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Residência António Maria de Senna: uma 
alternativa próxima da comunidade que visa 
a recuperação das competências sociais  
 
A Residência António Maria de Senna situa-se no Pólo de 
Valongo do Centro Hospitalar de São João (CHSJ). Trata-se 
de uma unidade residencial com lotação de 12 vagas, 
destinada a pessoas com doença mental grave, 
psicopatologicamente compensados (estabilizados), com grau 
moderado de incapacidade psicossocial, tendo por finalidade 
a sua reintegra... 

 

 
09 de Agosto, 2016 

Residência Fernandes da Fonseca: Uma resposta 
temporária e diferenciada para idosos com quadro 
demencial e apoio a cuidadores  

 

  

A Residência Fernandes da 
Fonseca, localiza-se no Pólo 
de Valongo do Centro 
Hospitalar São João (CHSJ). A 
unidade funciona em... 

 

 
  

04 de Agosto, 2016 

Residência Elysio de Moura: única em Portugal ao 
serviço das pessoas com Perturbações do 
Comportamento Alimentar e Perturbações Borderline da 
Personalidade  

 

  

A Residência Elysio de Moura, 
inaugurada em Setembro de 
2015 e localizada no Pólo de 
Valongo do Centro Hospitalar de 
São Joã... 

 

 

 

 
De 09 de Junho de 2016 a 31 de Agosto de 2016 

+Saúde Mental para todos  

 

  

No dia 10 de outubro, Dia 
Mundial da Saúde Mental, 
vamos mostrar no Porto o que 
podemos fazer em conjunto e 
juntar todas as cabeças numa... 

 

  

De 03 de Agosto de 2016 a 05 de Outubro de 2016 

PBJ Santander Scientific Excelency Award  

 

  

A Porto Biomedical Journal e o 
Santander estão empenhados 
na promoção da excelência na 
Ciência. Para esse efeito, e 
porque... 

 

 

 
23 de Agosto, 2016 

Atualização do procedimento e documentação associada 
ao recurso a Carros de Emergência  
A UAG de Medicina Intensiva, com a colaboração da QSD, 
tem vindo a rever os documentos... 

 
  

15 de Julho, 2016 

PEM - Receita Sem Papel - Alteração do período de 
reimpressão do Guia de Tratamento  
No seguimento da publicação da Portaria n.º 224/2015, de 
27 de julho, que define na... 

 

 

 

 

 

 
© 2014 Centro Hospitalar de São João | todos os direitos 
reservados 
Os conteúdos disponibilizados apenas estão disponíveis 
dentro da rede do Centro Hospitalar de São João.  

 

 

 

http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718%20&noticiaId=69529
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718%20&noticiaId=69529
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718%20&noticiaId=69529
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=69512
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=69512
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=69512
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=69495
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=69495
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=69495
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=69495
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=34968&eventoId=69328
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=34968&eventoId=69490
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=69557
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=69557
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=69454
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=69454
http://intranet/
http://intranet/
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=&noticiaId=69529
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=&noticiaId=69512
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=&noticiaId=69495
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=&eventoId=69328
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=&eventoId=69490

