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A Operação Nariz Vermelho (ONV) é uma IPSS que desde junho de 2002 assegura de forma

contínua um programa de intervenção nos serviços pediátricos de 17 hospitais

portugueses, através da visita de palhaços profissionais.

Estes artistas têm formação especializada no meio hospitalar e trabalham em estreita colaboração

com os profissionais de saúde, realizando atuações adaptadas a cada criança e a cada situação.

A ONV visita por ano mais de 47.000 crianças.

Este ano, perante a impossibilidade de as visitarem 

pessoalmente face à realidade trazida pela COVID-19 

e seguindo as recomendações da DGS, a ONV viu-se 

obrigada a suspender as visitas semanais. 

Esta situação gerou um esforço conjunto para criar 

uma forma alternativa de manter a ligação com as 

crianças. Assim nasceu a TV ONV que permite 

levar os Doutores Palhaços às crianças 

hospitalizadas, bem como às que estão a 

recuperar em casa, levando-lhes alegria e 

esperança.

‘Operação Nariz Vermelho’ e os 
Doutores Palhaços, apresentam: 
‘Uma nova forma de estar 
presente!”

Fonte: https://www.narizvermelho.pt/ e https://www.youtube.com/user/OpNarizVermelho

https://www.narizvermelho.pt/epages/1290-080722.sf/pt_PT/?ObjectPath=Categories
https://www.youtube.com/watch?v=wy5fpomVRNk&feature=youtu.be
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#Fiquealerta #Estamosjuntos

O Seu Clube, atento ao trabalho meritório desenvolvido pela ONV e pelos 

Doutores Palhaços, vem informar os seus Associados sobre o evento que 

decorrerá no dia 31 de maio, o qual será transmitido na TV ONV, no canal 

YouTube, evento que antecipa as muitas celebrações do Dia da Criança. 

A Operação Nariz Vermelho (ONV) e os Doutores Palhaços vão entrar em ação 

na TV ONV, no canal YouTube e IGTV!

Muita animação e muitas brincadeiras para miúdos e graúdos. 

Emissão especial de antecipação do Dia da Criança.

Nesse dia a TV ONV vai contar com uma programação digna de 

um festival: 

❖ Toda a equipa dos Doutores Palhaços;

❖ Uma série de figuras públicas das áreas da música, televisão, 

gastronomia, humor e redes sociais;

❖ Jogos e desafios lançados pelos Doutores Palhaços, desde contos 

infantis a aulas de culinária, rúbricas de humor, ginástica, histórias 

de infância e uma ida muito especial a um noticiário televisivo… 

❖ Animação garantida para toda a família!
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Fonte: https://www.narizvermelho.pt/ e https://www.youtube.com/user/OpNarizVermelho

https://www.narizvermelho.pt/epages/1290-080722.sf/pt_PT/?ObjectPath=Categories
https://www.narizvermelho.pt/epages/1290-080722.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/1290-080722/Categories/Os_Doutores_Palhacos/OsNossosDoutores
https://youtu.be/wy5fpomVRNk


10:00 Doutores Palhaços dão as Boas-vindas às Crianças que assistem em casa

10:10 Ana Stilwell canta Hino da Operação Nariz Vermelho 

10:30 Aula de ginástica facial com os Doutores Palhaços 

11:00 Episódio especial TV ONV do Dia da Criança 

11:30 Hora do Conto - Tânia Ribas de Oliveira vai ler um conto infantil 

12:00 Aula de culinária com Filipa Gomes

12:30 Jornal da Pequenada com João Moleira 

15:00 Vox Pop: A infância dos nossos famosos - Rita Pereira, Cláudia Vieira, Inês 
Castel-Branco, Raquel Strada, José Fidalgo, Francisca e Ricardo Pereira, 
Carolina e Mariana Patrocínio, Inês Folque, Luísa Beirão, Francisco Garcia e
Iko Teixeira

15:30 Cuca Roseta canta o seu “Alecrim” 

16:00 Rúbrica “Deixa-me Rir” - Nilton, Eduardo Madeira, Marco Horácio, Ana Garcia 
Martins e Matilde de Mello Breyner

18:00 Episódio especial TV ONV do Dia da Criança 

18:30 Fecho do Dia da Criança com a despedida de todos os Doutores Palhaços e figuras 
públicas parceiras da iniciativa 

21:00 Exibição do documentário Drs. Palhaços (fim às 22h30)

SOMOS SOLIDÁRIOS

#Fiquealerta #Estamosjuntos

31 de maio - TV ONV/ Doutores Palhaços - Programação completa
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Fonte: https://www.narizvermelho.pt/ e https://www.youtube.com/user/OpNarizVermelho

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000038852
https://youtu.be/wy5fpomVRNk

