
PERCEÇÕES DOS PAIS/ACOMPANHANTES EM
RELAÇÃO AOS DOUTORES PALHAÇOS

No que se refere à minha reação aos Doutores Palhaços…

Acho que os Doutores
Palhaços são uma

parte importante da
equipa de cuidados à
criança/adolescente

Sinto-me mais
calmo/a depois da
visita dos Doutores

Palhaços

SABIA QUE?
EIS OS RESULTADOS DO NOSSO RIRMÉDIO!

No âmbito do estudo "Rir é o melhor remédio?",
desenvolvido através de uma parceria com o  Centro de
Investigação em Educação da Universidade do Minho, a
ONV pretende investigar o impacte da intervenção do
Doutor Palhaço junto da criança hospitalizada, seus
familiares e profissionais de saúde. Aqui publicamos os
resultados fresquinhos, fresquinhos da autoria de Maria
José Araújo da Silva (em fase de conclusão)

Estes resultados refletem as perceções de 299 pais/acompanhantes em 9 dos 13 hospitais que recebem o programa de visitas da ONV, de acordo com os graus de
concordância entre "concordo parcialmente" e "concordo totalmente".
Estudo da autoria de Maria José Araújo da Silva no âmbito do projeto de investigação "Rir é o melhor remédio?", ainda em fase de conclusão.
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INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA BIA
No dia 25 de Junho, no Hospital D. Estefânia inaugurámos,
com muita emoção e alegria, o Jardim da Bia, um espaço
lúdico infantil de homenagem à nossa fundadora Beatriz
Quintella que celebraria nesta data 52 anos.
O projeto, oferecido pela Jardim Vista, foi concretizado no
âmbito do "Dia da Comunidade Novartis" em que cerca de
100 colaboradores da empresa dedicaram o seu dia a
construir este local, que conta com um palco de nariz
vermelho, jogos e muito espaço para brincar.
"No Jardim da Bia, a Beatriz Quintella continuará a ter voz
no Hospital Dona Estefânia quando o vento agitar as folhas,
continuará a ter cheiro quando as flores se oferecerem à
luz, continuará a ter a cor do coração, a ser espanto e
encanto e adormecer devagar com o cair da noite, para
entreter os sonhos das crianças" (Gonçalo Cordeiro Ferreira,
diretor da Área de Pediatria Médica do CHLC - HDE)
Muito obrigado ao Hospital D. Estefânia, à Novartis, aos
nossos parceiros da alegria Desafio Global Ativism, Nossa e
Guess What, às empresas Europalco, Europcar e Horto do
Campo Grande e um agradecimento especial ao Jorge
Lopes pelo seu donativo, ao Julião Sarmento pela obra de
arte que irá embelezar o espaço, ao Hugo Bertini que
captou estes maravilhosos momentos e a todos aqueles
que continuam a tornar o sonho da Beatriz Quintella uma
realidade!
Dedicamos este espaço às crianças, tal como a Bia lhes
dedicou a sua vida :o)

QUER AJUDAR A LEVAR
SORRISOS ÀS CRIANÇAS

HOSPITALIZADAS?

A Operação Nariz Vermelho conta
mais uma vez com o vosso apoio
para a nossa segunda Campanha
de Rua: Voluntários, precisam-se!

Juntos Vamos Angariar Fundos
para Receitar Alegria!

A campanha decorre em Lisboa,
Coimbra, Porto e Braga nos dias

1, 2, 3 e 4 de Outubro
Inscreva-se já:

voluntario@narizvermelho.pt
SEJA SORRIDÁRIO:

SORRIA E SEJA SOLIDÁRIO!

CHEIRA BEM, CHEIRA A LISBOA

Boas notícias! Durante o ano de
2015 a Câmara Municipal de Lisboa

apoia o programa de visitas a 3
hospitais do concelho de Lisboa,

mais concretamente as visitas
semanais dos nossos Doutores

Palhaços ao Hospital Santa Maria,
Hospital D. Estefânia e Instituto

Português de Oncologia.
No dia 4 de Junho foi

assinado o protocolo, o dia em
que a Operação Nariz Vermelho

também comemorou mais um
aniversário!

O QUE É O CORAÇÃO?

Convidámos o nosso querido
amigo do "coração" Enfermeiro

Mário Duque, Chefe do Internamento
do Serviço Cardiologia Pediátrica do

Hospital de Santa Marta, para
partilhar, em contexto de formação,
o conhecimento do que é a vivência

de uma criança com uma doença
cardíaca (na maior parte dos casos

congénita), para identificar as
estratégias mais adequadas e

eficazes de abordagem dos
nossos doutores.

MAIS UM F.L.O.P. TOTAL!

Desta vez o nosso Festival Louco
Organizado por Palhaços, um serão

artístico experimental, subiu ao
palco da Fábrica Braço de Prata,
em Lisboa, no dia 15 Maio, para
uma apresentação dedicada à
nossa querida amiga e colega

Maria Zamora – Doitôra Tutti-Frutti.
Contámos, entre outros, com os
espetaculares números "Another
brick in the Zumba" de Fernando

Terra, "Liveting" de Eva Sarmiento,
"A Pipoca Perfeita", de Andreas

Piper e Joel Oliveira, "Sem Nome"
de João Paulo Rodrigues e o

encontro ocasional de "Félix e
Xtruz". Foi muita fruta!!!!
Não percam o próximo...

HORA EXTRAORDINÁRIA

No Clown Laboratori Porto
trabalha-se muito a sério na "Hora
ExtraOrdinária", uma comédia que,

pasme-se, tem a duração de uma
hora e é extraordinária!! Este
projeto, financiado no âmbito

do  Programa Cidadania
Ativa  da  Fundação Calouste

Gulbenkian, irá permitir à ONV
desenvolver novos produtos

artísticos, com o propósito de
diversificar as atividades de

angariação de fundos, garantindo
uma maior sustentabilidade

financeira a longo prazo.

JUMBÁSTICO!

A Auchan Portugal Hipermercados
lançou a campanha "Este nariz faz

toda a diferença!"
Os nossos narizes vermelhos

estiveram à venda em todos os
hipermercados Jumbo entre 13 e
25 Junho, e a totalidade do valor

angariado - uns incríveis 64,872€ -
reverteu integralmente para a
nossa missão. Este resultado

jumbástico permite garantir as
visitas anuais não de 1, nem 2, nem
3, mas 5 Doutores Palhaços a cerca

de 12 mil crianças!! E os
colaboradores da Auchan ainda
deram o litro a embalar narizes

para esta fantástica campanha!!!
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