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Gala de Ópera com Elisabete Matos e a 
Orquestra da Universidade do Minho" a favor 
do Projeto ‘Um Lugar pró Joãozinho’ 
 
A "Gala de Ópera com Elisabete Matos" será um espetáculo 
solidário com o projeto "Um Lugar pró Joãozinho" que visa 
erguer a nova Pediatria do Centro Hospitalar de São João 
com o apoio de donativos privados e que tem como 
Presidente da Comissão de Honra a Dra. Maria Cavaco Silva.  

 

 
30 de Novembro, 2012 

"Mais nozes que vozes" volta a dar que falar  

 

  

Após o lançamento do 
programa-piloto de "Mais nozes 
que vozes - Saúde Mental Sem 
Fios", um magazine radiofónico 
construído pelos utentes e 
profissionais... 

 

 
  

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... 

 

 

 

 
Dia 05 de Dezembro de 2012 

50 anos do Serviço de Psiquiatria - Ciclo de Conferências | Saúde Mental 
e Deus | Aula Magna da FMUP  

 

  

A última conferência do ciclo integrado nas 
comemorações do cinquentenário do Serviço de 
Psiquiatria terá lugar no dia 5 de Dezembro, na 
Aula Magna da... 

 

  

Dia 06 de Dezembro de 2012 

IV Jornadas de Humanização / III 
Encontro Nacional de Comissões de 
Humanização  

 

  

 

 

 

 
28 de Novembro, 2012 

Requisições em papel para exames de Cardiologia na 
Consulta Externa e no Internamento devem ser pedidas 
eletronicamente no J One, tal como já acontece para as 
Analises Imunohemoterapia e Anatomia Patológica  
Informamos que, a partir da próxima segunda-feira dia 3 de 
Dezembro, todas as requisições realizadas... 

 
  

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... 

 

 

 

 

 

© 2012 Centro Hospitalar de São João | todos os direitos reservados 
Os conteúdos disponibilizados apenas estão disponíveis dentro da rede do Centro Hospitalar de São João. 

  

 

http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718%20&noticiaId=47249
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718%20&noticiaId=47249
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718%20&noticiaId=47249
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=47272
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=47235
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=39718&noticiaId=47235
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=34968&eventoId=47260
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=34968&eventoId=47260
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=34968&eventoId=47232
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=34968&eventoId=47232
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=34968&eventoId=47232
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=47263
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=47263
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=47263
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=47263
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=46961
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=46961
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=46961
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=43612&noticiaId=46961
http://intranet/
http://intranet/
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=&noticiaId=47249
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=&noticiaId=47272
http://intranet/Comunicacao/Noticia/Detalhe?pasta=&noticiaId=47235
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=&eventoId=47260
http://intranet/Comunicacao/Evento/Detalhe?tipo=&eventoId=47232

