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 Para conhecimento de todos os serviços e 
estabelecimentos dependentes do 
Ministério da Saúde 

 

Acolhimento do CAT das Taipas ASSUNTO: 

A pedido do Instituto da Droga e Toxicodependência e do Hospital Júlio de Matos, dá-se conhecimento 
das novas instalações temporárias do CAT das Taipas, anteriormente instalado na Rua das Taipas: 

Assim, comunica-se que a partir do dia 21 de Setembro de 2006 e no sentido de uma cooperação entre 
serviços do Ministério da Saúde, o Hospital Júlio de Matos acolheu temporariamente nas suas 
instalações o CAT. 

As diversas actividades deste Centro de Atendimento serão asseguradas em áreas disponibilizadas em 
diversos locais do Hospital nomeadamente: 

Serviço de Internamento – Pavilhão 21 B r/c. 1º braço da ala esquerda com entrada e saída autónoma 
por porta própria. 

Serviço Ambulatório – Pavilhão 21 C r/c 2º Braço da ala esquerda com entrada pela porta principal. 

– Pavilhão 14 cave com entrada própria 

– Pavilhões 40 e 26 (Hospital de Dia e Terapia Ocupacional) 

Serviços Administrativos e Direcção – Pavilhão 11, 1º andar, corredor esquerdo, junto ao Salão Nobre, 
com entrada pela porta principal e escadaria. 

A Direcção deste Centro é constituída por: 

Dr. Luís Patrício – Director do CAT 

Dr. António Costa – Director Adjunto 

Dra. Isabel Pimentel – Assessora do Director 

A todos os destinatários desta informação se pede o maior sentido de cooperação e solidariedade para 
um bom acolhimento destes profissionais e utentes. 
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