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Conversas à noite sobre Cinema e Saúde | 
Auditório da Biblioteca Almeida Garrett 
 
A iniciativa será composta por um conjunto de conversas, 
tendo como pano de fundo uma selecção de filmes de 
qualidade. As personalidades convidadas, com diferentes 
sensibilidades, são desafiadas a partilharem, com o público, 
as suas visões e argumentos sobre a temática de cada filme. 

 

 
24 de Outubro, 2011 

São João apresenta estudo que permitiu intervir em 100 
casos de subnutrição pediátrica em São Tomé  

 

  

Um trabalho de investigação 
sobre " Avaliação do estado 
nutricional e caracterização dos 
hábitos alimentares das 
crianças dos 0 aos 5 anos de 
idade de... 

 

 
  

19 de Outubro, 2011 

São João promove Festa dos voluntários  

 

  

A Associação de Voluntariado do 
Centro Hospitalar de São João 
organizou, recentemente, a 
Festa dos Voluntários com o 
intuito de reunir todos os 
protagonistas... 

 

 

 

 
Dia 03 de Novembro de 2011 

1º Curso Teórico-prático de ECO 3D - Estado actual da 
Ecocardiografia 3D| Aula Magna da FMUP  

 

  

As inscrições devem ser enviadas até 
dia 1 de Novembro para 
cursoeco3d@gmail.com com 
identificação através de Nome e 
Hospital. A inscrição deve fazer-se... 

 

  

Dia 05 de Novembro de 2011 

Apresentação do livro: "Mosaico de atitudes" de 
Ana Gonçalves | Aula Magna da FMUP  

 

  

A Mosaico de Palavras 
Editora e a autora têm a 
honra de o/a convidar a 
assistir à apresentação da 
obra "Mosaico de atitudes" 
de Ana Gonçalves, que 
terá... 

 

 

 
01 de Novembro, 2011 

Acesso à informação clínica não integrada no 
SAM  
Na sequência dos trabalhos de migração dos dados 
do SONHO de Valongo, a UIGPD/ Arquivo Clínico e o 
SSI... 

 
  

28 de Outubro, 2011 

Cuidados a atender na identificação do correio expedido - 
Proposta aprovada por deliberação do Conselho de 
Administração de 20/10/2011  
No sentido de assegurar a confidencialidade do tipo de prestação 
de cuidados de que os doentes são alvo... 
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