
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio   

Egas News

Número 18 |  Março 2019

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
O QUE VAI ACONTECER

Estão abertas as inscrições para o nosso 4º Congresso 
Internacional do CiiEM. Salientamos que também já é 
possível submeter os abstracts ao Congresso, que em 
caso de aceitação, serão publicados na prestigiada Annals 
of Medicine.


Saber mais�

Arquiteto  
Manuel Graça Dias 
1953-2019 

Notícia

Bolsas de Colaboração 
NOVA FASE 

A Egas Moniz inicia o projeto piloto de 
atribuição de bolsas de colaboração aos 

estudantes da Egas Moniz.
Saber mais

Homenageamos o Enorme Arquiteto Manuel Graça Dias, um dos mais ecléticos arquitetos portugueses da sua 
geração. Em parceria com o Arquiteto Egas José Vieira, seu sócio no atelier Contemporânea, conceberam o 
nosso Campus Universitário Egas Moniz. Recentemente voltámos ao contacto para análise e projeção/adaptação 
do projeto.

Deixamos alguma da analise da brilhante concepção:
".....O edifício politécnico tem as janelas e paredes corridas a persianado de alumínio, o que contribui para lhe 
assegurar uma serena horizontalidade. Ao lado, de geometria mais irregular, ainda que referida a enfiamentos e 
alinhamentos vindos da construção principal, o corpo dos serviços sociais do complexo (bar, refeitório, 
associações de estudantes e biblioteca): peça branca, protegida do sol, parcialmente envolta em mosaico vidrado, 
quase já só uma forma escultórica.”

Obrigado

Prof. Doutor José João Mendes
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As XXVII Jornadas Internacionais de Medicina Dentária do 
IUEM decorrerão nos dias 4 e 5 de abril de 2019. Nesta 
edição, teremos algumas novidades, mantendo a tradição 
de elevada qualidade científica das edições passadas.


Saber mais

As XXV Jornadas de Ciências Farmacêuticas do IUEM, irão 
realizar-se no dia 30 de abril de 2019.


Saber mais 

No dia 19 de abril de 2019, irão decorrer as X Jornadas de 
Ciências da Saúde do Instituto Universitário Egas Moniz. 


Saber mais

Estão abertas as inscrições para o Curso Básico de 
Cuidados Paliativos até 3 de Maio de 2019. Este curso visa 
capacitar os profissionais de diferentes áreas profissionais 
em ações paliativas de doentes com doença crónica, 
avançada e progressiva e dos seus familiares.


Saber mais

No próximo dia 1 de abril, decorrerá, no auditório Professor 
Doutor Martins dos Santos, uma reunião clínica com a 
SMILES, uma ONG dedicada a cobrir necessidades 
sanitárias em lugares com escassos recursos.


Saber mais

A Biblioteca promove mais um workshop sobre o recurso 
Mendeley – Nível inicial, que se realizará no próximo dia 8 
de Maio das 9H00 às 11H00.


Saber mais

Dia 10 de abril de 2019, pelas 17 horas no auditório 4, 
decorrerá a 3ª Reunião Clínica de Nutrição, sobre 
“Promover a hidratação em Geriatria: técnicas e 
dificuldades”, com a Prof. Doutora Joana Pires.


A Prof.ª Doutora Ana Azul irá palestrar, no dia 9 de abril de 
2019, numa das “Noites da SPEMD”, cujo tema será 
“Adesão: Desmistificar conceitos e transmitir dicas 
clínicas”.


Saber mais

A Egas Moniz recebe a 53ª Reunião Científica da 
Sociedade Anatómica Portuguesa / 6ª Reunião Científica 
da Associação Anatómica no dia 25 de maio de 2019. A 
Comissão Organizadora será presidida pela Prof.ª Doutora 
Maria Alzira Cavacas.

