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EDITORIAL

2020 foi um ano mágico para a Palhaços d'Opital...

A Palhaços d’Opital – Associação Cultural é a organização de Doutores Palhaço que leva, desde

2013, a arte, trabalho e missão dos Doutores Palhaço a Seniores/Adultos em ambiente

hospitalar. A equipa é composta por artistas (Clowns, músicos, atores, etc) que regularmente, e

semanalmente, levam a arte do Doutor Palhaço a pessoas em ambiente hospitalar. Até

dezembro de 2020 fizemos 574 visitas, com mais de 2.822 horas em ambiente hospitalar,

43.000 pessoas alcançadas diretamente e mais de 568.500 indiretamente. A Palhaços d’Opital

está a mudar o mundo em prol da Valorização e Dignificação da pessoa mais velha, através da

Arte e com recurso a técnicas artísticas, Alegria, Humor e Afetos em ambientes complexos.

Pretendemos continuar a levar a nossa missão e visão a hospitais de todo o país e partilhar esta

viagem com o mundo.

Em janeiro de 2020 assumi a presidência desta nossa Associação. Já sabíamos que 2020  ia ser

um ano cheio de desafios, de mudança e de grande crescimento. Foi ainda um ano atípico e um

ano de afirmação da marca.

Começámos o ano a mudar a nossa sede para o Instituto Pedro Nunes (IPN) em Coimbra. Graças

a esta mudança passámos a ter condições incríveis de trabalho.

Profissionalizámos a estrutura, fomos dos primeiros, a nível mundial, a adaptar-nos à pandemia

criando o d'Opital TV, criámos 79 vídeos e disponibilizámos esses conteúdos para todos: todos

hospitais públicos e privados, lares, etc.

Desenvolvemos o nosso Estudo de Avaliação de Impacto, BIORISO.

Lançámos e concluímos o concurso nacional "Entre Paredes d'Opital" no IPO de Coimbra.

Concluímos o programa Capacitação e iniciámos o Parcerias para o Impacto, do Portugal 2020. 

Fomos os primeiros em Portugal e dos primeiros no mundo a regressar às visitas presencias, no

dia 3 de julho, no IPO de Coimbra e desde essa data que estamos a fazer visitas regulares e

semanais a esta unidade hospitalar. 

Sobre o nosso trabalho saíram 146  notícias em jornais e revistas  e tivemos 12 presenças em

rádios e programas de televisão.

Venha daí 2021...

                                                                                                  Presidente da Palhaços d'Opital 
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2020
EM REVISTA

2020 em Revista.

2020 foi um ano atípico para todos nós, mas foi sem dúvida o ano em que a Palhaços d’Opital

mais cresceu com um ano recheado de conquistas. 

Ainda em 2019 dizíamos que em 2020 ia ser "O Ano" e apesar de todos os desafios, agora já

podemos dizer que sim, 2020 foi um ano inesquecível.

Como bons palhaços que somos, positivos, sorridentes e com vontade de abraçar o mundo,

vamos focar-nos apenas nas coisas boas que este 2020, mesmo fugindo aos planos, nos trouxe. 

Em março, viemos todos para casa, sem saber bem ao certo o que estava a acontecer. Já há

umas semanas que nos estávamos a preparar para esse cenário, mas sem nunca imaginar que

seria por tanto tempo. 

Os primeiros dias foram de muitas dúvidas, perguntas, incertezas, reuniões via zoom,

telefonemas, mensagens, discutir ideias…. Chegados a um consenso, decidimos avançar com um

canal no Youtube (d’Opital TV) e mostrar o que os nossos Doutores Palhaço faziam em casa na

quarentena. Estamos habituados a vê-los sempre de bata branca pelos corredores dos hospitais,

mas e em casa, como são? Primeira ideia definida, arregaçámos as mangas e começámos o

trabalho!

"Então, mas como podemos chegar às pessoas hospitalizadas?" Assim, recriámos histórias,

adaptámos textos, reinventámos dinâmicas e conseguimos que estes fossem transmitidos nos

televisores dos nossos hospitais parceiros, sobretudo no IPO de Coimbra que abraçou de

imediato esta proposta. 

De repente já não eramos só palhaços, eramos guionistas, atores, realizadores, produtores,

editores de vídeo e tudo feito com uns bons quilómetros de distância uns dos outros, mas sempre

muito felizes.

Neste novo projeto pudemos contar com as presenças especiais de Ruy de Carvalho, Nilton, UHF,

Clemente, Amigos da PdO, etc...

Em finais de junho, o Ipo de Coimbra revela que sentem a nossa falta e que logo que se reúnam

as condições necessárias podíamos (re) começar as visitas semanais, e assim foi. Testes à

Covid-19 feitos, resultados negativos e lá estávamos nós, no dia 3 de Julho, como se fosse uma

primeira vez, com algumas borboletas na barriga mas com o mesmo entusiasmo de sempre, o de

podermos finalmente continuar a nossa missão, “levar alegria, humor e afetos” aos nossos mais

velhos. Fomos a primeira associação em Portugal e uma das primeiras no mundo a (re)

começarmos o nosso trabalho presencialmente.
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2020
EM REVISTA

Após muita preparação, muita planificação e estruturação do trabalho, realizámos pela primeira

vez um estudo a nível mundial, coordenado pela Universidade de Coimbra, com biomarcadores

de bem-estar (recolha da saliva). 

Realizámos o nosso workshop para recrutar novos elementos para a equipa. Ela cresceu em

2020, e irá continuar a crescer com certeza em 2021. Conhecemos pessoas incríveis, com muita

vontade de contribuírem para este projeto.

Além das nossas formações internas, continuámos também, como vem sendo já habitual, com as

nossas formações externas desta vez com: Pedro Fabião e Ami Hattab.

Lançámos o hino ao idoso, uma canção emotiva sobre os nossos avós, as recordações dos

tempos de criança e o quão eles foram e ainda são importantes para nós. 

Lançámos uma campanha de notoriedade com os nossos embaixadores Ruy de Carvalho, Nilton

e Sofia Cerveira, de forma a promover a angariação de fundos através do nosso MBWay .

Lançámos a nossa newsletter quinzenal onde podem acompanhar o nosso trabalho e descobrir

todas as novidades.

