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Antes de mais, eu é que agradeço por vocês existirem!!!
Nesse mundo que vivemos, onde dia após dia tenho mais 
medo desse mundo e (…) basta olhar para vocês, para 
o trabalho que vocês fazem (…) surge a esperança de 
que não estamos lutando sozinhos, estamos juntos pela 
mesma causa, o bem!
Não fiz o voluntariado porque tinha tempo livre e foi um 
passatempo. Não. Fiz porque acredito que juntos somos 
mais fortes! (…)
Com toda a razão dizia Charles Chaplin: “Um dia sem 
sorrir, é um dia perdido.”
Por favor não parem com essa missão. O brilho nos olhos 
das crianças e dos seus papais, espero que seja como o 
sol do meio dia de um pleno Verão, para aquecer o seu 
coração, se houver medo, duvidas, dificuldades.
Nos dias do peditório, postei uma foto na minha página no 
facebook, e o meu vizinho comentou o seguinte: “Tu não 
fazes ideia o bem que essa instituição faz às crianças. Um 
dia conto-te porque é que te disse isso.”
Ainda não tivemos essa conversa, mas lembro-me bem 
que sua filhinha uns tempos atrás andou no IPO,  
e acredito que seja esse o motivo. 
Eu me sinto sim orgulhosa, por poder ajudar esses 
super-heróis humanos, e podem contar comigo para 
futuras campanhas. Fiquei apaixonada, e me fez sonhar 
e acreditar através de vocês, que a vida na terra pode se 
tornar suportável.

Obrigada! Muito obrigada!
Lidiane Garcia (voluntária da campanha Seja Sorridário)

Durante os meses de Setembro  
a Novembro a ONV lançou-se 
nas ruas de Lisboa à procura 

de Doadores de Sorrisos, 
pessoas que através de um 

donativo mensal contribuam 
para a sustentabilidade da nossa 
missão. Muito obrigado a todas 

as pessoas que nos ouviram, 
interessaram-se pelo nosso 

trabalho e juntaram-se à nossa 
causa. A equipa de recrutadores 

já angariou mais de 120 novos 
Doadores de Sorrisos! Sejam 

muito bem-vindos! 

Foi com enooorme alegria e 
gratidão que vimos a nossa 
Doitora Tutti-Frutti, fresca, 
madura e concentrada, ser 

adotada pelo IKEA Portugal, 
depois de uma campanha de 

angariação de fundos com base 
no cartão IKEA Family. 

A generosidade dos clientes, 
aliada ao nosso parceiro IKEA, 
tornou possível esta adoção!

A campanha Meta o Nariz pela 
Causa soma e segue! São cada 

vez mais as empresas que 
através dos seus colaboradores 
contribuem para a nossa causa. 

Agora foi a vez das agências 
PRO, Spazio e Action do grupo 

Remax que, com o apoio de 
“apenas” 30 colaboradores 

angariaram mais de 5000€ para 
a nossa missão. Muito Obrigado.

O Mapeamento Mundial de 
Organizações de Palhaços de 
Hospital começa a apresentar 

os primeiros resultados 
preliminares. Os últimos 10 anos 

foram profícuos para o mundo 
dos palhaços de hospital, 

de acordo com este estudo, 64% 
das organizações de palhaços 

surgiram entre 2003 
e 2013. (dados referentes a uma 

amostra de 103 organizações 
de palhaços de hospital de 20 

países diferentes) 

Super Sócio

A ONV foi um dos projetos 
selecionados pelo Programa 

Cidadania Ativa, um instrumento 
de apoio às Organizações 

Não Governamentais (ONG), 
financiado pelo Mecanismo 

Financeiro do Espaço Económico 
Europeu (EEA Grants), sendo 

a seleção de projetos efetuada 
com base no mérito relativo das 

candidaturas e tendo um elevado 
nível de exigência no acesso 
ao financiamento. Com este 

apoio vamos poder investir na 
qualificação e capacitação para 

a boa governação! 

A Vogue Fashion’s Night Out 
2014 apoiou a nossa causa com 
um artigo criado em exclusivo 

para o evento. Este ano, a peça 
oficial foi o Shopping Bag VFNO, 
que esteve à venda em mais de 

90 lojas aderentes pelo valor 
de 5 euros, e cujas vendas 

reverteram integralmente para 
continuarmos a levar alegria 
às crianças hospitalizadas. 

Muito Obrigado! :o)

(cuStO Da chamaDa 0,60€ + Iva)
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