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O Politécnico de Leiria 
levou, no passado dia 2 de 
setembro, meia centena 
de jovens à descoberta do 
Mar na 10.ª edição da Aca-
demia de Verão Semana 
Tanto Mar, que decorre em 
Peniche entre os dias 2 e 
7 de setembro. São jovens 
do ensino secundário oriun-
dos de todo o País que, de 
forma totalmente gratuita, 
numa organização da Esco-
la Superior de Turismo e de 
Tecnologia do Mar (ESTM) 
do Politécnico de Leiria, da 
Fórum Estudante e da Câ-
mara Municipal de Peniche, 
vão poder conhecer o valor 
estratégico do Mar, em to-
das as suas vertentes, com 
atividades ligadas à investi-
gação científica, ao despor-
to, à economia, ao turismo e 
à história.

“É com o maior orgulho 
que a ESTM e o Politécni-
co de Leiria participam mais 
uma vez na organização da 
Semana Tanto Mar, uma 
Academia que quer desper-
tar o interesse dos jovens 
para a as atividades ligadas 
ao mar, em vertentes tão 
diversas como a cultura, a 
história, a economia, o des-
porto e a ciência. São já dez 
anos de história em que, ano 
após ano, o interesse cres-
ce e vamos conquistando a 

atenção destes e de outros 
jovens em todo o País para 
este enorme capital de que 
dispomos, e em que vale a 
pena apostarem no seu fu-
turo”, sublinha Sérgio Lean-
dro, subdiretor da ESTM.

A chegada a Peniche 
aconteceu a 2 de setem-
bro, depois de uma visita ao 
Oceanário de Lisboa duran-
te a manhã, e a primeira ati-
vidade em que participaram 
foi um peddy-paper por Pe-
niche que lhes permitiu co-
nhecer a história e a cultura 
local. 

A palestra sobre a Reser-
va da Biosfera da UNESCO, 
que foi uma antevisão da ati-
vidade agendada para o dia 
3 que é uma viagem à Re-
serva da Biosfera das Ber-
lengas, com direito a pas-
seio pela ilha, visita ao farol 
e batismos de mergulho.

Como em Peniche Mar é 
também sinónimo de Des-
porto, na praia da Cova da 
Alfarroba, os estudantes 
serão desafiados a testar 
as suas capacidades numa 
aula de surf, e vão visitar o 
Centro de Alto Rendimento 
de Surf, com um momento 
de interação com alguns dos 
surfistas residentes. Nes-
te dia, decorrerá ainda um 
workshop com o apoio do 
ISN (Instituto de Socorros a 

Politécnico de Leiria 
leva meia centena de jovens 

à descoberta do Mar
Náufragos).

A Economia do Mar es-
tará também em destaque 
nesta Academia de Verão, 
com uma visita à empresa 
Docapesca e ao Festival Sa-
bores do Mar e, no âmbito 
da Investigação Científica, 
vão conhecer os projetos 
desenvolvidos no centro de 
investigação CETEMARES 
– MARE-IPLeiria e realizar 
algumas atividades relacio-
nadas com cada um deles.

O quinto dia de atividades 
terá São Martinho do Porto 
e a Lagoa de Óbidos como 
cenário, e atividades aquá-
ticas e birdwatching como 
propostas. À noite realiza-se 
a Grande Gala Semana Tan-
to Mar, com a presença de 
50 participantes em edições 
passadas desta Academia 
como forma de assinalar o 
seu 10.º aniversário. 

A Semana Tanto Mar 
2019 conta com o apoio dos 
municípios de Alcobaça, 
Óbidos e Caldas da Rainha, 
mas também de organismos 
e empresas como Marinha 
Portuguesa, Docapesca, 
Peniche Surfing Club, Halio-
tis, Instituto da Conservação 
da Natureza e das Flores-
tas, Viamar, Oceanário de 
Lisboa e Clube Náutico de 
São Martinho do Porto. 
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Lagoa de Óbidos oferece excelentes condições para a prática 
de Kitesurf devido à sua extensão, ótimas condições de vento, 
segurança e águas protegidas. É mundialmente conhecida e 
considerada por muitos instrutores, especialistas e praticantes 
como o melhor local para a aprendizagem desta modalidade. 
Há várias escolas a ensinar este desporto náutico na margem 
norte (Caldas da Rainha) e margem sul (Óbidos). 
O JORNAL DAS CALDAS falou com três escolas de kitesurf 
na Lagoa de Óbidos que ensinam todos os anos mais de 
400 pessoas a fazer kitesurf. Em julho, agosto e setembro, 
é quando há mais praticantes desta modalidade que tem o 
custo de 30 a 50 euros por hora. 
Na margem sul da Lagoa, no Bom Sucesso, as escolas que-
rem melhores condições de apoio para os seus alunos. 
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