NOTA DE ABERTURA
Quase a terminar 2012, é muito bom sentir que a Rede IPLeiri@lumni
continua a crescer! Atualmente, a nossa base de dados conta já com cerca
de 820 antigos estudantes inscritos. Muitos já deram o seu testemunho,
alguns participaram com sugestões e ideias e outros alumni envolveram-se
diretamente nas atividades organizadas pela Rede!
Esta adesão em menos de um ano devolve-nos o reforço, alegria e
confiança fundamentais para se continuar a apostar no desenvolvimento futuro
da Rede IPLeiri@lumni.
Apelamos, assim, à sua preciosa colaboração na divulgação da Rede pelos colegas
e amigos que tenham frequentado cursos do IPL. Gostaríamos, também, que nela
participasse de forma mais ativa, propondo atividades e iniciativas, partilhando
ideias, sugestões ou testemunhos.
Poderá contactar-nos através de:
http://www.facebook.com/redealumniIPL
Email: rede.alumni@ipleiria.pt
Telefone:244 845 056 (Isabel Beato)
Contamos consigo!
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Em articulação com a Casa do Pessoal do IPL, colaborámos recentemente na
organização do 2º Magusto, que se realizou no dia 11 de novembro, no Edifício de
Santo Estevão em Leiria.
TESTEMUNHOS
O que espera obter da REDE?

«É algo de novo…pode ser uma
FORÇA para que as empresas venham
à Rede procurar recursos…»
Teresa Leal
«Estabelecer contactos é sempre uma
mais-valia. Temos todos a ganhar.
Saber se o IPL funcionou bem é saber
se as pessoas estão bem. A Rede dános esse feedback…»
Rita Frutuoso
«Espero que a Rede possa abrir
horizontes porque o “Networking”
tem muito potencial. As pessoas
inspiram-nos com as suas
experiências…»
Fátima Vieira
«A parte importante é a troca de
experiências e as pessoas poderem
comunicar e conversar…»

Estiveram presentes diversos antigos estudantes do IPL, que fizeram questão de
participar no Magusto com muita animação e descontração.

PASSAPORTE @LUMNI
O Passaporte Alumni vai permitir aos antigos estudantes registados na Rede
IPLeiri@lumni acesso aos seguintes benefícios:
_Utilização da Pousadinha e instalações desportivas dos SAS/IPL;
_Acesso às cantinas/bares;
_Acesso às Bibliotecas do IPL;
_Acesso ao Parque de Lazer do IPL na Nazaré;
_Participação, a preços especiais, em eventos, conferências, cursos e iniciativas
diversas promovidas pelo IPL;
_Acesso ao Merchandising do IPL a preço bonificado;
_Condições especiais no âmbito de protocolos estabelecidos entre o IPL e diversas
instituições e empresas.
Por isso, “Não Desligue: Mantenha-se em Rede” e se ainda não o recebeu, peça já o
seu passaporte @lumni.

MENSAGEM DE BOAS FESTAS

Liliana Gonçalves

Votos de um aconchegado Natal e que 2013 possa continuar a ser
vivido em Rede, com a família, amigos e colegas!
Voltaremos em 2013 com mais notícias!
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