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São João é a marca com mais notoriedade no 
setor da Saúde em Portugal 
 
O guia “Marcas que marcam” deste ano volta a distinguir a 
marca São João na categoria de Hospitais e Clínicas de 
Saúde no nosso país, como sendo aquela que detém o maior 
índice de notoriedade espontânea, de entre algumas das 
marcas de saúde mais conceituadas do país. 

 

 
16 de Dezembro, 2013 

Casa Ronald McDonald do Porto já é uma realidade  

 

  

A Fundação Infantil Ronald 
McDonald (FIRM) inaugurou, no 
Porto, a 2ª Casa Ronald 
McDonald em Portugal. 
Localizada no perímetro... 

 

 
  

Semana da Prevenção de resíduos assinalada no São 
João com quatro workshops de reutilização de materiais  

 

  

Por ocasião da comemoração da 
Semana Europeia da Prevenção 
de Resíduos, este ano realizada 
entre16 e 24 de Novembro... 

 

 

 

 
De 03 de Dezembro de 2013 a 06 de Janeiro de 2014 

Natal no São João 2013 | Programa de atividades  

 

  

Consulte o programa de 
atividades comemorativas da 
quadra natalícia no Centro 
Hospitalar de São João.  

 

  

Dia 17 de Dezembro de 2013 

Distribuição do Novo Testamento no Hospital  

 

  

Como é habitual, na próxima 
terça-feira 17, a partir das 9h30, 
a Associação Gedeões 
Internacionais, visitar... 

 

 

 
28 de Novembro, 2013 

Novo procedimento para o pedido de dietas, extemporâneas e extras, 
para os doentes internados e em ambulatório, em suporte de papel  
Divulga-se o novo procedimento que estabelece as regras para o pedido de 
dietas, extemporâneas... 

 
  

18 de Novembro, 2013 

Proibição de saída de material do Centro 
Hospitalar de São João  
Na sequência da deliberação do Conselho 
de Administração relativa ao... 
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