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EDITORIAL

2021 A extraordinária experiência de trabalhar em contexto de Pandemia...
2021 será recordado como um ano mágico.
Mesmo em tempos de pandemia, a Palhaços d'Opital, manteve as suas visitas presenciais e
lançou o seu canal de Youtube com conteúdos para os canais digitais.
Trabalhar em tempos de Covid-19 foi um desafio a vários níveis para toda a equipa. Mas ao
mesmo tempo foi um privilégio estar na linha da frente ao lado de muitos Profissionais de Saúde.
Levar a Arte e a Missão dos Doutores Palhaço, levar Alegria, Humor e Afetos a quem estava e
trabalhava em ambiente hospitalar permitiu vivenciar experiências e momentos que para sempre
iremos recordar.
Mudar dinâmicas, procedimentos, uso constante de máscaras, uma higienização mais eficiente
e completa das mãos, o afastamento fisico,... permitiu continuar as visitas semanais e
presenciais e permitiu viver por dentro um dos momentos mais duros das nossas gerações.
Combatemos o isolamento, a tristeza, o abandono, a solidão com sorrisos, música, afetos, e
muita alegria.
Poder vivenciar na linha da frente o combate feroz dos nossos Profissionais de Saúde, ver o
desgaste e a dor provocada por esta pandemia e a força com que eles resistiram e deram o
melhor em prol do próximo foi uma das experiências mais belas das nossas vidas.
Lutámos, adaptámo-nos, rimos e crescemos como pessoas e artistas.
Fizemos muitos e novos amigos e partilhámos milhões de sorrisos, histórias e momentos que
estarão para sempre gravados nos nossos corações.

