NÃO DESLIGUE...
MANTENHA-SE EM REDE!
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NOTA DE ABERTURA
Com 2014 praticamente no início, é com
satisfação que assinalamos cerca de 2300
antigos estudantes do IPLeiria registados
na Rede IPLeiria@lumni. Com a vossa
colaboração e divulgação, esperamos
crescer ainda mais e ultrapassar os 3000
registos durante este ano.

Obrigada a todos os alumni que em 2013
deram o seu contributo para a Rede,
atrravés de sugestões, ideias, comentários,
testemunhos, partilhas, “likes”, presença
e participação nas atividades organizadas.
Se tiver outras sugestões que queira
partilhar connosco, entre em contacto

através de: rede.alumni@ipleiria.pt ou
244 845 056.
“Não desligue! Mantenha-se em Rede!
Que 2014 seja vivido com inspiração e
determinação!

O DIA-A-DIA NO FACEBOOK DA REDE IPLEIRI@LUMNI
A nossa página de Facebook em www.facebook.com/redealumniIPL já regista mais de 3800 “gostos”. Aqui procuramos publicar diariamente
ofertas de emprego e de estágios, formações, workshops, conferências e outros eventos, bem como notícias diversas.
Publicamos regularmente testemunhos de antigos estudantes das diferentes escolas do IPLeiria – www.facebook.com/redealumniIPL/notes –
a quem agradecemos a disponibilidade e a partilha.
Divulgamos iniciativas e/ou páginas assinadas por antigos estudantes, como por exemplo, o Espaço do Assistente Social – www.eas.pt –
criado por dois alumni da ESECS, através do qual se pretende facilitar a divulgação de ofertas de emprego e estágios na área social. Ou a
página de Gabriel Evangelista, antigo estudante da ESAD.CR – www.gevan.org – através da qual procura divulgar o seu trabalho na área
da ilustração e design.
Destacamos também outras iniciativas empreendedoras, como é o caso da Semiótica – http://vimeo.com/user16241149 – empresa que
trabalha com captura de imagem e edição de vídeo, desenvolvida por Rita Afonso e Pedro Ferreira, dois alumni do curso Comunicação
Social e Educação Multimédia da ESECS
Partilhe connosco as suas iniciativas e projetos, que teremos todo o gosto em apoiar a sua divulgação.

CONDIÇÕES ESPECIAIS NO ÂMBITO DOS PROTOCOLOS
Para usufruir das vantagens definidas nos protocolos estabelecidos entre o IPLeiria e diversas empresas/instituições, deverá apresentar e
identificar-se com o Passaporte @lumni. Sistematizamos aqui os protocolos mais recentes, com vantagens para os alumni registados na
Rede IPLeiri@lumni:
Entidade

Área

Link/Contactos

BodyConcept Leiria

Beleza e Bem-estar

www.bodyconcept.pt

Marino Prestige - Rent a Car, S.A.

Rent a Car

www.mprestige.pt

Leirifitness - Exploração de Ginásios, Lda

Desporto e atividade física

244 882 101

Vanessa Filipa Caetano Branco

Contabilidade e Consultadoria

filipa.vanessa@gmail.com

REDE IPLEIRI@LUMNI NO PROGRAMA ERASMUS

No âmbito da Mobilidade “Erasmus Staff Training Visit”, a Rede IPLeiri@lumni teve oportunidade de apresentar os seus objetivos, dinâmicas
e atividades a duas colaboradoras da Universidade da Lithuanian Sports University (Lituânia), que se deslocaram ao IPLeiria. Esta
apresentação foi seguida com curiosidade e interesse, lançando a possibilidade de uma colaboração futura.

DESAFIOS E INICIATIVAS ALUMNI
Aqui pretendemos partilhar um pouco mais das iniciativas e páginas de alumni que temos vindo a publicar no Facebook da Rede IPLeiri@lumni.
LUÍS BALAU E EMANUEL NEVES (1)

ANA PAIVA E MARGARIDA JUGUNDO (4)

Assinam o 1.º Hostel Upcycling em Portugal,
com mobiliário que alia o Turismo Verde a
uma tecnologia inovadora:

Criaram o Contos da Madeira, um projeto
que pretende reaproveitar materiais e peças,
reavivando histórias e lembranças antigas de
família, de forma personalizada:

Antigos Estudantes da ESTG
SwordFish Hostel, Hostel em Peniche

www.facebook.com/Swordfish.Hostel

Antigas Estudantes da ESAD.CR e ESECS
Contos da Madeira

www.facebook.com/pages/Contos-da-Madeira/520314274712783

BRUNO FERREIRA (2)

Antigo Estudante da ESEL, agora ESECS
Desenhos do Bruno

TIAGO RODRIGUES (5)

Desenha cartoons, por encomenda, a partir
de fotos e aplica em diversos suportes,
nomeadamente t-shirts:

Atualmente encontra-se a viver no Estado do
Maranhão – Brasil, onde trabalha com várias
comunidades, em regime de voluntariado,
experiências que partilha no seu blogue em:

www.facebook.com/desenhosdobruno13

Antigo Estudante de Terapia da Fala da ESSLei.

http://provoca-te.blogspot.com.br

CÁTIA MORGADO (3)

Antiga Estudante da ESTM
Vintage Place – Azorean Guest House, Ponta Delgada

Assina o Vintage Place – Azorean Guest
House, no centro histórico de Ponta Delgada:
www.facebook.com/morgadovintage
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