Saber mais
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https://www.facebook.com/jornadasmdegasmoniz/?__tn__=,d,P-R&eid=ARCpwzroGzm_HLlK06UT_4otcUsHqjriaN2Uf65WW7z5z--8r3LFkAShHyNUiWsGA9alBceygnKvEPZ2
https://www.facebook.com/XXV-Jornadas-De-Ci%C3%AAncias-Farmac%C3%AAuticas-237549713856302/?tn-str=k*F
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https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/essem/cursos/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%B5es-e-cursos-de-curta-dura%C3%A7%C3%A3o/curso-b%C3%A1sico-de-cuidados-paliativos.aspx?fbclid=IwAR2h9nKXuLcQX6S-ZmTQ_c8EpfFkBVZdoJ4T_18WUc-8Vg0kG5SSKR8veUU
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CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

A Egas Moniz convida todos os membros da Egas Moniz a 
participar no maior evento científico da nossa instituição, o 4º 
Congresso Internacional do CiiEM.

Saber mais

O LabPSI anuncia os dois próximos LabMeetings’19, que 
decorrem nos dias 4 de abril e 9 de maio. Estes meetings 
contemplam a Validação de Instrumentos Psicológicos (4 
de abril) e Introdução à Análise Qualitativa em Psicologia - 
(9 de maio).


Saber mais

�

�

O Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas 
Moniz lembra toda a comunidade que o mês de Abril é O 
mês da prevenção dos maus-tratos na infância!


Saber mais

No dia 3 de abril de 2019, no âmbito de uma ação do 
Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA), irá decorrer uma 
sessão de esclarecimento de um funcionário do Serviço 
Público de Saúde da Suécia de Dalarna. Terá lugar no 
auditório 5.

A Egas Moniz vai estar na Futurália 2019, o maior evento  
de oferta educativa, formação e empregabilidade jovem do 
país. Não percam o nosso stand e muitas surpresas!


Saber mais

A Comunidade em Ação, uma iniciativa do Instituto 
Universitário Egas Moniz organiza o Projeto Juventude em 
Movimento com “Sexualidade: Autoestima, Relações 
Interpessoais, Sentimentos e Tomada de decisão”.

Saber mais

Na Egas Moniz, no âmbito da Interação com a 
Comunidade, desenvolvemos inúmeras oportunidades de 
ações de voluntariado. No dia 1 de abril, haverá 
apresentação de mais uma oportunidade.


Saber mais

O Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária - AA-IUEM 
junta-se uma vez mais ao Hospital da Bonecada que 
decorre até de 25 de abril a 4 de maio.


Saber mais

A 6.ª Edição do Dia Aberto da Egas Moniz, irá decorrer nos 
dias 11 e 24 abril. Esta é uma oportunidade única para os 
alunos do ensino secundário visitarem as nossas 
instalações e passarem pela experiência de como é ser-se 
estudante da Egas Moniz.
 
Saber mais

�

�

�

�

�

�

�

https://www.facebook.com/LCFPEM/?__tn__=kC-R&eid=ARC_7SBGiXZ4qi4KmVJ_kP-VkH7-aZ9tEMtJxke_xu-s5mbB-WkjqhRG3Kp1GVXDrGG68Kc2S_D3ARfb&hc_ref=ARRhVRpGi8pT7gpZfUzbxxgWdWXVItpwy2ZcY-ffbsT9w0GIC5k_vr2Vjyk2hOp3pmg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA-HtC19IfanlbXKAHe9i-P2xOseSulPQQthrVjMy1jKNlS-1sTvQxg1_UnOqqJE0jzv7g7_kRFUF3JYLbe6N4OcsR0CFulZ5Ufbb1Bh8Fi7zlO1gYBwZj_AkqT4ixRtLzTXl2y58MoF7lOhvgbdvrxMoIkg0ne6kKVxBJ2cDmg-Z2A2pvPmedEJn0huW_tWmJyv95B-o2dleacQL5MsAadkKPrJpLvQMLDrxnr5dEbgacc-2-KjpCuCtv5riSre7Zt-oK9ErKleSQqllk6V8PK1bGGb79uOj1ajD-OmFHHSuVRbMaaoahntYd76Du2nRojyxrZYfNpg6OvT95v5jP0tOTl
https://www.facebook.com/LCFPEM/photos/a.1772527763025562/2283059671972366/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2188303928147718&set=pcb.2188304078147703&type=3&theater
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https://www.facebook.com/AAIUEM/photos/a.513220225395951/2317544328296856/?type=3&theater
https://ciiemcongress.com/?fbclid=IwAR3p500pIsX9QJX8oz9lpNLEOZAAxPQuQlZescZhY7UJjBmjVUckBwUIp3M
https://www.facebook.com/LabPsiEgasMoniz/photos/a.245251732815761/299604644047136/?type=3&theater