Jorge Rosado
Diretor Artístico da Palhaços d'Opital
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2021
EM REVISTA
2021 em Revista.
Em 2021 a Palhaços d’Opital continuou a trabalhar e a mostrar a sua garra, não baixando os
braços perante as adversidades.
Em Janeiro mesmo com o país em confinamento fomos a organização a nível nacional e das
primeiras a nível mundial a continuar a levar sorrisos, humor e afetos aos hospitais parceiros de
forma presencial, estando uma dupla de doutores palhaços todas as semanas no IPO de
Coimbra. Ainda visitámos na Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, a Unidade de Cuidados
continuados, com uma visita dos Doutores Risotto e Donizete que proporcionaram momentos de
boa disposição aos seus utentes e profissionais.
Paralelamente continuámos com o nosso canal no Youtube "d’Opital Tv" ,a criar e a produzir
novos conteúdos humorísticos que foram emitidos nos televisores dos restantes hospitais, e que
já conta com 125 vídeos.
Em Fevereiro a Palhaços d’Opital fez 8 anos de existência e promoveu todas as semanas um
direto com a nossa equipa a entrevistar os seus Doutores Palhaço nas nossas redes sociais,
Facebook e Instagram. No dia 12 a presidente Isabel Rosado, esteve direto, de manhã, a partir
do IPO Coimbra, onde conversou com a Presidente do Conselho de Administração, Dra
Margarida Ornelas, sobre a importância da parceria com a PdO e, á noite, a entrevistar alguns
dos nossos embaixadores (Nilton, Sónia Santos e Sofia Cerveira) e que terminou com uma
atuação especial do André Sardet.
Ainda no nosso aniversário promovemos a iniciativa “1200 sorrisos para o IPO de Coimbra” que
se estendeu para “5000 sorrisos para o Hospital da Universidade de Coimbra e Hospital dos
Covões” e para “1400 sorrisos para o Hospital da Figueira da Foz” em parceria com A
Pousadinha - Tentugal, de forma a homenagear, com um doce miminho, todos os profissionais
de saúde de Portugal, agradecendo toda a dedicação, carinho, empenho e altruísmo em prol de
todos nós.
A nossa Presidente Isabel Rosado foi nomeada para as 100 mulheres líderes da área social, na
Europa (rede Euclid Network), uma distinção que visa reconhecer e homenagear as mulheres
líderes na Europa que tiveram um impacto positivo e significativo no setor social.
Apresentámos o nosso novo Embaixador, Pedro Abrunhosa, diretamente do estúdio dele onde a
equipa teve a oportunidade de cantar uma música, num momento único e memorável.
Nos meses de Abril e Maio, foi finalmente possível regressar às visitas presenciais nos restantes
hospitais parceiros da Figueira da Foz, de Aveiro e Matosinhos.
Recebemos o prémio Nobre Casa de Cidadania 2021, uma distinção pelo trabalho desenvolvido
em contexto de pandemia em 2020, por mantermos as visitas presenciais ao IPO de Coimbra.
Em Junho ganhámos a candidatura ao Mimesis, promovida pela Universidade de Coimbra, com o
espetáculo de Teatro "Coimbra dos Amores", adaptado da minissérie com o mesmo nome, que
foi apresentado na Casa dos Pobres e na Santa Casa da Misericórdia de Coimbra.
Vimos também o nosso trabalho e missão em ambiente hospitalar representado numa exposição
nas Nações Unidas em Genebra.
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2021
EM REVISTA2
A Fidelidade Seguros convidou a Palhaços d' Opital para produzir conteúdos para 3
Lares/Instituições de pessoas mais velhas. Produzimos todo o conteúdo de forma personalizada
com especial carinho e dedicação e estes foram passados nestas instituições.
A 18 de setembro inaugurámos a nossa nova sede no Galerias Avenida, em Coimbra, com a
presença de pessoas que nos são muito especiais e com o privilégio de ter connosco o nosso
Padrinho Ruy de Carvalho. Não obstante, ainda estreámos a nossa 2ª minissérie: Um Prédio do
Avesso - um projeto que muito nos desafiou, mas que também nos fez crescer, que contou com o
apoio do Garantir Cultura – Ministério da Cultura e que está disponível no nosso site e no nosso
canal de youtube.
Em setembro, recebemos de braços abertos o nosso novo Doutor Palhaço, Doutor Amoroso e
reiniciámos as visitas em todos os hospitais, inclusive o Centro Hospitalar de Tondela-Viseu.
No meio disto tudo houve ainda espaço para estarmos representados em vários meios de
Comunicação Social, destacando o facto de termos sido um dos protagonistas da Reportagem
Especial da SIC "Maestros das Emoções", de estarmos presentes numa emissão especial do
programa da TVI, Somos Portugal com o mote “Os Heróis da Pandemia”, de termos sido
convidados a estar na Praça da Alegria da RTP aquando do aniversário do nosso Padrinho Ruy
de Carvalho e, por fim de estarmos com a nossa querida Sofia Cerveira no programa da SIC
“Estamos em Casa.”
Agora sim, podemos dizer que 2021 foi um ano em cheio de momentos, de histórias, de partilhas
e aprendizagens novas e encantadoras e que estamos prontos para 2022.
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A EQUIPA
PDO

Equipa da PdO.
A equipa da Palhaços d'Opital é composta pelos seguintes elementos/estrutura:
Presidente: Isabel Rosado
Direção Artística: Jorge Rosado
Doutores Palhaço: Jorge Rosado, Susana Gonçalves, Beatriz Melo, Marta Rosas e
Guilherme Castro.
Prestadores de serviços:
Contabilidade: Sandra Travassos
Gestão de redes sociais: Black Monster Media
Avaliação de Impacto : Magna Consultores
Gestão de Campanhas: Maria Ferreira
Gestão de projetos: Findesco.
Colaborações Pro-bono:
Departamento Juridico: Diana Reis
Comunição Externa: Sumo Portugal.

