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Politécnico de Leiria leva 50
de jovens à descoberta do Mar
Peniche Décima edição da Academia de Verão Semana Tanto Mar decorre até sábado, com actividades ligadas ao mar. Iniciativa conta com a presença de 50 jovens do Ensino Secundário
O Instituto Politécnico de Leiria
vai levar 50 jovens à descoberta
do Mar na 10.ª edição da Academia de Verão 'Semana Tanto
Mar', que decorre em Peniche,
entre hoje e o próximo sábado.
Os jovens oriundos de todo
o País e que frequentam o Ensino Secundário vão ter a oportunidade de conhecer o valor
estratégico do mar, em todas as
suas vertentes, com actividades
ligadas à investigação científica,
ao desporto, à economia, ao turismo e à história.
“É com o maior orgulho que
a ESTM [Escola Superior de Turismo e de Tecnologia do Mar]
e o Politécnico de Leiria participam, mais uma vez, na organização da Semana Tanto Mar,
uma Academia que quer despertar o interesse dos jovens
para a as actividades ligadas ao
mar, em vertentes tão diversas
como a cultura, a história, a
economia, o desporto e a ciência”, afirma, citado em nota de
imprensa, Sérgio Leandro, subdirector daquela escola, entidade organizadora do evento
em conjunto com a Forum Estudante e a Câmara de Peniche.
Desde o início do evento, os

ARQUIVO

Iniciativa é organizada pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e é direccionada a
alunos do Ensino Secundário, que participam em acções ligadas ao mar

estudantes têm a oportunidade
de visitar a reserva da biosfera
das Berlengas, efectuar um
baptismo de mergulho, praticar
surf na praia da Cova da Alfarroba e fazer uma visita ao Centro de Alto Rendimento de Surf,
com um momento de interacção com alguns dos surfistas

residentes e participar num
workshop com o apoio do Instituto de Socorros a Náufragos.
Ainda durante esta semana,
os jovens estudantes deslocam-se a São Martinho do
Porto e a Lagoa de Óbidos para
participarem em actividades
aquáticas e birdwatching.

Na sexta-feira (dia 6), realiza-se a Grande Gala Semana
Tanto Mar, com a presença de
50 participantes em edições
passadas na Academia, como
forma de assinalar o seu 10.º
aniversário.
Durante o dia, os anteriores
participantes irão conviver

com os jovens que participam
na actividade deste ano, com a
partilha de experiências.
Para o último dia (sábado)
está reservado um percurso
geológico e uma visita ao Farol
do Cabo Carvoeiro.
Os estudantes vão também
visitar a empresa Docapesca e
o Festival Sabores do Mar, no
âmbito da Investigação Científica, e vão conhecer os projectos desenvolvidos no centro de
investigação CETEMARES –
MARE-IPLeiria e participarem
em algumas actividades relacionadas com cada um deles.
“Esta sensibilização tem também como objectivo ajudar a
despertar vocações para as
profissões ligadas ao Mar, assim aumentando o capital humano qualificado que rentabilize os recursos marinhos portugueses. Nesse sentido, a Semana Tanto Mar assume-se
como uma forma de apoio às
instituições públicas e privadas
relacionadas com o Mar para
que possam chegar de uma
forma mais eficaz aos jovens
estudantes portugueses”, refere
o Instituto Politécnico de Leiria
no mesmo comunicado.|

