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DoutoresPalhaçosfazem
criançasdoS Joãosorrir

porto Operação
Nariz Vermelho estará
todas as semanas
no hospital

Catarina Matias

AS CRIANÇAS internadas no
Hospital de S João no Porto
vão passar a receber as visitas

alegres de dois doutores pa
lhaços todas as semanas du
rante este ano A animação
dos meninos e meninas in

ternados é garantida através
de umprotocolo entreaOpe
ração Nariz Vermelho e o
Mar Shopping O acordo foi
firmado ontem logo depois
de uma intervenção dos
dois doutores do riso na ala

pediátrica daquela unidade
Criamummomento bom

tentam atenuar o sofrimen

to sublinhou Caldas Afon
so diretor da Pediatria do
Centro Hospitalar S João
Ontem à tarde entre brin

cadeiras e palhaçadas o casal
de médicos de nariz ver

melho conseguiu espantar a
timidez das crianças quepor
momentos até esqueceram
estar numaunidade hospita
lar Missão cumprida para os
doutores palhaços

A Operação Nariz Verme
lho soma mais de uma déca

da de existência e já levou
alegria e boa disposição a
mais de 270mil crianças hos
pitalizadas Julieta Guima
rães coordenadora hospita
lar do norte da Operação Na
rizVermelho contou que co
meçou por ser palhaça e ain
da se diverte a ver os colegas
a fazerem as suas graçolas to
dos pintados

Sete palhaços
Na zona norte temos sete

palhaços a visitar oito hospi
tais todos eles artistas pro
fissionais com formação es
pecializada em áreas como a
saúde e a psicologia Cada
criança temuma situação di
ferente acrescentou
As crianças internadas no

S João estão atualmente
em instalações provisórias
enquanto decorre a angaria
ção de fundos para a constru
ção de um novo hospital pe
diátrico CaldasAfonso refe

riu que as atuais instalações
sãomuito boas melhores do
que as anteriores mas que a
situação ainda será mais fa
vorável para as crianças
quando forem construídas
as novas

INICIATIVA
RESULTA
DE PARCERIA
ASSINADA
ONTEM COM O
MAR SHOPPING

COMBOIO
SOLIDÁRIO
DEU 16100

O protocolo Abrace o
Hospital foi ontemassina
do entre oMar shopping e a
OperaçãoNarizVermelho
Em 2013 os palhaços apare
cerão todas as semanas

Acampanha Comboio
Solidário realizada noMar
Shopping conseguiu 16100
euros que tambémforam
entregues ontemàAssocia
ção Ovalor resultou de um
euro doado pelas crianças
que andaramno comboio O
Mar Shopping tem iniciati
vas solidárias com frequên
cia contouAnaMachado
do departamento demarke
ting do centro comercial
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