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Nota de Abertura
Com 2013 a começar, aqui estamos a partilhar boas notícias!
Por altura do natal foi enviado o Passaporte @lumni.
Em janeiro registámos o antigo estudante nº 1000.
É com satisfação que partilhamos este crescimento contínuo da Rede IPLeiri@lumni, para o
qual todos poderão continuar a contribuir, divulgando e/ou articulando iniciativas.
Se puder, recomende a Rede aos seus colegas e amigos que tenham estudado no IPL.
Siga-nos na página do Facebook em http://www.facebook.com/redealumniIPL.
Também pode utilizar o nosso contacto telefónico - 244 845 056 (Drª Isabel Beato) – ou o
endereço rede.alumni@ipleiria.pt
“Não desligue! Mantenha-se em Rede”. Votos de um 2013 positivo e otimista!

PASSAPORTE @lumni
Os antigos estudantes registados na Rede IPLeiri@lumni receberam como presente de natal o
seu Passaporte @lumni, o qual permite aceder a algumas condições especiais. Este presente foi
acolhido com satisfação por muitos alumni que assim partilharam o seu testemunho:
• Felicito e agradeço à Comissão Instaladora da Rede Alumni o envio deste mimo, que
numa altura de tantas dificuldades, acresce ainda mais o seu valor e tenho a certeza que
arrebatará muitos sorrisos. Lina Ferreira - ESECS
• Queria agradecer o presente que me foi enviado. De momento não vou poder usufruir do
Passaporte, porque estou a trabalhar no estrangeiro, mas assim que tiver oportunidade irei
utilizá-lo. Aproveito para vos dar os meus Parabéns, pelo excelente trabalho. José Carlos
Pedrosa Menezes - ESTG
• O passaporte @lumni é sem dúvida uma mais valia. José António Ferreira - ESTG
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• Parabéns pela boa iniciativa! António Pinto - ESTM
• Muito obrigada pelo presente! Bárbara Marto - ESTG

Condições especiais no âmbito dos protocolos
Para usufruir das vantagens do Passaporte @lumni deverá apresentá-lo, identificando-se.
Entre tais vantagens, destacamos aqui algumas das empresas que, no âmbito dos protocolos
estabelecidos com o IPL, contemplam condições especiais para os alumni.
Designação

Entidade

Área

Link/contactos

Leirimédica

Serviços Médicos Unipessoal,
Lda.

Serviços Médicos

www.leirimedica.pt

Clínica Quattor

Medicina Estética,
Centro Clínica Vida Nova, Lda. Dentária, Biologia e Anti
envelhecimento

www.clinaquattor.com.pt

Happy Smile, Smiling SPA

Brilho e Glamour Cosméticos,
Lda

Branqueamento Dentário
Cosmético

www.happysmile.pt

Tânia Pinto

Tânia Isabel Leal Pinto

Psicóloga

taniapinto.weebly.com

Ana Cristina Machado de
Oliveira Caseiro

Vintage - Beauty and Care

Beleza e Bem Estar

www.vintagebeautyandcare.com

José Rui dos Santos Gaspar
Agostinho

José Rui dos Santos Gaspar
Agostinho

Acupunctor e
Nutricionista

zerui1@gmail.com

Facealmédica

Fausto Almeida - Unipessoal,
Lda.

Medicina e Estética
Dentária

www.facealmedica.com

Casulo das Memórias

Residência de Estudantes
Unipessoal, Lda

Hotelaria

http://www.casulo.pt/

A Rede IPLeiri@lumni no Canal Youtube
Outra novidade neste início de 2013 foi a criação de uma conta no Canal Youtube para a Rede
publicar os testemunhos e partilha de experiências dos antigos estudantes. Ora espreite!
http://www.youtube.com/user/RedeIPLalumni
Na página do Facebook da Rede em https://www.facebook.com/sapeipl?ref=ts&fref=ts#!/
redealumniIPL/notes também pode encontrar outros testemunhos em “ O antes e o depois”.

1000 na Rede IPLeiri@lumni
O antigo estudante nº 1000 a registar-se na Rede IPLeiri@lumni foi recebido no dia 28 de
janeiro, no Edifício Sede do IPL, pelo Sr. Vice- Presidente Doutor José Manuel Silva, e por
alguns elementos da Comissão Instaladora da Rede.
Durante “um café e bolinhos”, Carlos Cordeiro, antigo estudante de Engenharia Eletrotécnica
da ESTG, foi presenteado com um conjunto de lembranças do IPL, recebendo também o seu
Passaporte @lumni. Tivemos ainda oportunidade de conversar sobre o seu percurso pessoal e
profissional que, neste momento, passa pela Noruega. Parte do seu testemunho encontra-se
acessível em http://www.youtube.com/watch?v=2FE0UTs99Kg

E para 2013?
Para 2013 aqui ficam algumas das atividades previstas:
• Atribuição de novas condições especiais acessíveis através do Passaporte @lumni.
• Recolha, tratamento e publicação de outros testemunhos de outros antigos estudantes.
• Ativação do Portal da Rede IPLeiri@lumni
• 2º Encontro Alumni na região Oeste, com caminhada e piquenique.
• Exposição de pintura em articulação com uma antiga estudante.
• Aulas abertas, conferências, seminários, etc., com a participação de alumni.
Para que a Rede IPLeiri@lumni e torne mais dinâmica importa que os alumni do IPL
proponham e promovam atividades e/ou iniciativas que possamos articular em parceria.
Ficamos a aguardar os vossos contactos, ideias e sugestões!
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