Ensino

Lancaster King’s School

Lancaster King’s
School na promoção
do empreendedorismo

O projeto Eureca, criado pela Lancaster
King’s School com o apoio das câmaras
municipais, pretende premiar projetos
empreendedores, fomentando a inovação e
preparando os alunos para ensino
universitário.
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