Padrinhos da Palhaços d'Opital: Ruy de Carvalho e Paula Carvalho.
Embaixadores: Pedro Abrunhosa, Nilton, Sofia Cerveira, Sónia Santos,Rui Amorim, Linda
Pereira, Sandra Jorge.
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HOSPITAIS
PARCEIROS

Hospitais Parceiros.
A Palhaços d'Opital trabalha todas as semanas e regularmente em 7 Hospitais Parceiros:
Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM)
IPO de Coimbra (IPOC)
Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV)
Hospital Cândido Figueiredo - Tondela
Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF)
Centro Hospitalar Baixo Vouga (CHBV)
Hospital Distrital de Águeda.
Até dezembro de 2021 fizemos 613 visitas aos nossos hospitais parceiros, com mais de 3.115
horas em ambiente hospitalar, mais de 615.000 pessoas alcançadas.

Unidade Local de Saúde de MATOSINHOS
IPO de COIMBRA
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Centro Hospitalar Tondela VISEU
Hospital Cândido de Figueiredo - Tondela (CHTV, EPE)
Hospital Distrital da FIGUEIRA DA FOZ
Centro Hospitalar Baixo Vouga AVEIRO
Hospital Distrital de Águeda
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VISITAS AOS
HOSPITAIS

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 7 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 potenciar 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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+644
+3115
+615.000

Hospitais Parceiros
Visitas regulares aos Hospitais
Horas nos Hospitais Parceiros
Pessoas Alcançadas Indiretamente
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OS
NOSSOS
PADRINHOS E
EMBAIXADORES
EMBAIXADORES PdO.
Nilton | Sónia Santos
Sofia Cerveira | Pedro Abrunhosa
Sandra Jorge | Linda Pereira
Rui Amorim.
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VISITAS A
INSTITUIÇÕES

Visitas a Instituições.
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A NOSSA
EQUIPA
ARTÍSTICA
A Nossa Equipa Artística.
A nossa equipa de Doutores Palhaço é composta por 5 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 HughesTerrault, 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.

12

A NOSSA
EQUIPA
ARTÍSTICA2
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.
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A NOSSA
EQUIPA
ARTÍSTICA3
A Nossa Equipa Artística.
A nossa equipa de Doutores Palhaço é composta por 5 artistas profissionais:
DOUTOR AMOROSO | Guilherme Castro
Licenciatura em Artes Visuais.
Universidade de Caxias do Sul (UCS) – Caxias do Sul – RS | Brasil Conclusão: 2015
Curso de Formação de Actores 2017-2018 – 480 horas
7 Outubro 2017 – 25 Julho 2018, na Evoé - Escola de Actores, Lisboa
Curso de Teatro Físico 2017-2019 – 1640 horas
7 Outubro 2017 – 25 Julho 2019, na Evoé - Escola de Actores, Lisboa
Workshop Teatro para quem não quer fazer teatro...E para quem quer – 10 horas
Janeiro 2016, Escola Tem Gente Teatrando – Caxias do Sul - BR
Curso Programa GentEncena – 77 horas
Maio a Dezembro de 2011 – Caxias do Sul - BR
Formação, Doutor Palhaço com Pedro Fabião.
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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 desconfiada 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.
AMOROSO
O Doutor Amoroso é um entusiasta da vida.
Positivo, alegre, bem disposto, está sempre contente, principalmente na companhia dos seus
caros colegas. É, sem dúvida alguma, um apaixonado.
Por isso chatear-se não é uma opção no seu dia-a-dia, pelo contrário, o importante é rir-se e
sorrir o máximo possível.
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OS
DOUTORES
PALHAÇO2
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FORMAÇÃO
INTERNA

Formação.
Todas as 4ª feiras, das 10h45 às 12h15, a equipa artística, da Palhaços d'Opital, tem formação
em: Voz/Canto (com Mafalda Umbelino) e Ukulele (com José Rebola) na Academia de Música
de Coimbra.
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 em Coimbra.
Foram mais de 44 reuniões de trabalho, reflexão, planificação, produção, ensaios e testagem de
dinâmicas, ideias, propostas...
Todas as dinâmicas 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, voz e ukulele. 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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COCRIAÇÃO