Lançámos o filtro Pdo para ser usado nas redes sociais “Facebook” e “Instagram”

Lançámos a nossa 2ª música, desta vez de Natal, "É Natal em todo o lado".

Inaugurámos as obras finais do Concurso “Entre Paredes d’Opital”, que tinha sido lançado em

março (e adiado pelos motivos que todos sabemos) pela Palhaços d’Opital e em parceria com o

IPO de Coimbra.

O nosso Diretor Artístico Jorge Rosado e embaixador Nilton passaram pelo programa “O que

arde cura” e a nossa Presidente Isabel Rosado pelo canal CamõesTV.

Houve, ainda, espaço para vermos o nosso trabalho representado em vários meios de

comunicação social como: Sic, Rtp1, Tsf, Sic Noticías, Rádio Renascença, Rfm etc.

Se em 2020, conquistámos isto tudo, em 2021 continuamos ainda com mais força, mais

surpresas e sempre com muita Alegria, Humor, Afetos e Sorrisos aos nossos mais velhos.
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Equipa da PdO.

A equipa da Palhaços d'Opital é composta pelos seguintes elementos/estrutura:

Presidente: Isabel Rosado

Direção Artística: Jorge Rosado

Doutores Palhaços: Jorge Rosado, Susana Gonçalves, Beatriz Melo e Marta Rosas

Contabilidade: Sandra Travassos

Departamento Juridico: Diana Reis

Fundraising Empresarial: Dário Fonseca

Gestão de Campanhas: Maria Ferreira

Prestadores de serviços:

Gestão de redes sociais: Black Monster Media

Gestão de projetos: Skillent

Padrinhos da Palhaços d'Opital: Ruy de Carvalho e Paula Carvalho.

Embaixadores: Nilton, Linda Pereira, Sónia Santos, Sandra Jorge e Rui Amorim.

 

A EQUIPA
PDO
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HOSPITAIS
PARCEIROS

Hospitais Parceiros. 

A Palhaços d'Opital trabalha todas as semanas e regularmente em 5 Hospitais Parceiros: 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM)

IPO de Coimbra (IPOC)

Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV)

Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF)

Centro Hospitalar Baixo Vouga (CHBV).

Até dezembro de 2020 fizemos 574 visitas aos nossos hospitais parceiros, com mais de 2.822

horas em ambiente hospitalar,  mais de 43.000 pessoas alcançadas diretamente e mais

de 568.500 indiretamente.

Unidade Local de Saúde de MATOSINHOS

IPO de COIMBRA

Centro Hospitalar Tondela VISEU

Hospital Distrital da FIGUEIRA DA FOZ

Centro Hospitalar Baixo Vouga AVEIRO 
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VISITAS AOS
HOSPITAIS

Hospitais Parceiros

Visitas regulares aos Hospitais

Horas nos Hospitais Parceiros

Pessoas Alcançadas Indiretamente
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+574

+2.822

+568.500 

Visitas aos Hospitais.

A Palhaços d'Opital foi fundada a 12 de fevereiro de 2013  e foi inovadora, na Europa, ao levar a

arte e o trabalho dos Doutores Palhaços aos adultos e com foco nos Seniores, em ambiente

hospitalar.

Atualmente trabalhamos em 5 Hospitais Parceiros com visitas regulares semanalmente.

Atuamos sempre em duplas de Doutores Palhaço profissionais, com formação especifica na área

e com formação base artística.

O trabalho em ambiente hospitalar é regular e pensado, desenhado, estruturado, planificado e

testado para adultos e Seniores em ambiente hospitalar.

O trabalho é complementar ao dos profissionais de saúde e tem como objectivo potencial e

otimizar uma rápida e saudável recuperação dos utentes e contribuir para um bom ambiente

entre os utentes,  profissionais de saúde, cuidadores formais e informais. 
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BIORISO
ESTUDO DE AVALIAÇÃO

DE IMPACTO

BIORISO - Estudo de Avaliação de Impacto. 

Este projeto de investigação foi desenvolvido a partir de uma colaboração entre a Associação

Palhaços d’Opital e o Laboratório de Biomedicina Mitocondrial e Teranóstica do Centro de

Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra, com a participação

do Instituto Português de Oncologia de Coimbra – IPO de Coimbra e da Faculdade de

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e co-financiado pelo

programa "Capacitação para o Investimento Social" do Portugal Inovação Social.

O objetivo principal foi o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação e monitorização

para avaliar o impacto da atividade da Palhaços d’Opital na melhoria do bem-estar dos seus

beneficiários e conduzir à validação científica dos benefícios desenvolvidos. O projeto (Análise

de biomarcadores, bioenergia e avaliação psicológica de bem-estar na intervenção de Doutores

Palhaço em ambiente Hospitalar - BIORISO), coordenado pela Professora Manuela Grazina, teve

como objetivo determinar as alterações nos níveis de biomarcadores de bem-estar (oxitocina,

serotonina e cortisol) e bioenergia (ATP), que ocorrem em consequência dos processos de

interação social, promovidos pela intervenção de Doutores Palhaço (Palhaços d’Opital) em

ambiente hospitalar (IPO de Coimbra) e elaborar uma avaliação psicológica através da

aplicação de um protocolo de recolha de dados abrangendo variáveis de bem-estar, afeto

positivo e negativo, qualidade do estado mindfulness, estados emocionais e cognição geral em

doentes oncológicos. Para a realização da avaliação psicológica, foi subcontratada uma equipa

da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 

Os resultados finais deste estudo serão divulgados publicamente em maio de 2021.

Mas avançamos já alguns resultados: em relação aos níveis de cortisol, verificou-se um

decréscimo em ambos os grupos analisados, mas apenas se observou uma diminuição

estatisticamente significativa para o grupo experimental. Dado que o cortisol tem sido

considerado um indicador de resposta ao aumento de stresse, os resultados indicam que existe 

 uma diminuição significativa após a intervenção dos Doutores Palhaço.
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BIORISO
ESTUDO DE AVALIAÇÃO

DE IMPACTO
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 Relativamente aos níveis de serotonina, não se observaram diferenças estatisticamente

significativas em ambos os grupos, embora se tenha observado uma diminuição mais acentuada

no grupo experimental. A associação entre os níveis de serotonina salivar e empatia permanece

obscura. No entanto, as evidências que indicam que as capacidades empáticas e a partilha

social da felicidade aumentam em correlação negativa com os níveis de serotonina salivar

(Matsunaga et al., 2017), o que é concordante com a tendência dos resultados obtidos, embora

sem significância estatística.

