
ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS 

“Para quem vive no conforto da saude, da família e do lar, é 

fácil sonhar e acreditar. Mas até que ponto existe quem faça 

alguém sonhar e acreditar, em deterimento do seu próprio 

sonho? A Terra dos Sonhos nasceu, para proporcionar 

momentos únicos de alegria e esperança a quem mais 

precisa…Sorrir é um direito de todos e sonhar é o primeiro 

passo para a esperança…” 

 

 



“A nossa viagem comeca aqui,entrem no 

comboio da boa vontade e sigam pela linha 

da esperança, a partir da estação dos 

sonhos…” 

 

 

“Para o inicio desta viagem, a Associação necessitou de “peças” 

fundamentais para o arranque da máquina. Surgiram então os voluntários, 

que com disponibilidade, coragem, força e acreditando que tudo é possível, 

deram inicio ao trajeto. A viagem inicia a vapor, mas rápidamente atinge 

proporções elevadas e a velocidade de realização de sonhos aumenta ao 

sabor do vento. As crianças e os idosos são os principais passageiros, e o 

IPO enche-se de risos iguais aos de todas as crianças…os idosos aprendem 

que vale a pena continuar até onde Deus lhes permitir e a Terra dos Sonhos 

ganha asas e voa bem alto, ganhando também nova força. Assim, todos 

recebem e dão, é maravilhoso partilhar!” 
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QUE TIPO DE ORGANIZAÇÃO É A ASSOCIAÇÃO 

TERRA DOS SONHOS 

 

 

 

A Terra dos Sonhos é uma Organização de Solidariedade Portuguesa, sem 

fins lucrativos, fundada no dia 1 de Junho de 2007, Dia Mundial da 

Criança. Em termos jurídicos, a Associação Terra dos Sonhos é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sob a forma de 

Associação de Solidariedade Social com fim de Acão social. 

 

 



OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO TERRA DOS 

SONHOS 

.A principal atividade da Terra dos Sonhos consiste na realização dos 

sonhos de crianças e jovens diagnosticados com doenças crónicas e/ou em 

estado avançado de doença, crianças e jovens carenciadas e idosos, como 

forma de transmitir uma mensagem de esperança na possibilidade de 

realização dos seus objetivos mais inspiradores, independentemente de 

circunstâncias, condicionamentos e limitações. A superação da 

impossibilidade através da criação da possibilidade é o resultado final 

pretendido. 

 

. Transmitir e promover a crença de que todos 

somos capazes de alcançar os nossos objetivos de 

vida mais inspiradores (sonhos), se acreditarmos 

nas nossas capacidades e no nosso potencial e 

agirmos com um espírito positivo, 

independentemente da nossa condição, 

circunstância ou limitações; 



 

SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

 



 

 

 

EXEMPLOS PRÁTICOS 

 
 

 

A Iara viu o seu sonho realizado a 06/07/2014! 

O meu sonho é ter um PC cor-de-rosa com um papagaio verde! 

A Iara é uma menina de 5 anos que já viveu mais numa mão cheia de anos 

que muitos de nós, já crescidos. Teve de lutar contra uma leucemia e o 

primeiro amigo que teve, fora da família, foi há meia dúzia de meses. 

Durante todo o período em que esteve doente e em tratamento, tinha de 

ficar em casa, e só podia sair para ir ao hospital. 

Pode dizer-se que é uma menina esperta e extrovertida, mas bastam alguns 

minutos com ela para perceber que a Iara é muito mais que isso; é segura 

de si e do que pretende.  

O sonho da Iara era ter um computador, só seu, onde pudesse pôr os seus 

CD a tocar, onde pudesse jogar os jogos que conhece de trás para a frente - 

depois de anos sem poder sair de casa. Queria um computador para falar 

com a tia e com o resto da família que só podia ver pelo ecrã. É uma 



menina como as outras, cheia de sonhos, de risos e de muita vontade de 

aprender. 

No dia 6 de Julho, surpreendemos a Iara, aparecendo em casa dela. 

Mais exemplos de atividades para ver o brilho de um sorriso encher o 

mundo de alegria…na luz do coração, o Mundo brilha!!! 

 



 

CONCLUSÃO…. 
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