Alumni do IPLeiria pelo Mundo

Nota de Abertura
Com as férias (quase) a chegarem, aqui estamos a partilhar boas notícias!
É com satisfação que damos conta do crescimento contínuo da Rede IPLeiri@lumni, contando atualmente
com 1725 registos de antigos estudantes do IPLeiria espalhados pelos cinco continentes. Para que
possamos continuar a desenvolver esta Rede, pedimos-lhe que a recomende aos seus colegas e amigos
que tenham estudado nas escolas do IPLeiria.
Siga-nos na página do Facebook em www.facebook.com/redealumniIPL e em www.youtube.com/
RedeIPLeiriaAlumni
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 !”

Participação da Rede IPleiri@lumni em encontros/conferências
A Rede IPLeiri@lumni esteve presente no 1º Encontro de Antigos Estudantes de Animação Cultural, que
decorreu a 20 de maio, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, em Leiria. Tivemos oportunidade
de apresentar a Rede aos participantes, dando a conhecer os seus objetivos, projetos e atividades.
Aproveitámos para recolher testemunhos de alumni de Animação Cultural, alguns já publicados.
Participámos também na 18ª Conferência de Gestão – Investir na Tradição Portuguesa: Novos Mercados e
Negócios Low-Cost, que decorreu no dia 23 de maio, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Leiria.

2013

JUNHO/JULHO

07

2º Encontro de Antigos Estudantes do IPLeiria
Foi no dia 22 de junho que se realizou o 2º Encontro de Antigos Estudantes do Instituto Politécnico de Leiria.
Esta iniciativa, que decorreu na Lagoa de Óbidos, começou com uma caminhada seguida de um piquenique,
com muita animação.
O principal objetivo desta iniciativa foi possibilitar o reencontro de antigos colegas e promover o contacto
entre alumni de diferentes escolas e áreas profissionais.

Passaporte @lumni: mais benefícios
Uma das vantagens do Passaporte @lumni, enviado aos antigos estudantes registados na Rede, é a
possibilidade de usufruírem de condições especiais no âmbito de alguns protocolos estabelecidos com
diversas empresas/organizações. Estes são os protocolos mais recentes:
Designação

Entidade

Área

Link/contactos

Physioclem

Ana LuÍsa Ramos Amado

Fisioterapia

www.physioclem.pt /info.
leiria@physioclem.pt

InEnglish

Gonçalo Nuno M. Alves Silva

Línguas

www.inenglish.pt
geral@inenglish.pt

Smile Up SA

Clínica Dentária

Saúde dentária

www.smileup.pt
info@smileup.pt

Garden's SPA

Garden’s SPA

Saúde e bem-estar

www.gardens-spa.pt
geral@gardens-spa.pt

www.facebook.com/redealumniIPL

Para além destes protocolos, os alumni tiveram acesso a algumas iniciativas com preços bonificados,
como sejam:
- 18ª Conferência de Gestão, ESTG, 23 de maio
- Curso Livre de Iniciação ao Mandarim, com a duração de 10h, junho, ESECS
- Workshop de Defesa Pessoal, 29 de junho, ESECS
- Summer Course de Mandarim (Nível Básico), 40 horas, junho e julho.

Parque de Lazer do IPLeiria
Com o seu Passaporte@lumni, pode aproveitar a época de Verão para descontrair no Parque de Lazer do
IPLeiria. Situado na Nazaré, pode ser utilizado por atuais e antigos estudantes, funcionários docentes e não
docentes. Este espaço está equipado com piscina, bar e tendas para alugar e estará em funcionamento
entre 12 de julho e 2 de setembro. Mais informações em www.ipleiria.pt/sas/parquedelazer.

Férias Ativas na ESECS
Para os filhos, irmãos, sobrinhos, primos, afilhados, amigos ou vizinhos, sugerimos as Férias Ativas da
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, em Leiria, dirigidas a crianças entre os 5 e os 12 anos.
Esta iniciativa começou a 17 de Junho, estendendo-se até 30 de agosto, em 9 turnos de uma semana cada,
preenchidas por diversas atividades, sob a coordenação de professores da ESECS.
Mais informações em http://sites.ipleiria.pt/feriasativas

Semana Tanto Mar em Peniche
A 4ª edição da Semana Tanto Mar está a chegar! Decorrerá em Peniche, entre 31 de agosto e 6 de
setembro.
Nesta “Semana Cultural e de Aventura”, cerca de 50 jovens pré-universitários poderão usufruir de uma
excecional experiência, oferecida uma vez mais pelo Fórum Estudante, com a colaboração de vários
parceiros, entre os quais a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM).
Saiba como participar em: www.tantomar.forum.pt

Até breve, com mais notícias!

Boas férias, se for caso disso!
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