Do ponto de vista qualitativo, os resultados evidenciam um conjunto de reações emocionais e

comportamentais positivas, que se compreendem como resultado do envolvimento das pessoas

participantes conseguido através da interação dos Doutores Palhaço com o seu público. As

expressões de testemunho reforçam os dados quantitativos de satisfação com a presença dos

Doutores Palhaço e realçam claramente a aceitação e a valorização da intervenção como um

trabalho que é importante, deve continuar e mesmo alargar-se no tempo e na sua frequência.

Dando voz a uma utente: “A gente sabe que tem a doença, mas ultrapassa tudo. É uma

alegria, uma felicidade que a gente sente. Parece que não existe doença. É bonito e dá

saúde”.

Este foi um estudo piloto/exploratório, com um número reduzido de amostras em cada grupo.

Por outro lado, o tempo de intervenção dos Doutores Palhaço foi limitado e isso pode ter

condicionado a obtenção de diferenças estatisticamente significativas mais evidentes, no que

se refere aos níveis de biomarcadores e a sua correlação com a intervenção. No entanto, é

possível afirmar que os biomarcadores indicam que a intervenção da Palhaços d’Opital

diminui significativamente o stresse e sugerem o aumento das capacidades empáticas e

a partilha social da felicidade, bem como da bioenergia.



BIORISO
ESTUDO DE AVALIAÇÃO

DE IMPACTO
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A intervenção dos Doutores Palhaços é uma ferramenta fundamental para a melhoria das

condições de saúde mental dos doentes/utentes, com possível impacto na melhoria da eficácia

da terapêutica, bem como da resposta do organismo no combate à doença, pelo reforço do

funcionamento da via cerebral de recompensa.

Entre os resultados que dizem respeito aos testemunhos, foi possível encontrar referências à

intervenção dos PdO como um trabalho importante, emocionante, a continuar e a intensificar. As

expressões de testemunho reforçam os dados quantitativos de satisfação com a presença dos

Doutores Palhaço e realçam claramente a aceitação e a valorização da intervenção como um

trabalho que é importante, deve continuar e mesmo alargar-se no tempo e na sua frequência.

Dando voz a dois utentes:

“Gostei muito, é muito importante para sair do ambiente hospitalar, senti falta deles

durante a quarentena";

“Foi giro. Divertido. Só me faltou o beijo. A gente ri-se. Quero dizer que, esteja eu ou não

aqui, que voltem e façam a diferença”.

Este estudo permitiu à equipa da Palhaços d'Opital um aprofundamento dos reais impactos na

população hospitalizada. A equipa revelou grande capacidade de adaptação e reinvenção fase

aos desafios criados não só pela realização do estudo, mas também pelas mudanças

decorrentes do atual estado de pandemia. A abordagem efetuada nesta intervenção às diversas

vertentes quer seja artística quer seja dos resultados do impacto do trabalho desenvolvido pela

PdO irá, com certeza, permitir melhorar e aumentar o impacto social da mesma.
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VISITAS A
INSTITUIÇÕES 

Visitas a Instituições. 

Em 2020, para além das nossas visitas regulares e semanais aos nossos Hospitais Parceiros,

visitamos outras instituições:

Residências Montepio.

Albergaria-A-Velha

(Visita à Unidade de Cuidados Continuados). 

Centro de Solidariedade Social de São Jorge da Beira (19 fevereiro 2019)

São Jorge da Beira (Visita patrocinada pela Fidelidade).

Escola Secundária de Viriato

(Apresentação da Palhaços d'Opital e do trabalho que desenvolve com Idosos no Centro

Hospitalar Tondela Viseu). 

Viseu
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A NOSSA 
 EQUIPA

ARTÍSTICA

A Nossa Equipa Artística.

A nossa equipa de Doutores Palhaço é composta por 4 artistas profissionais:

DOUTOR RISOTTO | Jorge Rosado 

O "Dr. Risotto" também conhecido como Jorge Rosado tem:

- Formação em clown e Formação em Clown Doctor:

Alex Navarro, Pedro Fabião, Frasier Hooper, Nanny Cogorno, Jango Edwards, Olivier Hughes-

Terrault, Ami Hattab, entre outros.

- Co-founder do Clown Laboratori Porto;

- Formação Teatro (Ermesinde, Júnior Sampaio);

- Formação e Estágio no Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma);

- Formação e Observação no Hospital Haifa (Jerusalém);

- Intervenção no Hospital do Sal (Cabo Verde);

- Co-Founder da Palhaços d’Opital e Diretor Artístico da Palhaços d’Opital;

- Apresentação da Palhaços d'Opital no Parlamento Europeu - Bruxelas, Vancouver - Canadá e

Viena - Aústria;

- Orador Tedx Porto, Coimbra e Ted Universidade de Coimbra.

DOUTORA DONIZETE | Susana Gonçalves 

É licenciada em Teatro e Educação pela Escola Superior de Educação de Coimbra.

Participou, como atriz, em diversas peças de teatro como " Uma Menina Bem Guardada", "Smile"

e "Lisístrata", pela Companhia de Teatro Baal17.

Fez diversas formações na área como:

- Curso de Teatro com Rafaela Santos, 

- Projectos Panos - Graemme Pulleyn

- Workshop de Cinema - Associação "Os Filhos de Lumière"

- Certificado de Competências Pedagógicas.

Fez também várias formações na área do clown como:

- Workshop de Clown com Pedro Fabião

- Workshop de Fisicalidade com Rui Paixão

- Workshop de Clown Doctor com Olivier Hughes-Terrault e Rodrigo Robleño

- Workshop 0,1,2,3 do Palhaço com Alex Navarro e Caroline Dream

- Workshop de Clown em contexto hospitalar com Ami Hattab.
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DOUTORA BEM-HAJA | Beatriz Melo

Licenciou-se em Teatro e Educação pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Participou

em diversas peças de teatro tais como “A caravana da ilusão” de Alcione Araújo - encenação de

Ricardo Correia e “As histórias do Sr. Ninguém” de Bertold Brecht - encenação de Marco António

Rodrigues.

