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Psiquiatria lança programa de rádio para 
combater estigma social 
 
Oiça aqui o programa-piloto construído pelos utentes e 
profissionais do Serviço de Psiquiatria em colaboração com o 
curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto 
e com o intuito de combater o estigma junta da comunidade e 
desenvolver capacidades de comunicação dos utentes que 
participam na sua... 

 

 
11 de Outubro, 2011 

Starlie (ex-moranguita) actua na Pediatria do Centro 
Hospitalar de São João  

 

  

Mafalda Tavares, mais conhecida 
pelo nome artístico Starlie, 
esteve junto das crianças 
internadas na Pediatria do 
Hospital de São João onde 
conversou,... 

 

 
  

06 de Outubro, 2011 

50 Anos de Anestesiologia no São João é tema de 
exposição comemorativa  

 

  

Por ocasião da comemoração 
do cinquentenário da 
inauguração do Serviço de 
Anestesiologia do Centro 
Hospitalar de São João... 

 

 

 

 
De 20 de Outubro de 2011 a 21 de Outubro de 2011 

Xª Jornadas Internacionais de Medicina Física 
e de Reabilitação | Sheraton Porto Hotel and 
Spa  

 

  

Inscreva-se já e 
participe nas jornadas 

 

  

De 21 de Outubro de 2011 a 22 de Outubro de 2011 

2º Curso de cirurgia endócrina e cervical do Centro Hospitalar de 
São João | Aula Magna FMUP  

 

  

O curso será dedicado ao Carcinoma bem 
diferenciado da Tiróide, tem o patrocínio 
científico do capítulo de cirurgia endócrina 
da Sociedade Portuguesa de... 

 

 

 
29 de Setembro, 2011 

Mudança de Instalações do Serviço de Cirurgia Geral (H) | 
Piso 5 | Linha Roxa | Elevador 5  
O Serviço de Cirurgia Geral (H) passará da Ala Sul Nascente para 
a Ala Sul Poente, no mesmo piso (5)...  

  

16 de Setembro, 2011 

Nova localização da Unidade de AVC | Piso 3 | 
Acesso pelo elevador 2  
Informamos que a Unidade de AVC está a funcionar 
em novas instalações, no piso 3.  
 
O acesso... 
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