Saúde

Hospital de Santa Maria – Porto

Mais praticantes e aumento
de lesões motivam Seminário
sobre Saúde no Desporto

O Hospital de Santa Maria – Porto no
decurso dos seus 127 anos de história tem
primado pelo exemplo de modernização,
empreendedorismo e excelência na Saúde.
Reconhecido, nacional e internacionalmente,
nas especialidades de Ortopedia,
Traumatologia e Medicina Desportiva, esta
Instituição conta com um corpo clínico de
grande prestígio.
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