Desde então nunca parou com a sua formação profissional em formações como:

Oficina de criação “Vocabulário” coordenada por Miguel Castro Caldas em colaboração com

Sara Franqueiro no contexto do END’19

- Festival de Encontro de Novas Dramaturgias

- Workshop de Teatro do Oprimido com Cláudia Lázaro

- Workshop “Conto, logo existo! Os contos terapêuticos” com Clara Haddad

- Masterclass “ Casa Aberta- Por onde começar” com Ricardo Neves-Neves e Maria João

Brilhante

- Workshop de clown com Pedro Fabião e Ami Hattab.

- Workshop "01,2,3 do Palhaço" com Alex Navarro e Caroline Dream

DOUTORA MILLA NEZZA | Marta Rosas 

É licenciada em psicologia com a Especialização em Psicologia Clínica e da Saúde pela

Universidade Católica Portuguesa e tem Mestrado em Teatro – Interpretação/Encenação pela

Escola Superior Música e Artes do Espectáculo – ESMAE no Porto. Tem uma pós graduação em

Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica (6º Edição). Instituto CRIAP – Psicologia e Formação

Avançada (Porto).

Participou em diversos workshops de Clown como :

Formação Interna – Palhaços d’Opital. “Formador: Pedro Fabião.

Oficina “The Power of the Puppet”. Formador: Neville Tranter.

Workshop de manipulação de Marionetas. Companhia El Retrete de Dorian Grey.

Workshop “Clown Criação e Objecto”. Formador: Matteo Cifariello.

Participou, também, como atriz em diversos espetáculos como:

“O que é o Natal?”, Teatro Aramá, Enc. Tó Maia.

“Floresta Mágica”, Mercador de Fábulas. Viagem Medieval.

“O Tesouro de Serralves”, Enc. Mercador de Fábulas. Serralves.

“A Lenda de Caturo”, Enc. Samantha Jesus, Historioscopio e Marionetas da Feira.

E esta é, apenas, uma parte ínfima do seu curriculum.

A NOSSA 
 EQUIPA

ARTÍSTICA
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OS
DOUTORES
PALHAÇO

Os Doutores Palhaço.

RISOTTO

O Doutor Risotto é um conceituado Palermologista. É um otimista estupidamente feliz. Alegre,

sonhador e um palerma assumido e detentor de conhecimentos extraordinários de coisas sem

relevância alguma. Nascido em Moçambique e apaixonado por chocolate. Tem uma voz e

sentido ritmo que deveria ser estudados pela Associação Nacional dos Maus Cantantes (ANMC).

DONIZETE CHICLETE

Com apenas meio metro de altura enche qualquer sala de alegria tanto com a sua voz de

rouxinol, como com as suas rabugices. É muito dona da sua razão e ai de quem teime com ela,

mas se por acaso a vir num lugar perto de si, não se esqueça de lhe dar um bom dia repleto de

alegria. Atenção! Atenção! Detentora de um sorriso mágico derrete qualquer coração,

sobretudo nas suas serenatas de ukulelaria. É (muito) rabugenta mas (quase) sempre doce como

uma chiclete.

BEM-HAJA

A Doutora Bem Haja é apaixonada por pizza e sonha um dia poder comer pizza em todas as

refeições. É impaciente e descofiada e muito dificilmente deixa que a enganem. Está sempre

cheia de ideias umas geniais outras que de geniais têm muito pouco. É formada em estupidez

humana e adora ouvir histórias estupidificantes. O seu passatempo favorito é retribuir todas as

coisas boas que lhe dão de forma multiplicada e sempre com um bem-haja na ponta da língua.

MILLA NEZZA

A Doutora Milla Nezza adora andar de caracóis ao vento e a saltitar. Quando fica nervosa ou

entusiasmada ri-se sem motivo e tem por hábito perder-se e desorientar-se com facilidade.

Sensível, sonhadora, e otimista tem um coração de manteiga, mas quando se irrita fica

impaciente, irrequieta, birrenta e explosiva. Há quem diga que quando se passa parece um

furacão.
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OS
DOUTORES
PALHAÇO
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FORMAÇÃO
INTERNA

Formação Interna.

Todas as 4ª feiras, das 10h30 às 12h15, a equipa artística, da Palhaços d'Opital, tem formação

EM: Voz/Canto (com Mafalda Umbelino) e Ukelele (com José Rebola) na Academia de Música

de Coimbra.

Todas as 4ª feiras, das 14h00 às 17h30, os nossos Doutores Palhaço têm formação interna, onde

fazemos brainstorming, desenhamos, planificamos, ensaiamos, testamos em laboratório todas as

dinâmicas/todo o trabalho artístico, na nossa sede no IPN em Coimbra.

Foram mais de 42 reuniões de trabalho, reflexão, planificação, produção, ensaios e testagem de

dinâmicas, ideias, propostas...

Todas as dinâmicas que apresentadas em contexto hospitalar passam por várias fases:

começamos pelo brainstorming, seleção de ideias, depois avançamos para a fase de

planificação da dinâmica,  a temática, definição da estrutura e ritmo da dinâmica, escolha de

músicas, adaptação da letras e acordes, ensaios de canto e voz e ukelele. De seguida

avançamos para os ensaios, testes e sempre acompanhadas por reuniões de reflexão.

Testamos ideias, discutimos as entradas, a dinâmica e o fecho da intervenção.

Normalmente demoramos 3 a 6 meses entre a ideia de uma nova dinâmica até ao dia em que a

levamos pela primeira vez ao hospital.

As primeiras vezes, em contexto hospitalar, as duplas discutem ideias, reflexões e fazemos

alterações sempre para otimizar o nosso trabalho e levarmos o melhor da Palhaços d'Opital para

os nossos mais velhos e para os nossos Hospitais Parceiros. 
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FORMAÇÃO
EXTERNA

Formação Externa.

Todos os anos, a equipa artística da Palhaços d'Opital, faz 2 formações/workshop's , em

formato de retiro, com formadores externos:

PEDRO FABIÃO | AMI HATTAB | SERGIO CLARAMAUNT | OLIVIER | OLIVIER-HUGUES TERREAULT |

RODRIGO ROBLEÑO.

