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FREGUESIAS

Argoncilhe O Instituição venceu prémio de 30 mil euros em concurso da FLUP para
construir edifício de raiz

Escola Global vai transformar lixo convencional
numa biblioteca inovadora
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‘ASPORTUGUESAS’ são os chinelos qu...
Mercearias, arte regional ...
Executivo municipal em acordo quanto ao ...
Acessibilidades com frentes em todas a...
BE denuncia falta de condições no transp...
Ver mais...

Há um novo edifício prestes a nascer no recreio da Escola
Global, em Argoncilhe. Mas este não é um edifício qualquer. A
nova biblioteca terá mão amiga do ambiente e até o betão das
suas paredes será reciclado.

Outras acções...
Comente esta notícia
Enviar a um amigo

Dentro destas quatro paredes, o lixo vai ganhar uma segunda
sugerir site
vida. A ideia nasceu há alguns meses no âmbito de um projecto
lançado pela Universidade do Porto para difundir ideias e soluções para o problema das
alterações climáticas. A Escola Global aceitou o repto, pôs as mãos à obra e apresentou os
resultados no concurso escolar “Alterações Climáticas”, organizado pelo projecto
Clima@EduMedia, da FLUP  Faculdade de Letras de Universidade do Porto e dirigido a
escolas do 3º ciclo e secundárias de todo o país.

Leia mais na edição impressa de segundafeira

Comentários

Classificados
Precisase
O O Abrigo – Centro de Solidariedade Social de São
João de Ver pretende recrutar colaborador (M/F) para
trabalhar com pessoas idosas, com os seguintes pré
requisitos: Carta de condução; Conhecimentos de
informática; Disponibilidade para trabalhar em regime de
turnos, trabalho noturno, fins de semana e feriados. Os
currículos devem ser enviados para
recrutamento.oabrigo@gmail.com até ao dia 20 de
Março de 2016.
Precisase

Arrendase ou vendese
Loja com 38m2 Rua S. Sebastião, nº. 20, Loja 3 4520 Stª
Mª da Feira (junto ao Café Renascer) Contactos: 256
284 236 / 917 928 117
Arrendase

Pavilhão com 400m2.
S. Vicente Pereira  Ovar 962 879 700
Arrendase

Arrendase
Anexo em Lourosa c/ cozinha, salão, 2 quartos e WC
completo + 1 quarto arrumos e estacionamento 1 viatura
parque fechado. 968 059 545
Arrendase

Consegue
Emprego Hoje
jobtide.com/Emprego

Já empregamos + de 20 000
Pessoas. Emprego na Região
que Desejas Aqui!
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