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Pilão NetWorking - Encontros de Fim de Tarde
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Caro Pilão,
Na parte final da Sessão#7 Pilão NetWorking – Encontros Fim de Tarde realizada na APE no
passado dia 8 de Abril foi feita a apresentação de uma nova ferramenta/funcionalidade, que
mereceu o aplauso dos 22 (vinte e dois) Pilões presentes e que já está ao dispor de todos e
cada um dos membros deste grupo.
Esta aplicação terá tanto ou mais sucesso quanto maior for o número de Pilões a utilizá-la no
seu dia-a-dia, pelo que gostaríamos que também aderisses a este projecto através do endereço
http://pilaonetworking.ape.pt.
Preenche o campo de Nome de utilizador com um "@" seguido de 8 (oito) dígitos integrando o
teu ano de entrada e o teu número no formato @AAAANNNN.
Por exemplo: se entraste em 1985 para os Pupilos do Exército com o número 21 deves
preencher o campo como @19850021.
Após a aprovação pelos administradores do site poderás começar a receber informação
importante e a interagir com todos os outros membros.
Se já estás no Grupo Pilão NetWorking do Facebook e/ou do Linkedin em principio o teu préregisto já esta feito e só tens de recuperara a tua password no momento do login utilizando para
tal o teu utilizador @AAAANNNN.
Para qualquer dificuldade que tenhas preenche o formulário de contacto e ajudar-te-emos logo
que possível.
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No dia 19 de Maio (Quinta-feira – 19H00) faremos a nossa 8ª sessão de trabalho na
APE – Rua Major Neutel de Abreu, 20 – s/Loja ESq. - Lisboa (Metro: Alto dos Moinhos)
prioritariamente dedicada a esmiuçar as funcionalidades desta ferramenta.
Surpreende-te com as potencialidades desta aplicação.
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Diz ao que vens! Mostra o que vales!
Comparece e trás mais um Pilão contigo!
Zélia Marques (19911533) / Vando Correia (20000293)
Ribeiro da Silva (19600093) / Cristina Coelho (19771033)
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