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Inserida na Universidade Nova de Lisboa, a
Escola Nacional de Saúde Pública celebrará em
breve os seus 50 anos de existência. Nesta
edição, para ficarmos a conhecer melhor este
estabelecimento de ensino superior, contamos
com as palavras e a visão do subdiretor da
instituição, o professor Rui Santana.
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