Em 2020 fizemos formação externa com:

PEDRO FABIÃO 

Esta formação assentou na "Improvisação na dupla de Palhaços."

O objectivo desta formação foi dotar os artistas da Palhaços d’Opital de uma consciência e

domínio prático de estruturas de improvisação em dupla, na linguagem clown. 

Explorou-se como identificar e clarificar uma proposta de jogo "clownesco", como desenvolver

várias estruturas de jogo até à sua máxima expressão e ainda como habitá-las com as emoções

reais dos dois palhaços da dupla para uma transformação clara do público. 

AMI HATTAB 

Nesta formação foram exploradas ferramentas e técnicas de improviso em contexto hospitalar,

adaptado também às circunstâncias da Covid-19, por aquele que é considerado um dos

melhores formadores na área do Doutor Palhaço.
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D'OPITAL
TV

D'Opital TV

Em março e por causa da pandemia Covid-19 a nossa organização adaptou-se e lançou o

d'Opital TV.

Este canal do YouTube foi a solução encontrada para a equipa poder continuar a trabalhar e a

produzir conteúdos para os nossos mais velhos e para os nossos Hospitais.

A equipa de Doutores Palhaço produziu 79 vídeos, uma minissérie e vários com mensagens

especificas: utilização da máscara, apoio aos Profissionais de Saúde, Hino de Natal, Hino aos

Idosos, etc.

Estes conteúdos estão disponíveis nos televisores dos nossos Hospitais Parceiros e para quem os

quiser partilhar.

A nossa minissérie "Coimbra dos Amores", com 4 episódios, foi gravada na cidade de Coimbra, é

uma homenagem aos estudantes universitários e aos encantos da cidade. Esta produção foi

vista por mais de 120 mil pessoas: EP1 com 39.400 visualizações. O EP2 obteve 33.400

visualizações. O EP3 foi visto por 30.300 visualizações. E o EP4 com 17.000 visualizações.

youtube.com/palhacosdopital
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EVENTOS
PDO

Eventos PdO.

PRODUÇÕES

Produzimos 79 vídeos/conteúdos para o nosso canal Youtube:

- Hino do Idoso, letra de Susana Gonçalves (Palhaços d'Opital) e arranjos e composição de Zé

Rebola dos Anaquim.

- "É Natal em todo lado", com participação de Carlão.

- "Sorrisos para a vida" com André Sardet.

- Vitor de Sousa, leitura do poema "Hino ao Idoso".

- "Menina estás a janela" com participação de Manuel Ribeiro dos UHF.

- Tributo aos Profissionais de Saúde, com participação de Nilton (Embaixador da Palhaços

d'Opital.

- "É uma Máscara Portuguesa", vídeo de sensibilização ao uso da máscara.

- "Eu tenho mais de 60 anos", tributo aos mais velhos com colaboração de Ruy de Carvalho.

ABRAÇ’AR no IPO DE COIMBRA

A Palhaços d’Opital esteve presente no IPO Alive. Participação de mais de 33 artistas nacionais

no grande evento do IPOC, Natal 2020 (3 de dezembro de 2020).

TEDX PORTO TAKE OVER

A Palhaços d'Opital foi convidada para a  iniciativa #Tedx Porto takeover. Durante um dia a

nossa equipa foi diretor do Instagram do Ted Porto. E entre as 10h30 e as 11h de 16 de Outubro

de 2020, estivemos em direto do IPO de Coimbra para o Instagram do Tedx Porto, durante uma

visita dos nossos Doutores Palhaço ao Ipo de Coimbra.

TALKS | APRESENTAÇÕES PdO 

Colégio Nossa Senhora da Assunção, AGEING CONGRESS 2020, III Congresso Internacional

Sobre Envelhecimento (22 setembro), ETPC Cantanhede, Curso profissional de Técnico auxiliar

de Saúde, Escola Secundária José Macedo Fragateiro (Ovar), BNI Cascais, etc.
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ENTRE
PAREDES
D'OPITAL

CONCURSO: "Entre Paredes d' OPITAL"

A Palhaços d'Opital promoveu o concurso nacional "Entre Paredes d'Opital". Esta iniciativa

permitiu levar mais cor, alegria e boa disposição a 4 paredes do Instituto Português de

Oncologia de Coimbra. O concurso, surgiu na continuidade do trabalho desenvolvido pela

Palhaços d´Opital nesta unidade hospitalar, e teve como intuito a valorização de duas salas de

espera com intervenções artísticas, por forma a que este local fosse mais acolhedor, sereno e

promotor da alegria, do bem-estar e da esperança, e trazer arte e afetos aos utentes que vêm

ao IPO de Coimbra.

Margarida Ornelas, presidente do conselho de administração do IPO de Coimbra realça a

importância desta atividade, uma vez que “por estas duas salas de espera passam diariamente

centenas de pessoas, e achámos que precisariam de um espaço mais acolhedor. Aquilo que

sentimos é que precisam de uma melhoria para as tornar mais acolhedoras e transmitir boas

energias, serenidade e alegria, associadas ao ambiente em que os doentes estão inseridos. O

facto de se trazerem artistas para o hospital parece algo de muito positivo na perspetiva de o

abrir à comunidade e, no fundo, de retirar o próprio estigma da doença oncológica e fazer do

IPO um espaço humanizado”. 

No concurso, as obras vencedoras foram:

- "Bailarico", por Mariana Bento (Malva).

- "Balanço", por Leonor Violeta.

- "Amanhã", por Sérgio Marques.

- "Leveza do Ser", por Tatiana Santos.

O concurso teve o patrocínio das seguintes empresas:

FERNETO,  A POUSADINHA, SOMENGIL e RAMALHOS.

21



EVENTOS
INTERNACIONAIS

INTERNATIONAL ONLINE FESTIVAL - Clowns in Elderly Care.

