Ensino

Lancaster King’s School

Abra as portas ao
Mundo na Lancaster
King’s School

Projeto educativo assente na formação de várias
línguas, a Lancaster King’s School marca, desde
2009, presença a nível nacional por impulso do
empreendedorismo de António Meira.
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