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Dia Mundial da Criança 2014 | Programa de 
atividades 
 
Uma vez mais, o Centro Hospitalar de São João preparou 
várias iniciativas de comemoração do Dia Mundial da Criança 
que se realizarão entre os dias 26 de maio e 7 de junho. 
Consulte o programa em anexo e conheça o rol de 
atividades que especialmente concebidas para as nossas 
crianças. 
  

 

 
23 de Maio, 2014 

Homenagem a Florence Nightingale domina 
comemoração do Dia Internacional do Enfermeiro 2014  

 

  

O Centro Multimeios de 
Espinho recebeu, no passado 
dia 12 de maio, um conjunto de 
atividades destinadas à 
comemoração do Dia 
Internacional... 

 

 
  

23 de Maio, 2014 

Campanha de descontos exclusiva da NSeguros| 
Presença de um profissional da NSeguros nos dias 26, 
27 e 28 de Maio no corredor de acesso ao atrium do piso 
2, das 8 e as 16 horas  

 

  

Informamos que foi estabelecido 
um novo protocolo com a N 
Seguros, seguradora do Grupo 
Montepio que opera no mercado 
dos seguros diretos (telefone e 
internet... 

 

 

 

 
De 19 de Maio de 2014 a 30 de Maio de 2014 

Pós-Graduações FMUP | Regimes presencial e à 
distância | 1ª Fase de candidaturas  

 

  

Decorrerá entre 19 e 30 maio, a 
1ª fase de candidaturas às Pós-
Graduações promovidas pela 
Faculdade de Medicina... 

 

  

Dia 28 de Maio de 2014 

Ação de sensibilização | Estilos de vida saudáveis na 
infância | Pediatria Médica  

 

  

No dia 28 de maio, a sala FNAC 
Kids, na Pediatria Médica, vai 
receber uma ação de 
sensibilização para estilos de 
vida... 

 

 

 
21 de Maio, 2014 

Plano Regional de Saúde do Norte | Para consulta dos 
profissionais do CHSJ  
O Plano de Saúde da população da região Norte 2014-
2016 (PRSN), aprovado... 

 
  

02 de Maio, 2014 

Notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros 
riscos em saúde pública  
A Notificação Obrigatória de Doenças é de enorme 
importância... 
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