
Bem hajam todos os que de uma forma despreendida e arrojada há 30 anos atrás criaram 

esta instituição! Este espaço de encontro de crianças, jovens e menos jovens. Este espaço 

de convivência, carinho, apoio, amor. Este espaço procuramos transmitir bons princípios. 

Bem Hajam todas as que diariamente com o seu profissionalismo, a sua dedicação, as 

suas entregas ajudam a construir o caminho que vamos fazendo em prol das crianças, dos 

jovens e das suas famílias. 

Bem hajam os que no passado nos deram tantas glórias, no atletismo, no andebol, no 

futsal! Bem hajam os/as nossos/as atletas que ajudaram a levar o nome não só do ABCD, 

mas da Brandoa longe, além-fronteiras e os que representaram a Amadora nas diversas 

selecções.  

Bem hajam os que ai deram os primeiros passos no Teatro, na Música e em tantas outras 

actividades que esta casa albergou. 

Bem hajam as famílias que há anos confiam no ABCD, no nosso trabalho ao serviço de 

crianças, hoje já adultos maravilhosos que por esta casa foram passando. 

Bem hajam a Câmara Municipal da Amadora, os Agrupamentos de Escolas Fernando 

Namora, Cardoso Pires e de Alfornelos, a Segurança Social e a Junta de Freguesia da 

Brandoa, agora Encosta do Sol, por apostarem em nós e sempre nos apoiarem! 

Bem hajam as associações sediadas na Brandoa e Alfornelos, as IPSS's do Concelho que 

têm sido para nós um factor de aprendizagem constante, a quem agradecemos todas as 

articulações estabelecidas, tendo sempre resultado numa resultado mais valia para todos! 

Bem hajam todos os que nos querem bem e que no dia a dia nos dão força para continuar 

paulatinamente ,o nosso trabalho hoje como no passado, com Amor, Beijos, Carinho, 

Dedicação, ao Serviço das Crianças e dos Jovens!  

A todos dizer o que sempre temos referido, a porta desta casa está sempre aberta para os 

receber, mesmo depois de terem terminado a sua etapa connosco. UM BEIJO GRANDE 

AOS NOSSOS MENINOS E MENINAS E AOS NOSSOS JOVENS RAZÃO PELA QUAL 

EXISTIMOS. PARABÉNS A ELES E AO ABCD! 

 

 

 


