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Enquadramento. 

A Associação “Terra dos Sonhos”, através do presidente do respetivo conselho de 

administração, apresentou junto do Parlamento uma Petição (numerada como 

399/XII/3), pela qual pretende ver instituído um “Dia Nacional dos Sonhos”. Tal Petição 

foi, em função da matéria, distribuída à Comissão Parlamentar para a Ética, a 

Cidadania, e a Comunicação (CPECC). 

Na sequência da audiência em tempo concedida pela CPECC à referida Associação, foi 

por esta formulado o convite para que uma delegação da Comissão visitasse uma das 

suas iniciativas mais recentes, no caso, a denominada “Casa dos Sonhos”.  

Tal visita, integrada no plano de atividades da CPECC, teve lugar no passado dia 5 de 

novembro, com início pelas 10.30 horas. 

 

Objetivo da visita. 

A “Casa dos Sonhos”, situada em Lisboa, junto à rua da Junqueira, é um espaço onde 

se pretende acompanhar crianças e jovens portadores de doenças incapacitantes, com 

idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos. A visita à “Casa”, espaço ainda em 

reconstrução, serviu de meio para que os Deputados da CPECC pudessem inteirar-se 

das atividades desenvolvidas pela Associação, da sua génese e, sobretudo, dos seus 

objetivos e projetos. 
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Receção à delegação da CPECC. 

 

Programa. 

A visita seguiu o alinhamento seguinte: 

-Receção aos Deputados da CPECC por parte do presidente da Associação, Frederico 

Fezas Vital; 

-Café e catering propiciador de apresentações pessoais; 

-Visita guiada pelos diferentes espaços da Casa; 

-Apresentação em power point da Associação, incluindo a projeção das plantas e 

projeto virtual; 

-Apresentação formal da iniciativa dia Nacional dos Sonhos; 

-Fotografia de grupo e despedidas.  

 

Delegação. 

A delegação da Comissão foi composta pelos seguintes Deputados: 
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- Presidente da Comissão, Deputado José Mendes Bota; 

-Vice-Presidente da Comissão, Deputado Jacinto Serrão; 

-Deputada Paula Gonçalves (PSD); 

-Deputada Maria da Conceição Caldeira (PSD) 

-Deputada Clara Marques Mendes (PSD); 

-Deputado André Pardal (PSD); 

-Deputado João Lobo (PSD); 

-Deputado Agostinho Santa (PS); 

-Deputada Sanda Pontedeira (PS); 

-Deputado Raúl Almeida (CDS-PP); 

-Deputado Paulo Almeida (CDS-PP). 

 

A delegação da CPEC com o responsável máximo da Associação e dois dos seus embaixadores, 

Diana Chaves e João Matias. 
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Síntese da Visita. 

Após a receção e os cumprimentos inerentes, a delegação visitou as instalações da 

Casa, percorrendo os seus dois pisos e respetivas divisões, e inteirando-se dos projetos 

para cada uma delas, designadamente, diversas salas de trabalho e unidades 

funcionais temáticas. 

 

Composta de dois pisos e com uma área coberta de 650m2, as instalações contam ainda com 

uma pátio interior com, aproximadamente, 150 m2. 

 

Embora o projeto tenha por alvo jovens entre os 3 e os 18 anos, a população-alvo a 

privilegiar situa-se entre os 7 e os 14 anos, abarcando jovens portadores de doenças 

incapacitantes graves, e outros em situação de vulnerabilidade social. A atuação da 

Associação consiste em proporcionar a estes jovens a realização de um sonho, por 

mais difícil que à partida pudesse parecer, fazendo jus ao lema “Riscar a palavra 

impossível do dicionário”, assim contribuindo para uma maior integração social e 

realização pessoal dos próprios. Até à data, foram satisfeitos cerca de 550 desejos, de 

que constituem exemplos, andar de avião, ver a neve, ou ainda conhecer e privar com 

personalidades públicas. Foi ainda referido estar em fase final de formalização um 

protocolo com a Direção-Geral de Saúde, no âmbito da saúde mental.  
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Pormenor da visita guiada à Casa. 

 

Subsequentemente, teve lugar uma apresentação em power point na qual o 

presidente da Associação, Frederico Fezas Vital, apresentou mais detalhadamente a 

instituição e o projeto da Casa dos Sonhos. Contou, para o efeito, com a participação 

dos testemunhos de diversos “Embaixadores de Vida”, os quais partilharam as suas 

experiências, destacando-se neste particular o caso do cidadão João Matias, 

incapacitado devido a spina bífida, e ao qual, tendo sido propiciada a possibilidade de 

ser modelo, acabou por se fixar profissionalmente como agente de moda. 
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Aspetos da assistência durante a apresentação. 

