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Joss Stone visita crianças internadas no São 
João  
 
As crianças hospitalizadas no Hospital Pediátrico Integrado do 
Centro Hospitalar de São João (CHSJ) receberam a visita 
surpresa da cantora britânica Joss Stone que se encontrava 
de passagem por Portugal e que se quis juntar aos Doutores 
Palhaços da Operação Nariz Vermelho (ONV), em mais uma 
ação de solidariedade.  

 

 
21 de Julho, 2014 

São João utiliza biomaterial em cirurgia Ortopédica que 
evita próteses e complicações  

 

  

Investigadores e engenheiros 
portugueses estão a desenvolver 
materiais usados em cirurgia 
ortopédica que permitem a 
substituiçã... 

 

 
  

15 de Julho, 2014 

Prémio de Boas Práticas em Medicina Transfusional - 
Receção de candidaturas até 14 de outubro de 2014  

 

  

A Comissão Hospitalar de 
Transfusões (CHT) do Centro 
Hospitalar de São João 
(CHSJ), com o apoio da 
Direção Cl... 

 

 

 

 
De 21 de Julho de 2014 a 31 de Agosto de 2014 

Acompanhe a viagem de António Girão de Roterdão ao 
Porto a favor de "Um Lugar pró Joãozinho"  

 

  

O ciclista António Girão iniciou 
uma viagem de 2 700 
quilómetros pela Europa, 
destinada a divulgar o projeto 
“Um Lugar para... 

 

  

De 24 de Julho de 2014 a 30 de Setembro de 2014 

Visite a exposição "Ser São João - 55 anos" e faça uma 
retrospetiva histórica do CHSJ  

 

  

A atualidade do Centro 
Hospitalar de São João (CHSJ), 
será marcada, ao longo de 2014, 
ano da comemoração do 55º... 

 

 

 
25 de Julho, 2014 

Deliberação do CA acerca da prática anómala por parte de diversos 
utilizadores de telemóveis institucionais de utilização da Central Telefónica 
para marcação de chamadas para o exterior  
Tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento da prática anómala...  

  

17 de Julho, 2014 

Mudança de localização do 
Gabinete do Cidadão e Internato 
Médico  
O Gabinete do Cidadão mudou de 
instalações das salas contíguas ao 
Atrium... 
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