A Palhaços d’Opital  marcou presença no International Online Festival Clowns in Elderly Care,

que decorreu no dia 21 de setembro de 2020. Apresentámos o estudo desenvolvido no IPO

Coimbra: “Palhaços d’Opital | Evaluation study of the impact of the work of Clown Doctors in a

hospital environment with a focus on the elderly.” Este festival contou com a participação de

organizações de Doutores Palhaços, que trabalham com Seniores, de todo o mundo: Portugal,

França, África do Sul, Austrália, Noruega, Holanda, Colômbia, Canadá, Suécia, etc.

http://www.klokkeklovnene.no

INTERNATIONAL MEETING - Robots in Elderly Homes.

Participação em reunião online de apresentação e discussão do projeto "robots in elderly

homes" com Patrick Van Boom.

http://www.klokkeklovnene.no

WOMEN ACT EUROPE.

A nossa presidente, Isabel Rosado, é uma das 10 mulheres empreendedoras sociais da Europa

que lideram projetos na área social  escolhida para o Women Act Europe 2020.

BRINGING TOGETHER EUROPEAN WOMEN CHANGEMAKERS .

Women Act Europe is the first community of women changemakers in Europe, which provides

tools and resources as well as networking opportunities for women to scale their social ventures.

The Women’Act Europe program brings together women social entrepreneurs from all over

Europe and supports them in creating change and developing sustainable solutions.

In 2020, due to the COVID-19 situation, the program will be held online from November 2020 to

May 2021, with 2 meetings a month to help you overtake your challenges of the moment and

develop your skills with european experts !
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PDO NAS
REDES

SOCIAIS

PdO nas Redes Sociais.

Facebook

26.028 Gostos | 26.264 Seguidores

https://www.facebook.com/PalhacosdOpital

Instagram

2.494 Seguidores | 915 Publicações

https://www.instagram.com/palhacos_d_opital

Linkedin

138 Seguidores

https://www.linkedin.com/palhacosdopital

Site

www.palhacosdopital.pt

Youtube

229 Subscritores

https://www.youtube.com/palhacosdopital

23



PDO NAS
REDES

SOCIAIS

24

Comunidade.

No espaço de um ano os followers da

PDO aumentaram 6.4% de 24,358

para 25,934. com um aumento

significativo da curva de crescimento

a partir de Julho. 

Também no mesmo período

cronológico os gostos na página

cresceram 6.1% de 24,491 para

25,995 com um aumento significativo

da curva também a partir de Julho.

Reach.

O reach dos nossos

posts e de todas as

outras interações

cresceu cerca de 68%

em ambos os casos,

estamos a chegar

cada vez a mais

pessoas.
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Ações tomadas na páginas.

As ações tomadas na página mantiveram a

sua frequência ao longo do ano sendo que

se nota um aumento em agosto ( devido à

minissérie "Coimbra dos Amores" com mais

de 120k de visualizações ) e em dezembro

devido às inúmeras presenças mediáticas.

Vídeos.

O crescimento no vídeo é

notável. Crescemos 452% no

número de minutos visualizados. 
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Website.

O website da Palhaços d'Opital foi renovado em dezembro de 2020 e até à data angariou o

total de 1511 utilizadores únicos (www.palhacosdopital.pt).



PDO NOS
MEDIA

PdO nos MEDIA.

Em 2020 a Palhaços d'Opital foi notícia, por 146 vezes, principalmente nos seguintes jornais e

revistas:

Revista Sábado, Jornal de Notícias, Diário as Beiras, Diário de Coimbra e Diário de Aveiro, O

Camponês, Correio da Manhã, O Record,...

Tivemos ainda 10 presenças em programas de televisão: Alô Portugal ( 2 presenças), SIC; Casa

Feliz, SIC; The Next Big Idea, SIC; Jornal da Tarde, RTP1; A nossa Tarde, RTP1, e O Preço Certo,

RTP1.

E nas seguintes rádios: RFM (programa Wifi com Joana Cruz e Rodrigo Gomes), Rádio

Universidade Coimbra (RUC), Rádio Renascença (programa "Nunca é tarde" (4 presenças)) e na

TSF (reportagem - "Lufada de ar fresco"). 

 

"No âmbito da monitorização dos OCS tendo como objectivo a selecção da informação de

acordo com um perfil (profile) previamente definido (serviço de clipping), foram seleccionadas

em 2020 um total de 146 notícias. O espaço editorial ocupado pelas 146 notícias, contabilizado

em custos publicitários (AAV - Automatic Advertising Value) foi avaliado em 540.181 €. Este

valor representa o valor do espaço editorial ocupado pelas notícias calculado pelas tabelas de

publicidade dos OCS sem qualquer desconto e não teve em conta o posicionamento de um

objecto de análise (empresa, instituição, pessoa, evento ou outro)." Cision.
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CAMPANHA DE
NOTORIEDADE

Campanha Nacional de Notoriedade. 

A Palhaços d’Opital lançou, em parceria com a Sumo Portugal, uma campanha nacional de

notoriedade. Nos meses de novembro e dezembro, com a participação do padrinho Ruy de

Carvalho, o embaixador Nilton e Sofia Cerveira, tivemos nas plataformas digitais, no grupo

Cofina e em outras plataformas, uma enorme campanha de notoriedade da marca.

Temos os melhores embaixadores do mundo!

A Sofia Cerveira juntou-se à nossa causa e deu a cara pela Palhaços, pela sua missão e pelos

nossos idosos, na nossa primeira campanha de comunicação.

É com imensa gratidão e orgulho que vemos a nossa organização tão bem representada!

Obrigado à Sumo Portugal, ao fotógrafo Rui Carvalho (Estúdio Onshot), ao Grupo Cofina, Sapo

e MOP através dos TOMI bem como à BMM, por tornar esta campanha possível e aos

embaixadores Nilton, Sofia Cerveira e Ruy de Carvalho. 

O sorriso será sempre a melhor forma de cuidar!
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PORTUGAL 
 INOVAÇÃO SOCIAL

CAPACITAÇÃO

Capacitação para o Investimento Social.

No âmbito do programa Capacitação para o Investimento Social do Portugal Inovação Social,

continuou-se, em 2020, a implementação das acções planeadas e já iniciadas, em 2019. 

Esta candidatura previa intervenção em 4 domínios de Capacitação: Modelo de Criação de

Valor; Avaliação de Impacto;  Estrutura, governação, liderança e recursos humanos;  Marketing,

Comunicação e Angariação de fundos.

