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Estudo da saúde em populações do passado e do
presente numa perspetiva biocultural
NO FECHO DAS COMEMORAÇÕES DOS 25
ANOS DO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM ANTROPOLOGIA E SAÚDE, INTEGRADO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PERCEBEMOS A DINÂMICA DESTE GRUPO DE INVESTIGADORES QUE
ALCANÇA CRESCENTE DIMENSÃO INTERNACIONAL.
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