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Subida do Rio Coina - Barreiro Bate recorde de

participações 
 Rostos  -   0 Comentário(s)  -  22 visualizações  

        

Jornal «Rostos» homenageado

no Seixal

Pela divulgação de projectos

do Grupo de Arte Musical «As

Cores» 

BARREIRO – JANTAR DE

HOMENAGEM AOS ROSTOS DO

ANO 

ROSTOS QUE FAZEM A CIDADE.

Jornal Rostos – Barreiro

Tema de capa «Rostos do Ano»

A(nota)mento do Dia

«É pelo sonho que vamos!» 

COLUNISTAS

Peço desculpa

Por Carlos Alberto Correia

Barreiro 

CRITICAS E CRÓNICAS – «Um

momento no c inema»

«Os Guardiões da Galáxia» 

Por Diogo Coelho 

Ninguém quer...casar com ela!

Por Jorge Fagundes

Barreiro 

Uns. E Outros

Por Manuela Fonseca 

Barreiro 

QUE MÉDIA DE CONVERSA…

Por Kira

Barreiro 

O Poder e o poder

Por Nuno Cavaco

Moita 

BASTIDORES

Partido Soc ialista - Barreiro

Sinaliza 29º aniversário da

freguesia da Verderena 

Acampamento da Federação

Distrital de Setúbal da

Juventude Soc ialista

Militantes e simpatizantes

aliaram o lazer à discussão

política 

Deputados do PSD na

A ‘Subida do Rio Coina’, uma iniciativa que

vai já na sua 9ª edição, bateu este ano

todos os recordes de participação. Duzentas

pessoas e cinquenta e oito embarcações

navegaram ao sabor da maré numa viagem

à (re)descoberta do Barreiro visto do rio.

Integrada no projeto BIODISCOVERIES, que

visa, num espaço temporal de cinco anos, o

combate às espécies invasoras da Mata da

Machada e Sapal do Coina, esta iniciativa

revelou-se à altura das expectativas dos

participantes, a saber: Colégio Minerva; Clube

Ferroviário de Portugal; Clube Naval Barreirense; Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro e

Grupo Desportivo Fabril, a par de muitas outras presenças a título individual.

Os participantes, distribuídos pelo Varino Pestarola e pelos caiaques, alguns dos quais alugados

pela Autarquia, contaram com o apoio da Escola de Fuzileiros e dos Bombeiros Voluntários do Sul

e Sueste.

Ainda no âmbito do projeto BIODISCOVERIES, que procura criar laços duradouros entre as

pessoas (voluntários) no combate às invasoras, terá lugar no próximo sábado, 11 de outubro,

entre as 9h00 e as 13h00, uma ‘Ação de Voluntariado na Mata Nacional da Machada’. A limpeza

de resíduos, a par da limpeza de invasoras – acácias e chorões -, são as propostas dessa manhã.

Ajude a cuidar do que é nosso. 

Inscreva-se, ou através da Linha Verde 800 205 681 ou adira em life.biodiscoveries@cm-

barreiro.pt .
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Seja o primeiro a comentar esta notícia.

envie o seu comentário

Nós compramos o seu carro
compramosqualquercarro.com
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Deputados do PSD na

Assembleia Munic ipal do

Barreiro


