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Um bom lugar
para se estudar
Proatividade
nas respostas
sociais

Fomos ao encontro de Joaquim Mourato,
presidente do Instituto Politécnico de
Portalegre (IPP), e ficámos a conhecer as
respostas que a instituição está a dar à sua
comunidade de alunos.
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Formação com tudo o que
é necessário
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