Domínio de Capacitação: Modelo de Criação de Valor.

Análise do modelo de criação de valor e clarificação do modelo de negócio.

120h - Consulto

Esta intervenção permitiu a organização do pensamento da equipa para a ação e a gestão do

processo numa lógica voltada para a solução do problema. O envolvimento de todos os

intervenientes foi fundamental. A procura conjunta de boas práticas que servissem de balizas no

processo de construção de impacto foi outro dos aspetos fundamentais. O experimento teve um

impacto muito positivo, demonstrando a importância do trabalho desenvolvido pela Palhaços

d’Opital, e a sua enorme capacidade de adaptação e criatividade para ultrapassar as

dificuldades geradas pela pandemia e as transformar em verdadeiras oportunidades de

melhoria e formas de intervenção, proporcionando canais alternativos de comunicação e

diferentes contextos de ação. A aceitação das novas formas de comunicação e espaços de

intervenção da Palhaços d’Opital reforça o seu posicionamento e importância na comunidade

hospitalar, e contribui para a sua disseminação e consolidação no espaço nacional.

Adicionalmente, o constante investimento na comunicação e na formação especializada dos

profissionais, ajuda à disseminação da mesma, bem como contribui para o reconhecimento dos

Doutores Palhaços como agentes promotores de saúde e bem-estar em contexto hospitalar,

legitimando a sua ação e missão. O estudo desenvolvido na intervenção de Avaliação de

Impacto (“Estudo Bioriso”) demonstrou o valor social e económico refletido nos relatórios

apresentados, através de um estudo de aprofundamento dos reais impactos na população idosa

institucionalizada nos hospitais. 

29



Domínio de Capacitação: Avaliação de Impacto.

Análise de biomarcadores de bem-estar e bioenergia. 

450h - Consultoria (Ver pág. 9, 10 e 11).

Domínio de Capacitação: Estrutura, governação, liderança e recursos humanos

Qualificação específica da equipa da IIES na metodologia do Doutor Palhaço

32h - Formação + 120h - Consultoria

O balanço desta intervenção é muito positivo e enriquecedor, quer artisticamente, quer ao nível

da performance em contexto hospitalar, pois irá permitir que a equipa artística possa levar o

melhor que sabe e domina para “oferecer” a todos aqueles que assistem em contexto hospitalar

e/ou em plataformas digitais. Estamos plenamente convencidos que o impacto social da

Palhaços d’Opital será, após esta intervenção, ainda maior devido à melhoria da qualidade das

nossas performances. Otimizámos a utilização e rentabilização de dinâmicas/técnicas e

recursos artísticos.

Domínio de Capacitação: Marketing, Comunicação e Angariação de fundos

Comunicação com o exterior: Plano de marketing e gestão das redes sociais

100h - Consultoria + 60h - Mentoria.

Ao longo desta intervenção: - Compreendemos melhor o mercado onde estamos a operar;

analisámos e refletimos sobre as estratégias da concorrência e reposicionámo-nos levando-as

em conta; definimos objetivos de marketing alinhados com os objetivos estratégicos e fizemos

corresponder ações concretas com metas e indicadores tangíveis; aprendemos a fazer a

monitorização do desempenho destes objetivos e a ajustar as táticas utilizadas, sempre que

necessário; fizemos uma revisão da nossa presença nas Redes Sociais, à luz de conceitos e

regras chave, das melhores práticas internacionais e do que os concorrentes estão a fazer;

ficámos com as bases lançadas para uma nova fase de expansão da nossa missão, com o

suporte do plano de marketing e do relatório sobre gestão de redes sociais.O Plano de

Marketing construído especificava três objetivos a alcançar nos próximos meses e respetivas

estratégias, ações, metas (KPIs) e indicadores de avaliação/monitorização e foi integralmente

cumprido.
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PORTUGAL 
 INOVAÇÃO SOCIAL

PARCERIAS

Portugal Inovação  | Parcerias para o Impacto.

"O instrumento de financiamento PARCERIAS PARA O IMPACTO tem como objetivo financiar a

criação, desenvolvimento ou crescimento de projetos de inovação social, em formato de

cofinanciamento com investidores sociais, estimulando a filantropia de impacto e contribuindo

para um modelo de financiamento mais estável, eficaz e duradouro.

Este instrumento financia o Plano de Desenvolvimento de IIES através de subvenção não

reembolsável correspondente a 70% das suas necessidades líquidas de financiamento (...), tendo

os restantes 30% que ser assegurados por um ou mais investidores sociais, públicos ou privados."

Através deste programa de financiamento, a organização financiou: a maior parte dos  salários,

investiu na comunicação, equipamentos e formação artística da equipa.

Este incentivo tem a duração de  3 anos, entre 2020 e 2022.

Em 2020 tivemos os seguintes Investidores Sociais, no âmbito do Parcerias para o Impacto:

Fundação Ageas

Secil

Fidelidade

Delta Cafés

Glintt

Efapel

Bluepharma

Sirmaf

Recauchutagem São José
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INVESTIDORES
SOCIAIS

Investidores Sociais.

A missão e trabalho da Palhaços d'Opital foi suportada, em 17%, pelos nossos Investidores

Sociais:

Investidor Social GOLD

Fundação Ageas

Investidor Social SILVER

Delta Cafés

Fidelidade

Secil

Glintt

Wit Software

Investidor Social BRONZE

Abaco

Efapel

Sirmaf

Bluepharma

Critical Software

Recauchutagem São José

Royal School of Languages

Parceiros Sociais 

Sumo Portugal  |  Black Monster Media  |  Cision |  Prio
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PROJETOS
INTERNACIONAIS 

Women Act Europe.

A nossa presidente, Isabel Rosado, é uma das 10 mulheres empreendedoras sociais da Europa

que lideram projetos na área social  escolhida para o Women Act Europe 2020.

 

BRINGING TOGETHER EUROPEAN WOMEN CHANGEMAKERS 

Women Act Europe is the first community of women changemakers in Europe, which provides

tools and resources as well as networking opportunities for women to scale their social ventures.

The Women’Act Europe program brings together women social entrepreneurs from all over

Europe and supports them in creating change and developing sustainable solutions.

