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Traga um amigo também...

Fique atento ao nosso site! Em
novembro venha participar no
Peddy-Paper organizado pela
AMCC em parceria com Centro
de Marcha e Corrida de Odivelas.
Divirta-se sozinho ou em familia;
traga o seu amigo de 4 patas se
quiser e venha conhecer alguns
cantinhos e curiosidades das
Colinas.

A AMCC reportou junto das
entidades municipais a falta de
manutenção à iluminação em
diversas artérias da urbanização.
Tal situação foi reportada à EDP
que é a empresa responsável
pela manutenção da iluminação
pública. Ajude-nos a identificar
outros locais este é na Av.
Reinaldo dos Santos

“Vossa Ex.a dá-me lume?”

Seja nosso associado e colabore 
na newsletter: geral@amcc.pt 
Assunto: Newsletter

No passado dia 19 e 20 de
outubro a AMCC realizou pelo 2º
ano o Mercadinho das Colinas
do Cruzeiro. Uma iniciativa que
visa a divulgação da associação e
uma promoção das empresas e
serviços existentes nas Colinas. O
evento contou com 36
expositores e street food para
além da participação especial da
Confraria da Marmelada que
este ano se juntou à nossa
iniciativa. Contámos com a
animação de algumas
coletividades locais. Os Arrufarte
abriram o 2º dia com os seus
bombos pelas ruas das Colinas; o
Rancho Folclórico Camponeses
de Odivelas e Grupo de Danças e
Cantares do Casal do Rato com
danças e cantares regionais.
Contámos ainda com a
particpação do Jazzy e do Ballet
Vita. Foram 2 dias que nos
encheram de orgulho e que nos
fazem pensar na 3ª edição onde
gostaríamos de ver reforçada a
participação de mais lojistas da
urbanização.
“Juntos pelas Colinas”

Vera Duarte 
Presidente da Direção da AMCC

Há sempre uma primeira vez

Quase que sabe estacionar...

Mensalmente vamos eleger o
estacionamento com “melhor
nota artística” nas Colinas do
Cruzeiro. Partilhe connosco o seu
registo. Agradecemos desde já ao
condutor deste veiculo pela
colaboração para esta rúbrica.
Local: Rua Mário Moreira

Este mês lançamos a nossa
newsletter...ou mehor a sua.
Queremos dar a conhecer o que
se passou no local onde vivemos;
trabalhamos ou frequentamos.
Queremos divulgar novidades e
atividades mas acima de tudo
comunicar consigo...vizinho.
Mais que o sitio que escolhemos
para habitar, queremos que seja
vivido e partilhado por todos e
para todos e todos podermos
fazer mais e melhor pela nossa
urbanização, por isso contamos
consigo.

Já é nosso sócio?


