrição não deixem de sinalizar a transferência, enviando o comprovativo por email para
campusulm@gmail.com, com cópia para lucer6@gmail.com.
Os  preços  das  inscrições  serão  de  25,00€  até  15  de  Outubro,  e  a  partir  desta  data,  serão
cobrados 30,00€ até ao evento.
Para os participantes que desejem pernoitar, recomendamos que mantenham um contacto
com  o  Hotel,  pelo  link www.realbellavistahotel.com ou pelo telefone 289 540 060, ou por
email com sara.batista@hoteisreal.com.
Como é já hábito, foi também programado e incluído no preço do almoço de convívio o transfer
da Estação de Ferreiras para o HRBellavista, e regresso, válido somente para o Sábado, e para
os ex-colegas que prefiram viajar de comboio. A rede Alfa para o retorno tem uma única ligação
de Ferreiras muito cedo (15:05), daí termos optado pelo Intercidades.
A identificação dos Comboios que saem de Santa Apolónia e da Estação de Ferreiras, para
terem ligação com o transfer disponível, são os seguintes:

AP180 – Alfa Pendular Santa Apolónia 07:45 Ferreiras(Albufeira) 10:59
IC674 – Intercidades Ferreiras(Albuf.) 18:18 Gare Oriente 21:26

Desejamos uma boa excursão aos ex-colegas residentes no Norte e Centro, esperando poder
cumprir com as vossas expectativas na continuidade da série de eventos já realizados.

A COMISSÃO DE CONVÍVIOS “CAMPUS LM”

mailto:campusulm@gmail.com
mailto:campusulm@gmail.com
mailto:lucer6@gmail.com
http://www.realbellavistahotel.com/


29 de Abril de 2017 – 4º Convívio Campus LM em Paço d’Arcos

CONVOCATÓRIA

Caros amigos,
Como já antecipamos na Pré-Convocatória voltamos ao vosso contacto para dar conhecimento
da continuidade deste Convívio, e das demais condições do evento.
O estabelecimento contratado foi o Hotel Real Oeiras***, em Paço d’Arcos, já conhecido da
maioria e do qual apresentamos 2 imagens.

A comissão do Campus LM contactou também a gerência do Hotel com vista á obtenção de
preços mais vantajosos (aprox. diárias 60.00€/duplo), e para usufruírem desta oferta devem os
participantes contactar (suzana.oliveira@hoteisreal.com ou (214469900), com bastante
antecedência, e fazerem a aquisição do seu alojamento. A senha de grupo para esta marcação
é Campus LM.
Está também programado, e não incluído no preço do almoço de convívio, o transfer da
Estação Gare do Oriente (Expo) para o HROeiras, e regresso, para aqueles que prefiram viajar
de comboio nos horários Alfa Pendular abaixo indicados.
Importante: No preenchimento da ficha de inscrição apresentada em anexo, não deixem de
sinalizar por favor, a intenção de utilizar o transfer - ou não, e também a de pernoitar - ou não,
enviando-a preenchida, por e-mail, para campusulm@gmail.com, com cópia para
lucer6@gmail.com. Se, por acaso, encontrares algum(a) colega que desconheça a realização
deste convívio, informa-o(a), por favor, pois poderemos assim ajudá-lo(a) a “matar saudades”
e a reviver as alegrias do reencontro. O NIB para a transferência bancária é PT50 0033 0000
4546 6313 2640 5 e aparece em nome de Eurico Freire/António Coelho Lima.
Informação sobre a localização, valores de evento e horários do Alfa Pendular e do transfer:

· GPS: coordenadas: Latitude 38°42'31.40" N Longitude 9°17'16.94"W.
· O preço das inscrições será de 25,00€ até 10 de Abril e 30,00€ depois até ao evento.
· Norte->Centro Alfa Pendular AP120(184) – Porto 07:45(20:44) Gare Oriente 10:31(18:09)
· Sul->Centro       Alfa Pendular AP182(186) –  Faro 07:00(21:23) Gare Oriente 10:05(18:23)
· Saída do transfer da Gare do Oriente: 11:00 Retorno, saída do Hotel:  17:10

Desejamos uma boa viagem aos ex-colegas do Norte e Sul, esperando poder cumprir com as
vossas expectativas na continuidade da série de eventos já realizados.

