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NEWSLETTER
A AMCC está de Parabéns!!

A AMCC completa no dia 8 de
fevereiro dois anos de existência.
Hoje somos 91 associados,
crescemos 27% no último ano,
mas queremos mais gente, mais
participação de todos para que a
AMCC seja uma referência e faça a
diferença. Ao longo destes dois
anos temos procurado intervir no
âmbito dos problemas da urbani-zação, dos quais se destacam a
questão do lixo, do estacionamen-to e segurança. Neste contexto
realizámos sessões de sensibiliza-ção com as entidades competen-tes. Estes temas continuarão a
integrar a nossa agenda no corren-te ano. Estamos no Instragram
em “AMCC_2019” e lançámos a
Newsletter. No lado financeiro
conseguimos um “pé de meia”
que permite planear para 2020
ações de melhoria e conservação
em alguns espaços da urbanização
Iremos dar continuidade à
iniciativa “Mercadinho das Colinas
do Cruzeiro”, cuja a realização tem
tido uma forte adesão. A pensar
nas vantagens para os nossos
associados, estamos a estabelecer
contactos com o comércio e
serviços locais, para ampliar os
protocolos já existentes e iniciare-mos a vertente desportiva, com a
modalidade de ténis de mesa.
“Juntos pelas Colinas”
Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC
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Ténis de Mesa é com a AMCC

Os Estatutos da AMCC contemplam
fomentar atividades desportivas e
como tal aceitámos o desafio de
dinamizar a modalidade de Ténis de
Mesa. Assim, no passado dia 17 de
janeiro no decorrer da abertura
“Odivelas 2020 - Cidade Europeia
do Desporto”, a AMCC esteve
representada pela Presidente da
Direção, Vera Duarte, no Jantar de
Gala que decorreu no Mosteiro de
Odivelas. Na abertura oficial deste
evento, que decorreu no Pavilhão
Multiusos de Odivelas, a AMCC
apresentou pela primeira vez a
modalidade de Ténis de Mesa ao
público. Acreditamos que é uma
modalidade que trará praticantes
lúdicos mas também de
competição para todas as idades. É
também uma forma de diversificar
a oferta desportiva existente e
apoiar desenvolvimen--to da
atividade desportiva no concelho
apartir das Colinas do Cruzeiro. É
um grande desafio que a AMCC
aceitou a pensar nos seus
associados. Em breve daremos
mais informações sobre o início da
prática de ténis de mesa, para a
qual contamos com a adesão de
todos os associados e interessados.

https://www.amcc.pt/
https://www.facebook.com/amcolinasdocruzeiro/

Quase que sabe estacionar...

“− Venha, venha, venha!!! Está
bom! Por aqui eles já não
passam! Quem conseguir, que vá
pelas escadas”
Peões...essa maltinha que
incomoda os automóveis!
Seja Queixinhas!

Existe, funciona e chama-se
“Denúncia de Estacionamento”, é
uma aplicação para o seu
telemóvel, fácil de usar, para
denunciar o estacionamento
abusivo. Introduza os seus dados,
registe a viatura em transgressão e
a aplicação envia um email para as
autoridades respetivas. A Polícia
poderá solicitar o seu depoimento
e dará seguimento às queixas dos
cidadãos por esta via, de acordo
com o estipulado no n.º 5 do
artigo 170.º do Código da Estrada.
Ajude a denunciar.
Seja nosso associado e colabore
com a nossa newsletter

Já é nosso sócio?

