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(Semana Tanto Mar
www.tantomar.forum.pt

27 de agosto a 3 de setembro de 2016

Mergulha em Tanto Mar
Entre mar, Berlengas, surf, mergulho, sol e muita diversão, faz-se o Tanto Mar - a semana de
atividades que te mostra tudo o que o mar tem para oferecer. Embarca nesta aventura, em
Peniche, de 27 de agosto a 3 de setembro.
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Sete dias totalmente virados para
o mar, na melhor época do ano - o
verão! A semana Tanto Mar é uma
iniciativa
Para que possas conhecer a vasta
riqueza do mar, a Forum Estudante,
a Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar e a Câmara
Municipal de Peniche oferecem-te a
possibilidade de praticar atividades
relacionadas com as suas várias
vertentes: da costa às profundezas
do mar.
Na areia:
Prepara-te para entrar na onda,
mas antes reservamos-te uma
aula que te ensina a utilizar uma
prancha de surf e uma visita ao
Centro de Alto Rendimento de Surf.
Depois disto, força! Entra na onda...
Em alto mar:
Se gostas de barcos, não fiques
a ver navios. Prepara-te para
conhecer diversas embarcações
como fragatas, navios ou
submarinos e para ir a bordo de
uma lancha, na companhia da
Marinha. Claro que, tendo a Ilha das
Berlengas tão perto, esta é uma
paragem obrigatória.
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Em profundidade:
Para ser uma semana brutal, só
falta a mega oportunidade de
experimentar mergulho. Com o
acompanhamento de instrutores,
vais poder dar início a uma viagem
submarina, onde podes aprender
como funcionam os equipamentos
e como se comunica nas
Berlengas.
Em terra:
Em terra poderás descobrir novos
locais, desde a Fortaleza de Peniche
aos Laboratórios da Escola Superior
de Turismo e Tecnologias do Mar,
passando pelo Museu da Marinha e
pelo Instituto Hidrográfico.
Quero tanto ir ao Tanto Mar:
Ai queres? Basta fazer a inscrição!
Se tens entre os 14 e os 18 anos,
e frequentas o 92ano, o ensino
secundário ou ensino profissional,
não fiques à tona, participa
preenchendo o formulário em
http://www.tantomar.forum.pt/ e
espera pelo nosso contato, para
conhecer os passos seguintes.
Serão selecionados apenas 50
participantes - não deixes esta
oportunidade "ir por água abaixo".
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UMA ESCOLA VIRADA
PARA O MAR
Localizada junto à costa de Peniche e com
vista para o Cabo Carvoeiro, a Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto
Politécnico de Leiria (ESTM/IPLeiria) estabelece
a sua relação com o mar através de duas áreas:
o Turismo e a Ciência e Tecnologia.
Em concreto, a sua oferta formativa consiste
em 10 licenciaturas, 8 mestrados e 6 Cursos
Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
que se dividem pelos setores do Turismo, da
Hotelaria, da Biologia e da Tecnologia.
Com cerca de 1.300 estudantes, a ESTM/
IPLeiria conta ainda com um conjunto de
laboratórios e salas práticas que, para além
de garantirem condições de qualidade para
a formação dos seus estudantes, suportam a
atividade de investigação desenvolvida por
duas unidades: o Grupo de Investigação em
Turismo (GITUR) e o Grupo de Investigação
em Recursos Marinhos (GIRM).
A estas vertentes formativa e de investigação,
junta-se também um compromisso com o
desenvolvimento regional, através de um
conjunto de serviços orientados para a
comunidade e para as empresas. Tudo isto, sem
esquecer a importância da internacionalização.
Através de projetos como o "TedQual" e o
"Campus do Mar", a ESTM/IPLeiria garante
a sua aposta na certificação e cooperação
internacional.

