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No âmbito do projeto BIODISCOVERIES, apresentado publicamente a 18 de setembro e que visa,

num espaço temporal de cinco anos, o combate às espécies invasoras da Mata da Machada e Sapal

do Coina.

Refira-se que a característica distintiva do projecto se prende com a integração do voluntariado –

escolas, reformados, coletividades, empresas, e população em geral – na procura da criação de laços
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Para publicidade contacte 927 551 805
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Festival da Ostra está em

meia centena de

restaurantes

A ostra setubalense está em

destaque num festival

gastronómico a realizar entre

27 de Setembro…

“Meu Pátrio Sado” inicia

Jornadas Europeias do

Património

A inauguração da exposição

“Meu Pátrio Sado”, realizada no

passado sábado, no Museu de

Trabalho…

Jornadas Europeias do

Património Grândola 2014

As Jornadas Europeias do

Património são assinaladas no

próximo fim de semana com um

conjunto…

duradouros entre as pessoas e o combate às invasoras.

Desta forma, propõe-se a ‘Subida do Rio Coina’, uma iniciativa que vai na sua 9ª edição e que, à

semelhança de anos anteriores, disponibiliza aos participantes (mediante inscrição prévia) uma

viagem à descoberta do Barreiro visto do rio. Encontram-se abertas as inscrições, quer para

participar a bordo do Varino Pestarola, propriedade da Autarquia e que dispõe de 23 lugares, quer a

bordo de 10 caiaques duplos. Se tiver embarcação própria pode, igualmente, participar nesta

iniciativa agendada para 4 de outubro (sábado), pelas 9h30.

Informações/Inscrições – Linha Verde 800 205 681.
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