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Venda exclusiva de merchandising 
"Joãozinho" no El Corte Inglês 
 
Nesta sexta, sábado e domingo, no Piso 0 do El Corte Inglês 
poderão adquirir em exclusivo todos os produtos de 
merchandising do "Joãozinho".  

 

 
22 de Julho, 2013 

Inscrições abertas para a constituição da equipa de 
Futebol do CH São João  

 

  

Com um passado de ouro 
no panorama inter-
hospitalar nacional, a 
extinta equipa de Futebol do 
CH São João está na 
eminência de voltar a fazer 
história.... 

 

 
  

12 de Julho, 2013 

FAUP apresenta ideias para a requalificação do Pátio 
Nascente do Pólo do Porto do CH São João  

 

  

De um sonho antigo de revitalizar o 
Pátio Nascente do Pólo do Porto do 
CH de São João, surgiu o 
workhsop/concurso de ideias, 
desafio lançado à Faculdade... 

 

 

 

 
Dia 27 de Julho de 2013 

IIº Colóquio de Enfermagem Geriátrica e Gerontológica 
- "Cuidar do Idoso no sec.XXI" | Auditório do Centro de 
Investigação Médica da FMUP  

 

  

No âmbito do encerramento 
da Pós-Graduação em 
Enfermagem Geriátrica e 
Gerontológica da Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP), vai ter lugar... 

 

  

Dia 27 de Julho de 2013 

Convívio do CCD - Secção de Pesca | Encontro-convívio | 
Ribeira de Abade-Gondomar  

 

  

A secção de pesca do Centro de 
Cultura e Desporto (CCD) do CH 
São João convida todos os 
colaboradores a participar na 
prova de pesca que se irá 
realizar... 

 

 

 
22 de Julho, 2013 

Falecimento de colaboradora aposentada  
Informamos a comunidade hospitalar do falecimento 
da Dr.ª Isabel Cantista, assistente social do CH São...  

  

22 de Julho, 2013 

Eleição para representante dos trabalhadores no 
Conselho Consultivo do Centro Hospitalar de São João  
Informam-se todos os colaboradores do Centro Hospitalar 
de São João, EPE que, de acordo com o aviso da... 

 

 

 

 

 

 © 2013 Centro Hospitalar de São João | todos os direitos reservados 
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