Cocriação.
Em 2021 desenvolvemos várias ações/dinâmicas com cocriação com os Profissionais de Saúde
dos nossos Hospitais Parceiros.
Foram lançados reptos em várias temáticas: Utilização correta da máscara em contexto
hospitalar, higienização das mãos, distanciamento social (em contexto de pandemia), Dia
Mundial sem Tabaco e Prevenção de Quedas em ambiente hospitalar.
As equipas de médicos e enfermeiros partilharam as ideias, as informações a divulgar para
reflexão e/ou discussão e criamos músicas (com apoio da Academia de Música de Coimbra) e
performances que visavam, através do humor e da alegria fazer chegar as mensagens mais
longe e de forma mais impactante.
A professora Mafalda Umbelino e o professor José Rebola apoiaram na produção das letras,
harmonias, trabalhamos a voz e a melhor forma de as cantar e tocar no Ukelele.
A cocriação com os nossos Profissionais de Saúde fortaleceu a parceria com os Hospitais
Parceiros e seus profissionais e é uma área que a organização pretende continuar a investir e
reforçar.
Muitos destes conteúdos foram apresentados na visitas, em congressos e outras ações (d'Opital
TV).
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D'OPITAL
TV

D'Opital TV
Em março de 2020 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 e em 2021 mesmo com
o regresso às visitas presenciais dos nossos hospitais parceiros, resolvemos manter o canal e
continuar com a criação de conteúdio artístico em formato digital.
Em 2021 a equipa de Doutores Palhaço produziu mais de 45 vídeos, com várias temáticas
diferentes, que vão do teatro, a filmes antigos portugueses, à música portuguesa, a textos e
contos tradicionais, à poesia, etc. Produzimos e lançámos também a nossa segunda minissérie
intitulada “Um Prédio do Avesso” que abordou temáticas tais como: o respeito pelos mais velhos
e pelos outros, o ambiente, a inclusão, etc.
Estes conteúdos estão disponíveis nos televisores dos nossos Hospitais Parceiros e para quem os
quiser partilhar no nosso canal de Youtube.

youtube.com/palhacosdopital
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EVENTOS
PDO

Eventos PdO.
PRODUÇÕES
Produzimos 45 vídeos/conteúdos para o nosso canal Youtube:
- "A Desgarrada Clownesca", dinâmica adaptada ao contexto hospitalar baseada nas
desgarradas populares com letra de Palhaços d'Opital.
- Embaixadores apelam ao evento do 8º aniversário da Palhaços d'Opital.
- "94 Doces Primaveras" vídeo de homenagem ao nosso Padrinho Ruy de Carvalho aquando do
seu 94º aniversário.
- "10 Factos sobre a Palhaços d'Opital, que talvez não saibas", vídeo que desmistifica alguns
mitos sobre o trabalho dos Doutores Palhaço.
- "Pulseira Amigo(a) d'Opital" - Vídeo promocional sobre a pulseira mais bonita da Palhaços
d'Opital.
- "A PdO vista pelos olhos dos Profissionais de Saúde" em que os Profissionais de Saúde dos
nossos hospitais parceiros testemunham sobre o impacto do nosso trabalho.
- "Um Prédio do Avesso", a segunda minisserie da Palhaços d'Opital dividida em 4 episódios,
com o apoio do Garantir Cultura.
- "Dia Mundial da Pessoa mais Velha", vídeo de sensibilização e dignificação dos nossos idosos.
- Vídeo dos embaixadores a apelar aos donativos da PdO na época natalícia.
Outros vídeos com conteúdo artístico e humorístico, inspirado em textos, poemas, filmes, músicas
tradicionais, e algumas temáticas atuais:
- A Aliança; Comédia Mágica; Milla, a Ciumenta; A Grande Carlota; Uma Palhaçada no Zoom;
La Plus Belle Demande en Mariage; Fique em Forma; A Venda Iluminada; O Negacionista; A
Agulha e o Dedal; O Resmungão, etc.
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EVENTOS
PDO

