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Investigação com participação do São João 
destaca-se nos "Nutrition Awards" 
 
Um estudo que juntou investigadores ligados à Consulta de 
Imunoalergologia do Centro Hospitalar de São João a outras 
entidades portuguesas e internacionais foi distinguido nos 
"Nutrition Awards", promovidos pela Associação Portuguesa 
dos Nutricionistas, pela GCI e pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

 

 
23 de Novembro, 2012 

"A morte e o morrer entre o deslugar e o lugar" 
apresentado no São João  

 

  

O livro "A morte e o morrer entre 
o deslugar e o lugar" que advém 
de uma tese de doutoramento 
da autoria do Padre José Nuno 
Ferreira da Silva, foi 
apresentado... 

 

 
  

20 de Novembro, 2012 

Atividades do Centro de Cultura e Desporto | Festa de 
Natal, Futebol ao domingo e outros  

 

  

Vimos por este meio comunicar 
a todos os nossos associados 
de que já estão a decorrer as 
inscrições dos seus filhos para a 
festa de natal. Os 
interessados... 

 

 

 

 
Dia 29 de Novembro de 2012 

I Jornadas do Serviço Social do Centro Hospitalar de São 
João | Aula Magna da FMUP  

 

  

O Serviço de Humanização e a 
Unidade de Ação Social, no ano 
Europeu do Envelhecimento 
Ativo, propõem-se a realizar no 
dia 29 de novembro de 2012, na 
Aula... 

 

  

De 12 de Outubro de 2012 a 15 de Dezembro de 2012 

Prémio do Internato Médico | Submissão de trabalhos 
até 15 de Dezembro  

 

  

À semelhança do ano 2011, 
encontra-se em vigor o "Prémio 
do Internato Médico do Hospital 
de São João". Este distinguirá 
o melhor trabalho de 
investigação... 

 

 

 
09 de Novembro, 2012 

Serviço de Humanização, Gabinete de Assistência 
Médico Estrangeiro, Unidade de Ação Social e 
Comissão de Ética para a Saúde encontram-se a 
partir de hoje a seguir à Central de Consultas 
Piso2  
Serviço de Humanização, Gabinete de Assistência 
Médico Estrangeiro, Unidade de Ação Social e 
Comissão... 

 
  

06 de Novembro, 2012 

Ocorrência/notificação ou pedido de informação relacionados 
com a Qualidade e Segurança do Doente deverão ser dirigidos 
a Centro de Epidemiologia Hospitalar- 1P36 (pela distribuição 
de correio interno) ou pelo e-mail qsd@hsjoao.min-saude.pt  
Comunica-se que todo o tipo de ocorrência/notificação ou pedido 
de informação relacionados com a Qualidade... 
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