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Estudo da Medicina
em debate

Duarte Nuno Vieira, diretor da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra, fala
abertamente ao Perspetivas sobre o estado
do Ensino da Medicina em Portugal. Assume
desafios e apresenta propostas.
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Estratégica comum
Já o havíamos referido: Coimbra é

Consórcio
Ageing@Coimbra
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gressão e melhoria do nosso ensi-

oportunidade para realçar a im-

são vários os protocolos estabele-
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