Eventos PdO.
FIDELIDADE E PALHAÇOS D'OPITAL
A Fidelidade Seguros convidou a Palhaços d' Opital para produzir conteúdos para 3
Lares/Instituições de pessoas mais velhas.
Produzimos todo o conteúdo de forma personalizada com especial carinho e dedicação e estes
foram passados nestas instituições, onde o covid teve um impacto gigante no que concerne ao
isolamento e solidão.
Reunimos e estudámos os utentes, os profissionais das instituições, a cultura, as tradições e as
histórias locais.
Ver esta bonita produção, cheia de sorrisos, belas reações, vê-los reviver memórias e
momentos...foi mágico!

1200 SORRISOS PARA O IPO DE COIMBRA
A Palhaços d’Opital no âmbito das comemorações do seu 8º aniversário, promoveu a iniciativa
“1200 sorrisos para o IPO de Coimbra” em parceria com a A Pousadinha, pretendendo desta
forma, homenagear todos os Profissionais de Saúde de Portugal e agradecer toda a dedicação,
carinho, empenho e altruísmo em prol de todos nós! Tal foi o sucesso desta iniciativa que se
estendeu nas semanas seguintes para “5000 sorrisos para os HUC e Hospital dos Covões” e
“1400 sorrisos para o Hospital da Figueira da Foz”.
8ºANIVERSÁRIO PDO
Todas as semanas do mês de fevereiro a equipa da Palhaços d’Opital promoveu diretos nas suas
redes sociais (facebook e instagram) em que os atores entrevistaram os Doutores Palhaço da
associação.
Estes diretos foram vistos num total de 21600 minutos.
Além dos diretos semanais, no dia em que a Palhaços d’Opital comemorou 8 anos de existência,
tivemos um dia especial, com muitas surpresas. Iniciámos com um direto no IPO de Coimbra, que
contou com a presença da Dra Margarida Ornelas, presidente do Conselho de Administração e
tivemos a iniciativa “1200 sorrisos para o IPO de Coimbra”; à noite tivemos uma emissão especial
a partir da página do nosso Facebook, com a nossa Presidente Isabel Rosado e com os nossos
embaixadores: Sónia Santos, Nilton e Sofia Cerveira, terminando com uma atuação do músico
André Sardet.
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PEDRO ABRUNHOSA - EMBAIXADOR PdO
No dia 30 de março, a equipa da Palhaços d'Opital esteve, no estúdio do Pedro Abrunhosa para
oficializar o título de Embaixador da PdO.
Pelo contributo às artes em Portugal, pelo enorme talento, pelos valores e princípios com os
quais nos identificamos, escolhemos o Pedro de forma a apoiar e contribuir para uma sociedade
mais amiga, mais inclusiva, mais doce e amiga da pessoa mais velha.
Foi um momento mágico e memorável!

BE RESPONSIBLE - TALKS
Isabel Rosado, uma das seis portuguesas na lista das 100 mulheres influentes na área social na
Europa em 2020 foi a segunda embaixadora confirmada das Responsible Talks.
PRÉMIO NOBRE CASA DA CIDADANIA
A Palhaços d'Opital recebeu o prémio Nobre Cidadão na cerimónia decorrida no dia 5 de maio
de 2021 na Nobre Casa da Cidadania.
“Pela autoria do ato nobre, de especial grandeza, de manter as visitas presenciais ao IPO
Coimbra, durante a pandemia da Covid-19, levando alegria e arte aos doentes internados.”
FESTIVAL METAMORFOSE
A Palhaços d’Opital foi uma das organizações selecionadas para ser apoiada na ação solidária
associada ao Festival Metamorfose.
A banda The Jeggas atuou no Facebook e no canal de YouTube do Festival Metamorfose.

