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Grupo de Teatro Enfermagem Porto (GTEnfPorto)

O Grupo de Teatro Enfermagem Porto fundado em 2008 por iniciativa de estudantes e 
professores, ensaia, desde então, às segundas-feiras das 20.30h às 23.00h, no auditório 
da Escola Superior de Enfermagem do Porto, localizada no Campus Universitário da 
Asprela. Surge com o objetivo de oferecer a possibilidade de desenvolver a criatividade; 
a relação e inter-relação pessoal; domínio da comunicação; promover a divulgação do 
fenómeno teatral; suscitar novos hábitos e necessidades culturais. É um grupo aberto a 
estudantes de outras instituições do ensino superior e tem acolhido também estudantes 

Espaço Estudante

do programa ERASMUS (Reino Unido e Brasil). Ao longo dos seus 12 anos de 
existência conta com mais de trinta atuações dentro e fora de portas (http://
estudar.esenf.pt/grupo-de-teatro/ ) encenadas por Thomas Bakk.

Podem acompanhar-nos no Facebook@TeatroEsepEsep e contactar-nos 
através do email:

Contacto: gtenfp@gmail.com
Prof.ª Doutora Márcia Cruz

Coordenadora do GTEnfPorto

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de 
Leiria

A Associação iniciou a sua atividade em 1988, quando ainda era Escola de Enfermagem 
de Leiria. Em 2005 passa a designar-se Escola Superior de Saúde de Leiria, onde foram 
englobados mais cursos na área da saúde, e a Associação passou a denominar-se 
Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Leiria (AE ESSLei). 

A AE ESSLei tem como principais objetivos: representar todos os estudantes da nossa 

instituição e defender os seus interesses; promover o conhecimento, a formação cívica, 
desportiva, cultural pedagogia e científica; desenvolver a cooperação e solidariedade 
entre os vários membros.

Atualmente integra 30 estudantes das cinco Licenciaturas (Terapia Ocupacional, 
Fisioterapia, Terapia da Fala, Enfermagem e Dietética e Nutrição) e de dois Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais (Produtos de Apoio em Saúde e Gerontologia).

facebook@AEESEnfP    |    instagram@ae.esslei   |    wwww.ae-esenfp.pt Daniela Vilelas

Presidente AE ESSLei
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