A COMISSÃO DE CONVÍVIOS “CAMPUS LM”



11 de Novembro de 2017 – 5º Convívio Campus LM, no Porto 

CONVOCATÓRIA 

Caros amigos, 
Voltamos ao vosso contacto para dar conhecimento da continuidade deste Convívio, e das 
demais condições do evento. 
O estabelecimento contratado foi o Restaurante Monte Aventino, na cidade do Porto, incluído 
no Complexo Desportivo do Monte Aventino e do qual juntamos as seguintes 2 fotos. 

A senha de grupo é Campus LM. 
Está também programado (é um extra ao preço do almoço de convívio), o transfer da Estação 
de Campanhã para o Restaurante Monte Aventino, e regresso, para aqueles que prefiram 
viajar de comboio nos horários Alfa Pendular abaixo indicados. 
Importante: No preenchimento da ficha de inscrição apresentada em anexo não deixem de 
sinalizar, por favor, a intenção de utilizar o transfer - ou não, enviando-a preenchida, por e-
mail, para campusulm@gmail.com, com cópia para armaalves@gmail.com. Se, por acaso, 
encontrarem algum(a) colega que desconheça a realização deste convívio, informem-no(a), por 
favor, pois poderemos assim ajudá-lo(a) a “matar saudades” e a reviver as alegrias do 
reencontro. O NIB para a transferência bancária é PT50 0033 0000 4546 6313 2640 5 e aparece 
em nome de Eurico Freire/António Coelho Lima. 
Informação sobre a localização, valores de evento e horários do Alfa Pendular e do transfer: 

• Endereço: R. do Monte Aventino 190, 4350-233 Porto. (Lat. 41,1572º N; Long. -8,5899º W)

• O preço das inscrições será de 25,00€ até 31 de outubro e 30,00€ depois, até 11 de novembro. 

• Centro->Norte Alfa Pendular AP141(134) St. Apolónia 08:00(21:30) // Campanhã 10:52(18:47) 

• Saída do transfer de Campanhã: 11:15 // Retorno, saída do Restaurante:  18:00. 
Desejamos uma boa viagem aos ex-colegas do Sul e Centro, esperando poder cumprir com a 
continuidade da série de eventos já realizados. 

A COMISSÃO DE CONVÍVIOS “CAMPUS LM” 

mailto:campusulm@gmail.com
mailto:lucer6@gmail.com


19 de Maio de 2018 – 6º Convívio Campus LM, em Paço d’Arcos 

CONVOCATÓRIA 

Caros amigos, de novo em contato para vos dar conhecimento do Convívio de 2018, e demais 
condições do evento: 

 Local: Hotel Real Oeiras, em Paço d’Arcos. Coordenadas GPS: Latitude 38°42'31.40" N 

Longitude 9°17'16.94"W.

Preço: 25,00 € até 10 de Maio e 30,00 € depois até ao evento. 

NIB : PT50 0033 0000 4552 3441 8020 5, em nome de Mª Emília Fonseca/José Carlos Cruz. 

Senha do grupo: Para eventuais contactos com o Hotel, é Campus LM. 

Alojamento: Para os interessados, a comissão do Campus LM negociou com a gerência do 

Hotel preços mais vantajosos (diárias a aprox. 60.00€/duplo). Para usufruírem desta oferta 
devem os participantes contactar (suzana.oliveira@hoteisreal.com ou 214469900),  

Transfer: Para os colegas que optem por viajar de comboio nos horários Alfa Pendular abaixo 

indicados, está programado, e não incluído no preço do almoço de convívio, o transfer da 
Estação Gare do Oriente (Expo) para o HR Oeiras, e regresso. 