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE
No dia 18 de Setembro a Palhaços d’Opital convidou os seus amigos e parceiros a estarem
presentes na inauguração da nova Sede, no Galerias Avenida em Coimbra. Contámos também
com a presença especial do nosso padrinho Ruy de Carvalho.

22

EVENTOS
PDO

Eventos PdO
CERTIFICAÇÃO EM COACHING, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE
A CEO da Palhaços d'Opital, Isabel Rosado, foi convidada a apresentar o trabalho da
organização em contexto hospitalar e com foco nos adultos/pessoas mais velhas.
Os formandos tiveram a oportunidade de trabalhar a Criatividade na prática, apresentando
soluções à Palhaços d'Opital.

SÃO JOSÉ PNEUS & PALHAÇOS D'OPITAL

A São José Pneus desafiou os seus colaboradores a adquirir a pulseira Amigo d´Opital
por metade do valor, dando a empresa a outra metade. Foi possível financiar 1 visita
ao IPO Coimbra com esta campanha.
CASTING DOUTOR PALHAÇO
No dia 20 de Novembro fizemos o nosso casting (tivemos mais de 40 candidaturas) para
observação/seleção de novos elementos para a nossa equipa artística.

MAGNUSBERRY E PALHAÇOS D'OPITAL
A empresa Magnus Berry lançou uma campanha que associa cada fatura à oferta de um nariz
da Palhaços d’Opital.
Este ano e no Natal, a MB convidou a equipa artística da Palhaços d’Opital para animar o
evento e apresentar a parceria entre as 2 instituições aos colaboradores, parceiros e
convidados.

CCDR CENTRO - INOVAÇÃO SOCIAL
A Palhaços d'Opital apresentou-se no CCDR Centro.
Isabel Rosado, Presidente da Palhaços d' Opital, apresentou a missão e trabalho da
organização, em ambiente hospitalar, para adultos e pessoas mais velhas.
Projeto co-financiado pelo Portugal Inovação Social (Parcerias para o Impacto).
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APOIOS
CULTURAIS
APOIOS CULTURAIS: Mimesis e Garantir Cultura
A Palhaços d'Opital no ano de 2021 candidatou-se a 2 projetos culturais, tendo sido apoiada
em ambas as inicitativas.
O primeiro foi o Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis que pretende valorizar a criação
e a prática artística e contribuir para a diversidade e qualidade da programação cultural; nesse
sentido, a Palhaços d'Opital adaptou a série "Coimbra dos Amores" para contexto de palco.
Estas apresentações foram um sucesso e após um ano de pandemia, em que os lares não
permitiam visitas nem de amigos e familiares, foi nos possível levar este espetáculo
presencialmente à Casa dos Pobres e à Santa Casa da Misericórdia de Coimbra.
Posteriormente fomos também apoiados com o Programa Garantir Cultura - Ministério da
Cultura, um apoio universal que visa a mitigação dos impactos da crise pandémica no setor
cultural, com a minisserie "Um Prédio do Avesso". Esta foi uma produção da Palhaços d'Opital
que contribuiu para potenciar o crescimento artístico da equipa, trabalhar novas ideias e
formatos e ajudou a disseminar ainda mais o trabalho da PdO.
"A minissérie de 4 episódios tem o seu palco principal num prédio, onde 10 vizinhos convivem e
entram em conflito como em todos os prédios que conhecemos. Uma minissérie onde temas
como a sustentabilidade ambiental, a valorização da pessoa mais velha e a inclusão social têm
destaque, assim como a necessidade de se cuidarem em comunidade e de cuidarem da sua
saúde mental.
No meio dos conflitos, intrigas e fofoquices o humor e a boa disposição irão levar a quem assistir
à série a rever-se e a rever os seus vizinhos na mesma."
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PORTUGAL THE SIMPLE LIFE - Podcast
A nossa Presidente Isabel Rosado esteve à conversa com Dylan, no Podcast “Portugal - the
Simple Life''. Falaram sobre a missão da Palhaços d’Opital e sobre a cultura de cuidar do outro e
em especial dos mais velhos.

