
Um espetácUlo estrelizante!

reFletir o FUtUro palHaÇos FeDeraDos reis por Um Dia

Doar sorrisos Dia Do nariz VermelHo saBia QUe?

noVas empresas  
soliDárias
Bem VinDos!

n28 eDiÇão De aBril 2015

“Vínhamos de um corredor, depois de compormos o “look”  
de duas senhoras que necessitaram dos nossos serviços de 
consultoria de moda. Ao virar para o corredor seguinte  
e compridérrimo, deparamo-nos com uma criança deitada  
no chão lááá à frente a uma distância de uns bons 9,23 metros.  
A mãe, já avançada no caminho, chamava insistentemente 
pela criança e dizia que se ia embora mesmo sem ela...
A criança, decerto rapaz, embora não respondesse ao nome 
de Gonçalo, estava a chorar em alto e bom som e a fazer 
ginástica rítmica no solo.
Eu, Dr. Bento Abraços BATOTA Guiraponga, ao ser espetador 
do interessante espetáculo, comecei a imitar  
o artista. Ele olhava para mim com um ar incrédulo a achar 
que eu lhe estava a roubar o público. E de facto, modéstia  
à parte, foi esse o caso.
Para atenuar o efeito, puxei do meu frasco de estrelização e, 
soprei com toda a força bolas transparentes para o ar.  
O Gonçalo veio a correr e a sorrir com a sua cara vermelha  
de tanto chorar. Queria também ele estrelizar.
Nisto, o meu caríssimo colega, Dr. Prof. Dr. Migas Migalhas, 
entrou em ação: Comia, uma após outra, as bolinhas de sabão 
do Gonçalo às quais, por sinal, ele inicialmente não prestava 
muita atenção.
Como não o deixei segurar no aro mágico do frasco de 
estrelização, porque só um perito o pode fazer - e ressalvo 
que o caro leitor não deve tentar repetir a façanha em casa  
- o Gonçalo começou a brincar com elas, divertido. O meu 
colega também.
Apareceu então a mãe, com o sorriso do ano, e convidou o 
Gonçalo (seu filho por sinal) a irem para a consulta. E, para 
espanto dos presentes espetadores do espetáculo de choro 
que acontecera apenas alguns minutos antes, o Gonçalo 
prontamente pegou na mão da mãe e lá foram os dois, felizes, 
como há muito não os víamos!
Nós, felizes também, fomos na direção oposta em busca de 
novas aventuras...” 

Dr. Batota com Dr. Prof. Dr. Migas Migalhas  
no Hospital Santa Maria

No âmbito do projeto Qualificação 
e Capacitação para a Boa 

Governação, financiado através 
do Mecanismo Financeiro EEE,  

no âmbito do Programa Cidadania 
Ativa da Fundação Calouste 

Gulbenkian, realizámos a 20 de 
Fevereiro uma sessão de Reflexão 

Estratégica com os nossos 
colaboradores e principais 

parceiros, envolvendo mais de 10 
entidades parceiras e dinamizada 

pela Stone Soup Consulting. 

A equipa de Recrutadores do 
Face to Face voltou às ruas 

de Lisboa à procura de novos 
Doadores de Sorrisos que 

queiram juntar-se à nossa causa 
através de um donativo regular, 

fundamental para garantir  
a continuidade do trabalho  

dos nossos Doutores Palhaços 
nos 13 hospitais de Norte  

a Sul do país.
Sejam bem-vindos!

Celebramos a 20 de Março a 
solidariedade social com mais 
de 300 instituições de ensino! 

Este ano o DNV esteve recheado 
de surpresas: lançamos o 

site diadonarizvermelho.pt, 
um jogo sobre a profissão 
de Doutor Palhaço “Rir é o 

melhor Remédio” em parceria 
com a Science4you, e novos 

desafios e formas de colaborar. 
Contámos também com o apoio 

da Fundação da Juventude, 
Lidergraf, MRW, Associação 

Académica de Lisboa e Xerox
e os media partners Meo Kids, 

Sic K, RFM, Renascença e Mega 
Hits.

Contamos com o apoio destas novas empresas solidárias, que nos 
disponibilizam os seus serviços: Rangel, Malo Clinic, Hotel Ibis São João. 
MUITO OBRIGADO! 

O nosso workshop ‘À Procura 
do Seu Palhaço Interior’ 

continua a encantar os nossos 
parceiros: Fundação PT, 

Fundação Montepio, Terra dos 
Sonhos e  Orquestra Geração 
já descobriram o seu palhaço 

interior. Também os enfermeiros 
do Grupo José de Mello Saúde 
participaram na nossa Palestra 
‘Eu Brinco em Serviço”, onde 
descobriram que brincar é um 

assunto muito sério!
Mais informações sobre 
os nossos produtos de 

teambuilding em  
www.narizvermelho.pt/Pack-

Medidas-de-Felicidade

A ONV é agora membro da 
European Federation of  Hospital 
Clown Organizations. Depois de 
um processo longo de análise 
interna à nossa organização  

e da visita da Caroline Simonds, 
diretora artística do Le Rire 

Medecin e membro fundador da 
EFHCO, para observar o trabalho 

desenvolvido pelos nossos 
artistas, podemos dizer que 

passámos todos os testes com 
distinção!

Os colaboradores do Montepio 
votaram em nós para sermos 

“Reis Por Um Dia”, ou seja, uma 
das organizações que recebem 

o seu apoio financeiro. Com este 
donativo, o Montepio integra 
agora o programa Adopte um 

Hospital, selo atribuído às 
empresas que financiam as 2 

visitas semanais de 1 dupla de 
Doutores Palhaços, a 1 hospital, 

durante 1 ano.  
MUITO OBRIGADO!

(cUsto Da cHamaDa 0,60€ + iVa)
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