 

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

CULTURA
O Coro Académico Egas Moniz convida todos os 
professores, alunos e funcionários para fazerem uma 
audição. Compareçam no Auditório Professor Doutor 
Martins dos Santos numa quarta-feira, às 17 horas ou 
sexta-feira, às 15 horas.


Saber mais
�

A Vice-Reitora do IUEM, Prof.ª Doutora Cristina Manso, no 
âmbito das celebrações do dia mundial da Saúde Oral 
promovidas pela Ordem dos Médicos Dentistas, 
representou a Egas Moniz e o IUEM num painel dedicado 
ao dia.

Saber mais

Os nossos estudantes do 3º ano da Licenciatura em 
Enfermagem, enquadrados na UC de Enfermagem de 
Saúde Comunitária, no projeto de parceria e intervenção 
"Cá entre nós: Promoção de uma sexual idade 
positiva" (CeN:PS+), realizaram sessões de promoção da 
saúde na Escola Secundária Anselmo de Andrade.

Saber mais

Decorreu mais uma reunião clínica no dia 26 de março de 
2019. Esta reunião contou com a parceria entre o MIMD e a 
LF sobre o tema “Coluna Cervical e Disfunção 
Temporomandibular” pelo Mestre Filipe Videira.


Saber mais

Nos dias 20 e 29 de março de 2019, decorreu o 2º módulo 
da 2ª edição da Pós-graduação baseada na Técnica 
Invisalign® com a Prof. Doutora Esmeralda Herrero e Prof. 
Doutora Teresa Sobral Costa.


Informações

Durante a semana de 25 a 29 de março, decorreram na 
Escola Básica da Costa de Caparica, ações de 
sensibilização para os mais novos sobre Violência no 
Namoro, Abuso Sexual e Sexualidade.


Saber mais

Durante a semana de 18 a 22 de março decorreram no 
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, no Barreiro, e na 
Escola Básica da Costa de Caparica, ações de 
sensibilização para os mais novos sobre Perigos nas 
Redes Sociais, Abuso Sexual e Sexualidade. 

Saber mais
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Já pode submeter as suas apresentações científicas ao 28º 
Congresso da OMD. Não se esqueça de consultar o 
regulamento e as recomendações. 

Aceda ao formulário aqui 👉  on.omd.pt/2FBwOKp


Saber mais
�

http://on.omd.pt/2FBwOKp?fbclid=IwAR2_u1RgeCwAwoU6s3xpvX0kaWbYX9fTb8OH32feiDPnbdUyPI4fj9wBvE8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009043979503&__tn__=,dlC-R-R&eid=ARDm8vf92IPMQiMnMqjQh8CcnxP802auXJ2Lyjq7b7-HqFsgNT41SU5RD0LcKEnWgbpIyvVWxptWT4nh&hc_ref=ARQ98E2UFEWa776q4BqNYfLfEJWkJWdt8ZHYdyMr2JBYqPu_2FrR0rx637xDcsQqZ-A
https://www.facebook.com/120593381320306/photos/a.123172891062355/2211993415513615/?type=3&theater
https://www.facebook.com/omdpt/videos/982150698655061/
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Durante a semana de 11 a 15 de março, decorreram no 
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, no Barreiro, ações 
de sensibilização para os mais novos sobre Bullying e 
Perigos nas Redes Sociais.