In 2020, due to the COVID-19 situation, the program will be held online from November 2020 to

May 2021, with 2 meetings a month to help you overtake your challenges of the moment and

develop your skills with european experts !

MONTHLY CO-DEVELOPMENT-SESSIONS designed to answer the specific issues of the

participants and create peer-to-peer learning among the community.

MONTHLY WORKSHOP to give you all the resources you need to scale your projects ! These

workshops will be animated by European experts.

ACCESS TO THE 1st COMMUNITY OF WOMEN CHAGEMAKERS where you could find all the

resources, tools, call for projects, events … to always be up to date with the hottest European

news on social entrepreneurship.
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GESTÃO DE
CAMPANHAS

Brisa

Continente

Hospital de Aveiro

Hospital Pedro Hispano - Porto

Hospital Amato Lusitano

Hospital de Amarante

Hospital Caldas da Rainha

A Pousadinha, Tentugal

Intermarché de Lavos

Intermarché de Ilhavo

Intermarché de Arrifana

Intermarché de Viseu

Intermarché de Albergaria

Intermarché de Viseu

Intermarché de Cantanhede

Intermarché Mealhada

Intermarché Oliveira do Hospital

Intermarche da Gafanha, Aveiro

Galp Adémia

Repsol Petropostos, Coimbra

Atrium Solum

Glicinias Plaza

Arena Shopping

Mar Shopping

Torres Shopping

Dolce Vita Ovar

Palácio do Gelo Viseu

Norte Shopping

Forum Aveiro

Coimbra Shopping

Alma Shopping, Coimbra

Leroy Merlin, Figueira da Foz 

Retail Park Mondego

Retail Parque de Eiras

Aquaparque de Pombal

Big Mat Coimbra

Gestão de Campanhas.

Em 2020 realizamos 227 campanhas de angariação de fundos nos seguintes

locais/Empresas:
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EVENTOS
ANGARIAÇÃO

FUNDOS

Eventos Angariação Fundos.

Em 2020 foram vários os eventos de angariação de fundos organizados para apoiar a missão e

o trabalho:

- Jantar de angariaçãode fundos no  Rei Leitões.

- Escola Secundária de Penacova.

- Escola Profissional de Ovar.

- ETPC Cantanhede. 

- Restaurante "A Canastra".

- Empresa Quitérios SA.

- Empresa ZOME.

- Colégio Nossa Senhora da Assunção.

- Escola Básica Vilarinho do Bairro.

-Programa "O que Arde Cura". 

- Agrupamento Escola Rio Maior.

- Casamento de Susana & Jorge.

-Postos Alves Bandeira.

-UCCII de Ilhavo. 

- Escola Condução Anadia e Mealhada.
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As Nossas Contas. 

2020 foi um ano extraordinário para a Palhaços d'Opital.

Começámos o ano com o grande objetivo de concluir o estudo Bioriso bem como implementar

tudo o que estava previsto na candidatura ao Capacitação do Portugal Inovação Social. 

E no dia 6 de março tivemos a aprovação da nossa candidatura ao Parcerias para o Impacto do

Portugal Inovação Social.

O "desenho" de 2020 foi uma conjugação do que estava nestas duas candidaturas com os as

condicionantes da DGS em relação à pandemia.

Todas as áreas da associação foram profissionalizadas, desde a comunicação à angariação de

fundos, bem como a gestão das candidaturas a fundos europeus.

Em 2020 a associação tinha 3 contratos de trabalho, 6 (+1) de prestação de serviços, 1 de

estágio profissional (terminou em outubro e em novembro passou a contrato de prestação de

serviços). Só os serviços do nosso departamento jurídico são pro Bono. E, no ano passado, esse

serviço, com todas as solicitações que teve, teria um impacto na ordem dos 3.500€ .

  

Programas Visitas

Hospitais

56%

Suporte

Administrativo

15%

Investigaçã

o

14%

Angariação

Fundos

8%

Comunicaçã

o

5%

Outro

s

2%

[ PdO DESPESAS ]
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Graças a esse mesmo profissionalismo, conseguimos acabar o ano com as contas

aprovadas!

Em 2020 a maioria dos nossos apoios assentou em fundos europeus. São estes fundos que nos

estão a ajudar a redesenhar e otimizar a nossa estrutura. 

Estamos a investir em áreas como a angariação de fundos empresarial, angariação de fundos

por campanhas, quer seja nas redes sociais quer sejam junto do público em geral, como forma

de diversificar as formas de apoio. 

Mas em 2020 tivemos um corte de cerca de 50% das campanhas de rua para angariação de

fundos e não foi possível realizar atividades previstas como jantares e eventos de angariação de

fundos. 

Fundos

Públicos

58%

Empresa

s

17%

Campanhas e

Eventos

11%

Particulare

s

8%

Faceboo

k

6%

AS NOSSAS
CONTAS2

[ PdO RECEITAS ]



E PARA
2021...

2021.

Para 2021 a Palhaços d'Opital pretende e tudo fará para cumprir os objetivos traçados para o

presente ano.

Investir no crescimento saudável e consistente da organização.

Apostar na formação contínua quer interna quer externamente.

Aumentar a qualidade artística da equipa e alargar o número de Doutores Palhaço.

Aumentar a notoriedade da marca e aumentar a rede de parceiros e parcerias.

Alargar a rede de Hospitais Parceiros.

Estar presente no maior encontro de Doutores Palhaço do mundo, em outubro 2021. Healthcare

Clowning International Meeting, 6 – 8 October 2021, The Netherlands.

Iremos continuar a produzir conteúdos para o nosso canal de Youtube, d'Opital TV e desenhar

novas ideias, novas propostas para continuar a levar a nossa missão cada vez mais longe e a

mais pessoas.
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FOLLOW US

Follow Us. 

Pode seguir o trabalho da  Palhaços d'Opital através das seguintes plataformas:

SITE

www.palhacosdopital.pt

FACEBOOK

facebook.com/PalhacosdOpital

INSTRAGRAM

instagram.com/Palhacos_d_Opital

LINKEDIN

linkedin.com/PalhacosdOpital

E-MAIL

geral@palhacosdopital.pt
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Facebook

PalhacosdOpital

Instagram

Palhacosdopital

YouTube

PalhacosdOpital

Linkedin

Palhacos_d_opital
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