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A Escola Superior de Turismo
e Tecnologia do Mar (ESTM)
do Politécnico de Leiria celebra
hoje 20 anos. A cerimónia co-
memorativa decorre no audi-
tório da ESTM, a partir das
14h30, numa iniciativa que será
marcada por momentos mu-
sicais, o descerramento de uma
placa e distinções a estudantes
diplomados das primeiras li-
cenciaturas da ESTM, profes-
sores e personalidades ligadas
à Escola, que têm contribuído
para a afirmar como 'player' de
excelência na sua área.

“Foi precisamente no dia 18
de Outubro de 1999 que a
ESTM leccionou a sua pri-
meira aula, na altura para 77
estudantes, que hoje se ‘trans-
formaram’ em mais de 1.500
que vivem, estudam e investi-
gam em Peniche sob a chan-
cela do Politécnico de Leiria”,
afirma o director da escola,
Paulo Almeida, citado num co-
municado. 

Actualmente, “a ESTM ofe-
rece formação em duas gran-
des áreas do conhecimento, as
Ciências do Turismo, e as Ciên-

cias e Tecnologias do Mar, com
um leque de cursos que pro-
movem a empregabilidade,
num total de oito TeSP, nove
licenciaturas e nove mestra-
dos, ministrados em estreita
simbiose com a investigação
aplicada e o mercado de tra-
balho”, sublinha o responsável.

Programa do aniversário
O almoço de boas-vindas

está marcado para as 12h00,
seguido da recepção aos par-

ticipantes. A partir das 14h30,
haverá a sessão de abertura e,
pelas 15h30, homenagens e
distinções, seguido de um mo-
mento musical protagonizado
pela Academia de Música
Stella Maris, de Peniche. 

Está ainda previsto, pelas
16h15, um espumante de honra
e corte do bolo de aniversário
e, às 16h30, a apresentado pú-
blica da ‘Rua do Conheci-
mento’, em frente à ESTM, e
descerramento da placa. |
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Peniche Escola do Politécnico de Leiria assinala hoje 20 anos,
com uma cerimónia alusiva à comemoração e várias distinções
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