Saber mais

No âmbito da ação do Gabinete de Inserção na vida ativa 
(GIVA), efetuou-se uma reunião para estabelecimento de 
protocolo com a prestigiada Education Lounge ®.


Saber mais

O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas - AA-
IUEM organizou o XIV Simpósio “Farmácio Hospitalar: 
Profissão e Futuro” que decorreu no Campus Egas Moniz.


Saber mais 

No dia  22 de março de 2019, decorreu o VI Simpósio 
“Olhares da Psicologia” do Instituto Universitário Egas 
Moniz, com a organização de 4 workshops Pré-Simpósio.


Saber mais

O Congresso da Ordem dos Nutricionistas decorreu nos 
dias 21 e 22 de março de 2019. Os nossos alunos da 
Licenciatura em Ciências da Nutrição estiveram presentes 
neste que é o maior congresso nacional em Nutrição


Saber mais

O VII Seminário de Violência Doméstica: O Homicídio em 
Contexto de Violência Doméstica decorreu no dia 15 de 
março de 2019. 


Saber mais

A Egas Moniz participou no passado dia 15 de março de 
2019, no Porto, numa formação dedicada à "Aprendizagem 
e Serviço" (ApS), uma metodologia de ensino inovadora.


Saber mais

Dia 13 de março de 2019, no auditório 4, decorreu a 2ª 
Reunião Clínica de Nutrição, sobre "Imunonutrição em 
oncologia: a experiência da Consulta de Nutrição Egas 
Moniz", com a Prof. Doutora Renata Ramalho.


Saber mais

No âmbito do pedido especial de renovação da 
Acreditação de Ciclos de Estudos Não-Alinhados (PERA), a 
Egas Moniz recebeu a acreditação por 3 anos do Mestrado 
em Nutrição Clínica e da Licenciatura em Ciências da 
Nutrição.

Foi publicado um artigo sobre o trabalho forense 
desenvolvido pelo Laboratório de Ciências Forenses e 
Psicológicas Egas Moniz na prestigiada revista ScyTech 
Europa.


Saber mais
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https://www.facebook.com/comunidade.em.acao2/photos/pcb.442878466467618/442877913134340/?type=3&theater
http://educationlounge.de/
https://www.facebook.com/necfaaiuem/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/necfaaiuem/posts/2219168881463172
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945/1915691851873978/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2371541962883994&set=a.565629566808585&type=3&theater
http://www.ministeriopublico.pt/pagina/vii-seminario-de-violencia-domestica-homicidio-em-contexto-da-violencia-domestica-relacoes
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/forma%C3%A7%C3%A3o-orsies.aspx
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945/1849020705207760/?type=3&theater
https://www.egasmoniz.com.pt/media/105898/Artigo-Prof-Quintas.pdf


 

CULTURA E DESPORTO

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)
No 1 de Março teve lugar a apresentação dos 4 
laboratórios de investigação do CiiEM: Morfology/
Anatomy Lab, Molecular Interactions Lab, Applied 
Microbiology Lab e PharmSci Lab

Saber mais�

A TinTuna tem o prazer de anunciar que as Noites de Baco 
estão de volta! As tunas desta XIV edição serão reveladas 
nos próximos dias mas podem já marcar nas vossas 
agendas as datas de 29 e 30 de março. 


Saber mais

A TinTuna participou no XIV Ciclone, organizado pela 
TUSA- Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum, dos 
Açores. A Tintuna saiu deste festival com o prémio de 
Melhor Serenata, Melhor Solista e 2.ª Melhor Tuna! 


Saber mais

O nosso aluno Miguel Oliveira, piloto da KTM estreou-se 
com o 17º lugar no Grande Prémio do Catar, naquela que 
foi a sua primeira prova da carreira do Mundial de MotoGP.

Força Miguel, a Egas Moniz deseja-te toda sorte do 
Mundo!


Saber mais

Dia 1 de março a nossa In’Spiritus Tuna esteve FORA DA 
LEI no X Xácara das Bruxas - Festival de Tunas Femininas, 
a convite da Barítuna. Regressam com os prémios de 
Melhor Pandeireta e MELHOR TUNA!