 

Foi ainda apresentado pelo arquiteto Gonçalo Pires Marques, igualmente sócio-

fundador da Associação, o projeto 3D para as instalações visitadas, graciosamente 

elaborado pelo Gabinete de Arquitetos PIMAA. No ato, fez notar que o projeto de 
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reconversão arquitetónica já foi aprovado pelo IGESPAR, encontrando-se em 

apreciação final junto da edilidade lisboeta. 

 

Ouvindo as explicações técnicas do arquiteto responsável. 

 

De entre os diversos apoios com que a Associação conta para a edificação deste 

projeto, ressaltam, de entre outros, os das Fundações EDP, Vodafone, PT, e Sport 

Lisboa e Benfica, bem como diversas empresas, como por exemplo, a Roche, 

Boehringer-Ingelheim, TAP, Staples, Hera, Central de Cervejas, Hera, ou ainda a 

Normajean, agência onde a Associação se encontra gratuitamente domiciliada. 

Procedeu-se, depois, à apresentação formal da proposta de institucionalização do 

denominado Dia Nacional dos Sonhos, a assinalar no dia 21 de Maio de cada ano, pelo 

qual se pretende relembrar a importância do sonho enquanto motor da sociedade e 

fator de realização e felicidade pessoal de todos os cidadãos. 
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Aspeto da assistência. 

 

Finalmente, interveio o senhor Presidente da Comissão, Deputado José Mendes Bota, 

o qual, após agradecer o convite, transmitiu aos presentes a grande recetividade que 

este projeto desde sempre mereceu por parte dos diferentes Deputados. Relembrou a 

relevância da visita no contexto das competências da CPECC, com destaque para as 

componentes especificamente relacionadas com a cidadania e integração social, bem 

como para a responsabilidade social manifestada pelas diversas empresas aderentes 

ao projeto. Considerou, ainda, ser difícil não acompanhar o sonho materializado na 

edificação da Casa, realçando a forma como o projeto tem vindo a ser liderado, e 

fazendo votos para que o mesmo possa constituir uma verdadeira “contra-onda” face 

ao mundo de pensamentos negativos onde, infelizmente, nos situamos nos dias de 

hoje. 

Mais adiantou que, com o acordo de todos os parlamentares presentes, iria ser 

elaborado um texto como base de trabalho o qual, caso mereça o consenso de todos 

os grupos parlamentares representados na visita, a que se poderão juntar os que não 

puderam participar, dará origem a um projeto de resolução para a instituição do Dia 

Nacional dos Sonhos, tal como é solicitado na Petição atualmente em apreciação na 

Comissão. 
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O Presidente da CPECC, no uso da palavra. 

Terminaria a sua intervenção, relembrando, com António Gedeão, na sua Pedra 

Filosofal, que  

«(…) 

Eles não sabem, nem sonham,  

que o sonho comanda a vida, 

que sempre que um homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança.» 

 

A visita terminou pelas 13 horas. 
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Link associado ao evento: 

http://media.parlamento.pt/videos-canal/XII/SL4/04_aavv/002_casadossonhos/ 

 
Mais fotografias deste evento disponíveis em: 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d563

04c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d544a445545564451793945623

24e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d7

a596d4e6b4f5452694c5446694e4463744e446c684d533168596d497a4c544d334e6a557a5932

4a6b4f545179597935775a47593d 

 

http://media.parlamento.pt/videos-canal/XII/SL4/04_aavv/002_casadossonhos/
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d544a44554556445179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d7a596d4e6b4f5452694c5446694e4463744e446c684d533168596d497a4c544d334e6a557a59324a6b4f545179597935775a47593d
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d544a44554556445179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d7a596d4e6b4f5452694c5446694e4463744e446c684d533168596d497a4c544d334e6a557a59324a6b4f545179597935775a47593d
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d544a44554556445179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d7a596d4e6b4f5452694c5446694e4463744e446c684d533168596d497a4c544d334e6a557a59324a6b4f545179597935775a47593d
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d544a44554556445179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d7a596d4e6b4f5452694c5446694e4463744e446c684d533168596d497a4c544d334e6a557a59324a6b4f545179597935775a47593d
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d544a44554556445179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d7a596d4e6b4f5452694c5446694e4463744e446c684d533168596d497a4c544d334e6a557a59324a6b4f545179597935775a47593d