Saída da Gare do Oriente: 11:00 Retorno, saída do Hotel:  17:10
Norte->Centro   Alfa Pendular AP120(184) –  Porto 07:45(20:44)    Gare Oriente 10:33(18:09) 
Sul->Centro        Alfa Pendular AP182(186) –  Faro   07:00(21:23) Gare Oriente 10:05(18:23) 

Outros: Se, por acaso, encontrares algum(a) colega que desconheça a realização deste 

convívio, informa-o(a), por favor, pois poderemos assim ajudá-lo(a) a “matar saudades” e a 
reviver as alegrias do reencontro.  

Importante: No preenchimento da ficha de inscrição apresentada em anexo, não deixem de 

sinalizar por favor, a intenção de utilizar o transfer - ou não, e também a de pernoitar - ou não, 
enviando-a preenchida, por e-mail, para campusulm@gmail.com, com cópia para 
jcorreiacruz@gmail.com .

Desejamos uma boa viagem aos ex-colegas do Norte, Centro e Sul, esperando poder cumprir 
com as vossas expectativas na continuidade da série de eventos já realizados. 

A COMISSÃO DE CONVÍVIOS “CAMPUS LM” 

mailto:suzana.oliveira@hoteisreal.com
mailto:campusulm@gmail.com
mailto:jcorreiacruz@gmail.com


13 de Abril de 2019 – 7º Convívio Campus LM, em Santarém 

CONVOCATÓRIA 

Caros amigos, de novo em contato para vos dar conhecimento do Convívio de 2019, e demais 
condições do evento: 

 Local: Restaurante A Varanda do Parque, no CNEMA em Santarém. Coordenadas GPS: 

Latitude 39°13'13.66" N Longitude 8°41'51.30"W. Consultem o mapa no nosso site.

Preço: 25,00 € até 30 de Março e 30,00 € a partir desta data e até ao evento. 

NIB    Novo : PT50 0033 0000 45557525759 05, em nome de Eurico Freire. 

Senha do grupo: Para eventuais contactos com o Hotel Santarém, é Campus LM. 

Alojamento: Para os interessados, a comissão do Campus LM negociou com a gerência do 

Hotel preços mais vantajosos (diárias a aprox. 73.00€/duplo). Para usufruírem desta oferta os 
participantes devem contactar Leonor Batista (geral@santaremhotel.net ou 243330800).  

Transfer: Para os colegas que optem por viajar de comboio nos horários Alfa Pendular abaixo 

indicados, está programado, e não incluído no preço do almoço de convívio, o transfer da 
Estação CP de Santarém para o CNEMA, e regresso. Sugestão para os Alfas/IC mais indicados: 
Saída da Gare de Santarém: 11:30 Retorno, saída do Restaurante:  17:00
Norte->Centro   Alfa Pendular AP140(IC527) – Porto 07:40(20:46)    Santarém 09:56(18:13) 
Sul->Centro      Alfa Pendular AP182+IC621(IC542) – Faro 17:41(21:50) Santarém 12:12(18:23) 

Outros: Se, por acaso, encontrares algum(a) colega que desconheça a realização deste 

convívio, informa-o(a), por favor, pois poderemos assim ajudá-lo(a) a “matar saudades” e a 
reviver as alegrias do reencontro.  

Importante: No preenchimento da ficha de inscrição apresentada em anexo, não deixem de 

sinalizar por favor, a intenção de utilizar o transfer - ou não, e também a de pernoitar - ou não, 
enviando-a preenchida, por e-mail, para campusulm@gmail.com, com cópia para 
armaalves@gmail.com . Todas as inscrições terão confirmação do pagamento por email. 

Desejamos uma boa viagem aos ex-colegas do Norte, Centro e Sul, esperando poder cumprir 
com as vossas expectativas na continuidade da série de eventos já realizados. 

A COMISSÃO DE CONVÍVIOS “CAMPUS LM” 

mailto:geral@santaremhotel.net
mailto:campusulm@gmail.com
mailto:armaalves@gmail.com

	Para os participantes que desejem pernoitar, recomendamos que mantenham um contacto com o Hotel, pelo link