Saber mais

O dia 28 de março a Associação Académica do Instituto 
Universitário Egas Moniz festejou o seu 28º aniversário. 
Contou com um dos maiores eventos académicos.


Saber mais

�

�

�

�

�

Decorreu mais um módulo da Pós-graduação em 
Endodontia Clínica Internacional, que contou com um 
docente da casa, Mestre Bruno Vargas Pinto.


Saber mais
�

https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/laborat%C3%B3rios-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-do-ciiem.aspx
https://www.facebook.com/bruno.v.pinto?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAp9StVtS_1m626mE1OkbMMS8-E_bHMUUAQoDNIo6qo9wGTYmzc2D5wXDe04b2YDtlfJ9UsxNNOjvnx&fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215901373861896&set=pcb.10215901375661941&type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1595420580561522/
https://www.facebook.com/tusaacores/?__tn__=K-R&eid=ARBOnkrjzFPt1jvgWznQ-hzXGT8ebY7YgR8QKEDYuv7zf9lS4RXXmmbtMgONbebWNMiV7rbaotde7nUN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=
https://www.facebook.com/tintunapt/
https://www.ojogo.pt/modalidades/motores/noticias/interior/direto-motogp-acompanhe-a-corrida-de-miguel-oliveira--10664063.html
https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/photos/a.763072073715415/2130995800256362/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aeiscsem.org/?__tn__=K-R&eid=ARCdWZy5RNW3OpOTZP1P6qanE6FCubJs91r1V3bDThwpASDTt_cl4hGh8PbTEbzoIXLRou1Ooqe16ahx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5G64as5h7q2V5wkRJe6VGiGpKFzz_lVW2x8kclEsA3RjMuIvbolWDMVRp1xpV2rhM_LTw6lL2lm7ZcShpa9fe73clMKXx3LLUhLGgA1PejDzjTHh4wJrZ_ix9e6cLuMb8p0fg3tHAh49_3t1ap8XuylMw7ycOBHQhKjTVGBmI8G84wk-xIu9ykgqfYMG_rREH7jDQMDVx2DvOLg19-01oqV679sIufGPzqpZHKe2IDqqOpJy5w9QoNg6vRrMR5KHTjf4kvmbq8b9dLiKKqZe1oR6UZA34q5gcp1RljNKbr08pgPdzDV2SfiArBXG6S2kJQ_Chb0CP1GHSGwW6jWNwLw


 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE
No dia 27 de março de 2019, o Reverendíssimo Bispo de 
Setúbal, D. José Ornelas de Carvalho, presidiu à 
celebração de uma eucaristia, no Auditório Professor 
Doutor Martins dos Santos, no âmbito de uma visita às 
comunidades da diocese, com enfoque na juventude.


A Egas Moniz esteve presente no Salão do Estudante no 
Brasil. Esta iniciativa que teve lugar em várias cidades 
brasileiras de 16 a 30 de março, faz parte da visão 
internacional da Egas Moniz para acolher alunos brasileiros. 
Foi com muita alegria e honra que estivemos convosco e 
esperamos que venha estudar connosco!


Saber mais

A Egas Moniz, representada pelo Prof. Doutor Mário Polido, 
esteve na BMI AGENTS WORKSHOP ASIA (Tailândia), de 
19 a 20 de março de 2019. Este foi um evento que contou 
com representação de países como a China, Coreia do Sul, 
Índia, Singapura, Malásia, entre outros.

Saber mais
A Egas Moniz esteve em Milão nos dias 20 e 21 de março 
com os nossos alunos internacionais Samuele Wolf e Luca 
Favasuli, num dos maiores eventos de Educação Superior 
em Itália!

