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Nota de Abertura
Cada novo ano traz mais promessas, mais projetos, mais desafios.
Também na Rede IPLeiri@lumni pretendemos, em 2015: mais alumni registados, mais Dias Alumni,
mais atividades com e para alumni, mais protocolos e vantagens para os antigos estudantes
registados na Rede, mais…
Para isto, precisamos (mais) de todos. Por isso, não desligue!
Votos de um 2015 ainda MAIS em Rede!

Participação no 3.º Encontro de Gabinetes de Imagem
e Comunicação do Ensino Superior
A convite da Fórum Estudante, a Rede IPLeiri@lumni participou no 3.º Encontro de Gabinetes de
Imagem e Comunicação do Ensino Superior, que decorreu a 15 de janeiro de 2015 no INATEL, na
Foz do Arelho.
Integrámos o painel O Papel dos Alumni na promoção das escolas, que contou também com a
participação da Rede Alumni da Universidade de Aveiro.
Face à temática deste painel, contámos com o testemunho de Luís Farinha, antigo estudante da
ESAD.CR e membro do Grupo de Coordenação da Rede IPLeiri@lumni.

Condições Especiais no âmbito dos protocolos
Após o registo em www.rede.alumni.ipleiria.pt, os antigos estudantes das 5 escolas do IPLeiria
recebem o Passaporte @lumni, que lhes permite usufruir de diversas vantagens. Entre estas,
destacamos as previstas no âmbito dos protocolos estabelecidos entre diversas empresas e o
IPLeiria, contemplando condições especiais para os alumni.
São estes os protocolos estabelecidos mais recentemente:
Designação

Área

Contactos

Elemento Mágico

Clínica de saúde e bem-estar

www.facebook.com/elemento.leiria

Associação de Dança de Leiria – ADDDL

Arte, saúde e bem-estar

associacaodancaleiria.pt

Clínica Dentária Dentalart

www.dentalart.pt

BodyVibration,

Tratamentos de Medicina
Dentária
Saúde e bem-estar

Justdive

Atividades Marítimas

justdive.pt

www.bodyvibrations.pt

Conheça outros protocolos aqui

Desafios e Iniciativas Alumni
Nesta edição, partilhamos mais algumas iniciativas de antigos estudantes do IPLeiria.
TIAGO MATEUS, antigo estudante de Design Gráfico na ESAD.CR, cria projetos na
área de Design Gráfico, Branding, Tipografia, Fotografia, Design Editorial,
Infografia e Ilustração. Com a marca “BOB – Graphic Design”, pode conhecer
melhor o seu trabalho aqui.

CARLOS JERÓNIMO E SANDRINA ANTUNES, antigo estudante e aluna de
Mestrado do IPLeiria, lançam My Own Portugal, projeto pioneiro no mercado de
boxes por subscrição dedicados exclusivamente a produtos portugueses. Para
mais informações em: www.myownportugal.com e aqui

CÁTIA BISCAIA, antiga estudante de CSEM na ESECS, criou o blogue de
“comidinha vegetariana e saudável” Alecrim aos Molhos. Aqui mostra-nos
receitas, apresenta serviços de take-away, mercearia de produtos biológicos,
catering de pequenas dimensões e também oferece experiências de
cozinha com workshop.
Mais informações em: alecrimaosmolhos.net
MARIANA SAMPAIO, antiga estudante do curso de Artes Plásticas na ESAD.CR,
realiza trabalhos como artista plástica. Faz parte do projeto Mercearia de Arte
Alves & Silvestre e do Silos Contentor Criativo. Pode conhecer melhor o seu
trabalho aqui e aqui

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