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GREENFEST 
EMPOWERING PEOPLE 

24 a 26 de março,TonesVedras 

ESTM PRESENTE 
NO GREENFEST 
A Escola Superior deTurismo 
eTecnologia do Mar (ESTM) 
irá participar no Greenfest, em 
Torres Vedras, com o objetivo 
de apresentar projetos de in-

vestigação no âmbito da exploração sustentável dos 
recursos marinhos. A 11' edição do maior evento de 
sustentabilidade em Portugal visa reunir empresas, 
autarquias, escolas e cidadãos em redor do debate 
sobre este tipo de soluções no plano social, económi-
co e ambiental. A iniciativa conta com a coorganiza-
ção da ESTM e oferece como pontos fortes a palestra 

"Do Mar para a Sociedade',' de Marco Lemos, o show-
cooking com a chef Patrícia Borges, bem como ações 
de promoção do projeto Aquatropolis, o novo con-
sórcio que nasce para promover o desenvolvimento 
sustentável da aquacultura. 

24 de março, Teatro Miguel Franco 

TOULOUSE EM LEIRIA 
No próximo dia 24 de março, osToulouse, banda de Gui-
marães, vão atuar noTeatro Miguel Franco, juntamente 
com os leirienses A Last Day On Earth. O espetéculo 

tem início às 21 h3Om e a entrada tem o custo de 5€. O 

concerto integra mais um episódio do ClapYour Hands 
Say F3st. 

25 de março, Leiria 

MARCHA E CORRIDA SOLIDÁRIA 
- ENDOMETRIOSE 
A Associação Portuguesa 
de Apoio a Mulheres com 
Endometriose irá organizar 
a quarta edição da Marcha e 
Corrida Solidária, a realizar 
dia 25 de março, das 15h às 
17h. O ponto de partida será 
na Praça Rodrigues Lobo. 
A Associação afirma que por 

"ser ainda uma doença desconhecida" é importante di-
vulgá-la e, desta forma, "quanto maior a adesão maior 
será o apelo a esta causa." Os participantes receberão 
um kit depois da inscrição no site da Associação. 

1 e 2 de abril, Leiria 

FIM DE SEMANA NO AMBIENTE 
A subida de temperatura convida a colocar os casacos 
de lado e partir em busca de espaços verdes. No fim 
de semana de 1 e 2 de abril irão ocorrer dois passeios 

pedestres no distrito de Leiria. Dia 1 será feita a Rota do 
Castelo, em Porto de Mós, entre as 10h e as 16h com o 
custo de 10€. Dia 2 poderá fazer a Rota PelosTrilhos do 
Canhão do Vale do Poios, em Pombal, entre as 9h e as 

14h, com o custo de 7€. 

3 a 29 de abril, Biblioteca 
do Campus 1 (ESECS) 

MANUAIS ESCOLARES 
SOVIÉTICOS 
A exposição "Manuais es-
colares soviéticos" estará 
patente na Biblioteca do 
Campus 1, a partir de 3 de 
abril. A mostra reúne livros 
da década de 70, característi-
cos do regime político russo, 
que pertenciam ao acervo do 
Magistério Primário e, poste-
riormente, passaram a perten 
cer à ESEL. A catalogação foi realizada em 2014 

com a ajuda do docente Andrej Kowalski. A mostra 
tem como objetivo apresentar material que regular-
mente passa despercebido. Terminada a exposição 
os livros não serão requisitáveis, mas estarão dis-
poníveis para consulta. 


