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Pólo de Valongo inaugura unidades 
psiquiátricas residenciais para jovens e 
idosos 
 
A Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental (CPSM) do Centro 
Hospitalar de São João (CHSJ) dispõe, agora no Pólo de 
Valongo, de duas novas unidades residenciais dedicadas ao 
Jovem e ao Idoso preferencialmente para perturbações 
alimentares e processos demenciais, respetivamente. 
Assistiu-se, ainda, à beneficiação das instalaç... 

 

 
14 de Agosto, 2015 

Médico do São João cria app que ajuda a diagnosticar 
doenças sexuais masculinas  

 

  

A primeira aplicação informática 
para telemóveis que ajuda no 
diagnóstico e tratamento de 
doenças sexuais masculinas... 

 

 
  

14 de Agosto, 2015 

Abertas as candidaturas à bolsa D. Manuel de Mello  

 

  

A Fundação Amélia de Mello 
instituiu uma bolsa anual, 
denominada “Bolsa D. Manuel 
de Mello”, no montante de 
12.500 euros... 

 

 

 

 
De 10 de Agosto de 2015 a 28 de Agosto de 2015 

Inscrições abertas para novas ações de formação | 10 a 
28 de agosto  

 

  

O Centro de Formação informa 
todos os colaboradores que no 
período de 10 a 28 de agosto 
de 2015 se encontram abertas 
as inscriç... 

 

  

Dia 07 de Setembro de 2015 

Conferência "Medicamentos Biossimilares - Presente e 
Futuro"  

 

  

O INFARMED, I.P. irá realizar no 
próximo dia 7 de setembro de 
2015, na Aula Magna da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto &ndash... 

 

 

 
31 de Agosto, 2015 

Newsletter do Programa Nacional para a Tuberculose da DGS 
- Volume I - Julho/Setembro 2015  
Divulga-se, para conhecimento dos profissionais de saúde, a 
Newsletter do Programa Nacional para... 

 
  

31 de Julho, 2015 

Horário de Agosto do setor de Arquivo e Acesso à 
Informação  
Informa-se que o horário de atendimento do Setor de 
Arquivo e Acesso à Informaç... 
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