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NOTA DE ABERTURA
Com mais um ano letivo a “correr”, a Rede
IPLeiri@lumni saúda os seus 2700 membros,
antigos estudantes das diferentes escolas
do IPLeiria que, de uma forma ou outra, têm
contribuído para a sua dinamização.
Para 2014/2015 temos novas ideias, projetos
e desafios para potenciar o crescimento

desta Rede. Porém, o seu papel continua a
ser fundamental, promovendo a divulgação
da Rede IPLeiri@lumni junto de antigos
colegas, partilhando os seus testemunhos,
colaborando nos Dias Alumni, enviando
sugestões e/ou divulgando iniciativas ou
eventos que possam interessar aos alumni
do IPLeiria, ou seja, participando.

Por isso, não desligue e
mantenha-se em Rede!
Visite o nosso blogue em:
http://redealumni.ipleiria.pt/
Siga-nos no FB e no Linkedin.

NOVOS PROTOCOLOS
Através do Passaporte @lumni, enviado por email após registo, os antigos estudantes do IPLeiria registados na Rede IPLeiri@lumni podem
usufruir de algumas condições especiais, por exemplo, no âmbito de protocolos. Apresentamos aqui os estabelecidos mais recentemente:
- Casa da Árvore – Caldas da Rainha – www.facebook.com/acasadaarvore/info
- Clínica Médica e Dentária Nascimento Henriques – Parceiros, Leiria – https://www.facebook.com/cmdnh/info
- Colégio “O Brinquinho” – Matoeira, Caldas da Rainha – www.obrinquinho.pt
- Farmácia Baptista – Leiria – www.farmaciabaptista.net
- Farmácia Maio – Leiria – www.igogo.pt/farmacia-maio
- FPTIC – Formação Profissional em Tecnologias de Informação – Incubadora D. Dinis – Leiria – www.fptic.com
- Juventude Vidigalense – Leiria – www.juventudevidigalense.pt
Conheça outros protocolos com vantagens para os antigos estudantes do IPLeiria em http://redealumni.ipleiria.pt/protocolos/

TESTEMUNHOS ALUMNI
São diversos os alumni que têm vindo a partilhar um pouco das suas recordações e experiências enquanto antigos estudantes do IPLeiria,
bem como parte do seu percurso académico e profissional, após concluírem os cursos.
Com o apoio de outros serviços do IPLeiria e através da colaboração de atuais estudantes tem sido possível organizar tão preciosos
testemunhos no site, facebook e canal youtube da Rede IPLeiri@lumni.
Pode assim, aceder de novo à sua “história”, tentar saber um pouco mais de um(a) colega do(a) qual perdeu o rasto ou tão só conhecer a
diversidade de percursos dos antigos estudantes do IPLeiria.
Deixamos-lhe o convite para conhecer alguns testemunhos em:
http://redealumni.ipleiria.pt/testemunhos/
www.facebook.com/redealumniIPL/notes
www.youtube.com/user/RedeIPLeiriaAlumni

DESAFIOS E INICIATIVAS ALUMNI
Nesta edição da newsletter, partilhamos
mais algumas iniciativas de antigos
estudantes do IPLeiria.

Márcia Pinto (1)

Antiga estudante da ESECS
Alfinetes e Decoração

Márcia Pinto, antiga estudante do curso de
Educação Básica na ESECS, desenvolve
um projeto na área do artesanato a que
chamou “Alfinetes e Decoração”. Conheça
um pouco melhor o seu trabalho em:
http://alfinetesedecoracao.blogspot.pt/

Susana Fonseca (2)

Antiga Estudante da ESECS
Mulherendo

Susana Fonseca, antiga estudante do curso
de Professores do 1º Ciclo na ESECS, é
fundadora e presidente da Associação
Portuguesa de Apoio a Mulheres com
Endometriose. Para mais informações
aceda a:
www.facebook.com/AssociacaoMulherEndo

Adelaide Moita (3)

Antiga estudante da ESTG
Mrs CarpeDiem

Adelaide Moita, antiga estudante do curso
de Gestão Comercial e Marketing na ESTG,
criou uma marca própria de artesanato
de acessórios, customização e decoração
– Mrs CarpeDiem. Conheça em pormenor
alguns dos seus trabalhos em:

Tiago Gomes (5)

Antigo estudante da ESAD.CR

Vídeo realizado sob a direção de Tiago
Gomes, antigo estudante da ESAD.CR.
Produzido por uma equipa multicultural
no âmbito do projeto Fingerprint, o vídeo
aborda a questão dos direitos fundamentais
do cidadão europeu. Este trabalho foi
finalista a nível nacional e está a ser
atualmente apresentado numa conferência
internacional em Bruxelas.
https://vimeo.com/76798760

Paulo Tuna (6)

Antigo estudante da ESAD.CR

Paulo Tuna, antigo estudante da ESAD.
CR., desenhou o protótipo da faca para o
Noma de Copenhaga, o melhor restaurante
do mundo. Neste restaurante são usadas e
oferecidas! Mais informações em:
http://anavalhaportuguesa.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/tunathebladesmith?fref=ts

+ informações:
http://redealumni.ipleiria.pt/iniciativas-dos-alumni/

www.facebook.com/MrsCarpeDiem?ref=hl

Rita Menezes (4)

Antiga estudante da ESTG
Rita Menezes

6

Rita Menezes, antiga estudante do curso de
Tradução – Variante de Intérpretes na ESTG,
presta serviços dentro da área de tradução
audiovisual e técnica. Para mais informações
consulte:
http://www.ritamenezes.pt/index.php?lang=pt

Para que a Rede IPLeiri@lumni continue a crescer, não desligue! Mantenha-se em Rede!

Siga-nos em:
www.facebook.com/redealumniIPL
www.youtube.com/user/RedeIPLeiriaAlumni
www.linkedin.com/profile/view?id=193546169&trk=nav_responsive_tab_profile
Registe-se em:
www.redealumni.ipleiria.pt
rede.alumni@ipleiria.pt | www.ipleiria.pt