REVISTA AMAR
A Palhaços D’Opital esteve em destaque na Revista Amar.
A revista Amar é uma referência na comunidade Lusófona no Canadá.
Em grande entrevista à jornalista Carmo Monteiro, demos a conhecer os fundadores da Palhaços
d’Opital e a nossa missão!
TOP 100 WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE
Isabel Rosado, Presidente da Palhaços d'Opital, foi nomeada para as 100 mulheres líderes da
área social, na Europa.
A distinção visa reconhecer e homenagear mulheres líderes na Europa que tiveram um impacto
positivo significativo no setor social.
NAÇÕES UNIDAS
O trabalho e a missão da Palhaços d’Opital foi apresentado numa exposição sobre resiliência
em várias manifestações artísticas, nas Nações Unidas em Genebra.
Junho de 2021.
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PDO NAS2021
REDES
SOCIAIS
PdO nas Redes Sociais.
Facebook
33.127 Gostos | 33.768 Seguidores.
7.276 Novos Seguidores (em 2021).
536.707 Pessoas alcançadas.
122.217 Engagement.
https://www.facebook.com/PalhacosdOpital
Instagram
3.401 Seguidores | 1249 Publicações.
48.351 Pessoas alcançadas.
https://www.instagram.com/palhacos_d_opital
Linkedin
970 Seguidores
https://www.linkedin.com/palhacosdopital
Site
www.pdo.pt
Youtube
297 Subscritores
https://www.youtube.com/palhacosdopital
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PDO NAS2021
REDES
SOCIAIS2
Facebook.
Engagement do Facebook da Palhaços d'Opital em 2021:
- New Followers: 7.276
- Previous Period: 1.870
Facebook.com/PalhacosdOpital
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PDO NAS2021
REDES
SOCIAIS3
Instagram.
O nosso Instagram em 2021 apresentou estes dados e engagement:
- Seguidores: 3.208
- Contas Alcançadas: 48.351
- Contas com Interação: 1.218.
palhaços_d_opital
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WEBSITE

Website.
O website da Palhaços d'Opital (www.pdo.pt) teve o seguinte alcance em 2021:
- Utilizadores alcançados: 4.921
- New Users: 4.900
- Bounce Rate: 65.24%
- AVG Session Duration: 1.28 min
Gestão: Black Monster Media
https://www.blackmonstermedia.com

WWW.PDO.PT
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MEDIA

PdO nos MEDIA.
Em 2021 a Palhaços d'Opital foi notícia, por 97 vezes, principalmente nos seguintes jornais e
revistas:
Men´s Health online, Net News In Town Online, Publico online, Marketeer online, Imprensa Bolsa
M.I.A., Portugal News online, Diário as Beiras, Diário de Coimbra, Diário de Viseu, Diário de
Leiria, Diário de Aveiro, ...
Tivemos ainda várias presenças em programas de televisão: Sic, Sic Notícias; Casa Feliz, SIC;
Praça da Alegria, RTP1.
"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 2021 um total de 97 notícias. O espaço editorial ocupado pelas 97 notícias, contabilizado
em custos publicitários (AAV - Automatic Advertising Value) foi avaliado em 3 775 329 €.
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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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 2021 tivemos os seguintes Investidores Sociais, no âmbito do Parcerias para o Impacto:
Fundação Ageas
Fidelidade
Manuel Rui Azinhais Nabeiro
Glintt
Efapel
Bluepharma
Sirmaf
José Aniceto & irmãos Lda
Critical Software
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GESTÃO DE
CAMPANHAS

Gestão de Campanhas.
Em 2021 realizamos 148 campanhas de angariação de fundos nos seguintes
locais/Empresas:
Brisa

