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FCDEF-UC:
Presente com futuro

A Faculdade de Ciências do Desporto e de
Educação Física da Universidade de Coimbra
(FCDEF-UC) é a mais recente das oito
Faculdades que integram aquela que é a mais
antiga Universidade portuguesa.
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