Saber mais

No dia 20 de março, os alunos e docentes do MIMD do 
IUEM comemoraram o dia mundial da saúde oral com uma 
iniciativa promovida pela Sociedade Portuguesa de 
Estomatologia e Medicina Dentária, na Escola Secundária 
Francisco Simões.
Saber mais

Nos dias 14, 15 e 16 de março realizou-se a Egas Spot, 
uma iniciativa da AE ESSEM e que decorreu no Campus da 
Egas Moniz.


Saber mais

Nos dias 21 e 22 de fevereiro e 26 e 27 de março de 2019, 
decorreram os processos de auditoria interna e externa da 
Egas Moniz, que levou à renovação da certificação da 
norma ISO 9001:2015 no âmbito do Ensino.


Se és dos que pensam que comunicar se resume às 
palavras que usas, prepara-te para mudar de ideias! Bem 
empregues, o tom com que falas, os gestos que fazes e até 
a postura do teu corpo, podem ajudar-te a atingir objetivos 
e até a garantir aquela oportunidade que tanto procuras. 
Conhece mais sobre a regra 7-38-55.


Saber mais
Já chegou a NutriEgas de Março. Nesta edição não percam 
mais novidades no Radar da Profissão, Evidência, Eventos 
e ainda dicas nutricionais.

Saber mais
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https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945/1911473982295765/?type=3&theater
https://www.bmiagentsworkshop.com/thailand---march-2019.html
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945/1912241968885633/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.696618817114627/1912799635496533/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/563891907426707/
https://www.skillsjovem.pt/lista-de-cursos/sinopse-curso-comunicar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2371576616213862&set=a.565629566808585&type=3&theater


 

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
A Egas Moniz tornou-se membro oficial da Eurashe - 
European Association of Institutions in Higher Education, 
uma organização que oferece orientação profissional em 
programas de investigação nos ciclos de Bolonha. A Egas 
Moniz torna-se, assim, no 63º membro da Eurashe.


Saber mais

No passado mês de janeiro fizemos uma parceria com a 
campeã do Mundo e da Europa dos 50km marcha, Inês 
Henriques, no âmbito da consulta de Medicina Dentária 
Desportiva Egas Moniz.

Saber mais

�

�

A Eramus Great Association for Students (E.G.A.S.) 
organizou um tour à cidade de Almada. Esta iniciativa 
permitiu dar a conhecer a nossa cidade, a sua cultura, 
locais históricos e urbanos.


Saber mais

A AE-ESSEM organizou um rastreio do HIV no dia 29 de 
março para toda a comunidade Egas Moniz.


Saber mais

A AE-ESSEM promoveu um rastreio de visão no dia 7 de 
março para toda a comunidade Egas Moniz.

Saber mais

A oferta académica mais completa encontra-se em 
Espanha e decorreu na IFEMA de Madrid, onde a Egas 
Moniz marcou a sua presença. Um agradecimento especial 
a todos os que cooperaram para esta divulgação.


Saber mais

No dia 18 de março a Prof.ª Doutora Nathalie Antunes 
Ferreira, professora do IUEM, deu uma entrevista à RTP 1 - 
Portugal em Direto, sobre escavações arqueológicas em 
Loures. 

Saber mais

A AA IUEM apoiou mais uma iniciativa do Instituto 
Português do Sangue e Transplantação (IPST) numa 
campanha de doação de sangue, no dia 12 de março de 
2019.

Saber mais
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https://www.eurashe.eu/egas-moniz-higher-education-school-joins-eurashe-as-a-full-member/?fbclid=IwAR3tz6B_ZHaqDIsyEuLgqvekNF2GqmQUVfSrxbR2DK33InplhNBlgzUA-6k
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/parceria-com-a-atleta-in%C3%AAs-henriques.aspx
https://www.facebook.com/egaserasmus/photos/a.262913404532498/414486472708523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803/838984556437091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803/827287517606795/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1925691360874027/1925690904207406/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.696618817114627/1925287060914457/?type=3&theater
http://ipst.pt/
https://www.facebook.com/AAIUEM/posts/2344776025573686


http://www.egasmoniz.com.pt/
  

http://www.egasmoniz.com.pt/
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
http://www.egasmoniz.com.pt/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/