Galp Adémia

Hospital de Aveiro

Repsol Petropostos, Coimbra

Hospital Pedro Hispano -Matosinhos

Atrium Solum

Hospital da Figueira da Foz

Arena Shopping

Hospital Amato Lusitano

Mar Shopping

Intermarché Lavos

Torres Shopping

Intermarché Condeixa

Dolce Vita Ovar

Intermarché Tondela

Palácio do Gelo Viseu

Intermarché Carregal do Sal

Norte Shopping

Intermarché Vieira de Leiria

Forum Aveiro

Intermarché Soure

Coimbra Shopping

Intermarché Cantanhede

Alma Shopping, Coimbra

Intermarché Mira

Leroy Merlin, Figueira da Foz

Intermarché Oliveira do Hospital

Retail Park Mondego

Intermarché Santa Clara

Retail Parque Sintra

Intermarché Montemor o Velho

Panorâmico de Pombal

Bricomarché Figueira da Foz

Big Mat Coimbra

Estacionamentos Braga Parque

Mari Parque de Leiria

Retail Park Aveiro

Foz Plaza

Espaço Guimarães

Jumbo das Amoreiras

Braga Parque

Centro Comercial Colina do Sol

Piscinas da Fraga

Oeiras Parque

Praia de Mangualde

Centro Comercial Alvalade
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ANGARIAÇÃO
FUNDOS
Eventos Angariação Fundos.
Em 2021 foram vários os eventos de angariação de fundos organizados para apoiar a missão e o
trabalho, dos quais destacamos:
- São José Pneus
- Magnus Berry
- Alves Bandeira
- Critical Software
- U-dream
- Psicologia Aliados
- Conversas Futuras Consultoria Limitada
- Nobre Alimentação Limitada
- Canon Portugal
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AS NOSSAS
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As Nossas Contas.
Acabámos 2021 com tinha 3 contratos de trabalho e 8 de prestação de serviços.
Só os serviços do nosso departamento jurídico e de criação de grandes campanhas (Sumo
Portugal), são pro Bono.
70% das verbas de 2021 foram aplicadas para financiar o nosso programa de visitas semanais e
regulares aos nossos 7 Hospitais Parceiros.

[ PdO DESPESAS ]
Comunicação
9%

Outros
1%

Suporte Administrativo
11%

Angariação Fundos
5%

Investigação
4%

Programas Visitas Hospitais
70%
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AS NOSSAS
CONTAS2

Em 2021 a maioria dos nossos apoios assentou em donativos de empresas, nomeadamente no
Solidarity Bonus Art do Grupo Ageas e Fundação Ageas. 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, bem como candidaturas a prémios na área da Cultura.

[ PdO RECEITAS ]
Campanhas e Eventos
10%

Facebook
4%

Particulares
4%

Fundos Públicos
40%

Empresas
42%
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E PARA
2022...

2022.
Para 2022 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 Abril de 2022. Healthcare
Clowning International Meeting, – April 2022, The Netherlands.
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.

2022
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FOLLOW US

Follow Us.
Podes seguir o trabalho da Palhaços d'Opital através das seguintes plataformas:
SITE
www.pdo.pt
FACEBOOK
facebook.com/PalhacosdOpital
INSTRAGRAM
instagram.com/Palhacos_d_Opital
LINKEDIN
linkedin.com/PalhacosdOpital
E-MAIL
geral@palhacosdopital.pt

WWW.PDO.PT
Facebook

Linkedin

Instagram

YouTube

PalhacosdOpital

Palhacos_d_opital

Palhacosdopital

PalhacosdOpital

WWW.PDO.PT

Palhaços d'Opital
Centro Comercial Avenida
Loja 321
Avenida Sá da Bandeira, nº33/35
3000 - 351 Coimbra
Portugal

palhacosdopital
palhaços_d_opital
palhacosdopital
geral@palhacosdopital.pt

