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Medicina Hiperbárica – Hospital Particular do Algarve

Primeiro centro
privado de Medicina
Hiperbárica em Portugal

Um outro exemplo do espírito vanguardista
do HPA está na forma como abraçou este
projeto, em junho do ano passado.
Atualmente, em todo o território continental,
esta competência encontra-se apenas aqui,
em Lisboa e no Porto.
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