1993, O ano em que tudo começou …
Tive a “sorte” de pertencer aos estreantes desta escola, mas penso que todos, os que
passaram e que passarão, irão guardar muitos momentos que perdurarão na memória
para o resto da vida. Eu sou um caso … muitos devem-se lembrar dos relatos da bola
que eram feitos nas viagens para a praia … Sim!! Era eu eheh!!
Poderia escrever toda esta tela, mas poucas são as palavras para descrever o que sinto
por esta “casa”. Aprendi, brinquei, fiz amigos, mas tão ou mais importantes que isto são
vocês, as educadoras, ou melhor, AMIGAS!
Vocês contribuíram muito para a pessoa que sou hoje! ☺
FUI FELIZ NESTA FAMILIA!
H.P.
Dizem que toda a nossa vida se guia pela infância.
Do Espaço Verde só guardo muito boas recordações, um grande grupo de amigos e, um
carinho gigante por todas as pessoas que ainda hoje fazem com que este espaço
continue a ser tão especial, acolhedor e familiar.
Tive uma infância fantástica, repleta de amor e felicidade, o que me tornou uma pessoa
mais realizada e completa.
A todas só posso deixar um grande OBRIGADO com muito carinho! Nunca desistam da
VOSSA casa, a NOSSA família!
J.F.
Foi no Espaço Verde que passei os melhores momentos da minha vida . Por isso, queria
agradecer do fundo do coração às fantásticas Senhoras que fazem parte da Equipa
Espaço Verde, às quais tenho o prazer de chamar amigas.
BEIJINHOS
D.P.
Foi no Espaço Verde que encontrei os meus grandes Amigos, que descobri a minha
Paixão e Vocação e, acima de tudo foi onde encontrei as pessoas que ainda hoje
considero que fazem parte de mim; foram essas pessoas que me deram parte da minha
educação, que me fizeram feliz e uma pessoa realizada!
Desde dançar, coreografar, brincar e trabalhar...Tivemos de Tudo!!
OBRIGADA
R.C.

Para não ter uma infância perdida
Não há melhor espaço para crescer
Fazem-se experiências para a vida
É tudo o que uma criança pode querer!
B.F.
Entrei no Espaço Verde pequenina e é graças a Ele que hoje sou o que sou.
Tudo o que aprendi, cresci, vivi...vai Ficar no Meu CORAÇÃO para sempre!!
Obrigada por tudo minhas queridas, Amos-vos.
N.H.
Tudo o que aprendi foi aqui!
Grandes seres humanos que estão por detrás desta instituição.
Devo muito a todas vocês! MUITO OBRIGADO.
C.G.

Foi no Espaço Verde que aprendi tudo o que sei agora.
Saí de lá com muita saudade deixando muitas memórias e bons momentos.
Muito Obrigada à Equipa Espaço Verde por me ensinarem a ser uma pessoa melhor, do
qual me orgulho.
Tenho imensas saudades!
BEIJINHOS
S.V.
ESPAÇO VERDE era onde eu adorava estar.
Criava novas amizades para cultivar com a ajuda das MELHORES AMIGAS DE
SEMPRE! AS KIDAS… ☺ AMO-VOS!
« Vou-vos comprar uma “PLENDA LOSA”»
Obrigada pelos melhores momentos ….
Um Beijo
S.C.
Gosto muito de vocês.
Estão no meu Coração.
Um Beijo
B.L.
Queria agradecer Todos os Anos que passei convosco!
Um Beijo
T.S.
Adorei todos os anos que estive no Espaço Verde.
Hoje com 16 anos não me importava de voltar.
Obrigada por tudo o que me ensinaram e por todo o Carinho!
Um Beijinho
B.A.
Adoramos todos os momentos que aqui passámos.
Ajudou-nos a crescer com muito carinho.
Nunca esquecemos as nossa origens…
Um Grande Beijinho
C.M. e G.M.
O Espaço Verde está no meu Coração!
Um Beijinho
F.G.
No Espaço Verde aprendi a crescer. Foi lá que fiz os meus primeiros amigos.
Quando chegou o meu último dia fiquei triste pois queria ficar lá para sempre.
Obrigada por fazerem de mim uma boa pessoa.
Um Grande Abraço
D.C.

