
O mês de março marca o início da
Primavera, mas este ano foi
diferente. Perante o contexto atual
o início da nova estação foi vivido
de uma forma mais cinzenta. Com
o intuito de dar cor ao mo-
mento que todos estamos a viver,
a AMCC tem apelado à criativi-
-dade e participação dos nossos
moradores em passatempos.
Exemplo disso, foi o desafio feito
às famílias para fazerem um dese-
-nho e afixarem nas janelas ou var-
-andas, dando assim mais cor às
nossas ruas. Agradecemos a todos
a adesão que têm tido, e prome-
-temos continuar. Este é também
um dos propósitos da AMCC, ter
uma componente social, que na
situação atual ajude a distrair o
pensamento e envolver as famílias
nos diferentes desafios propostos.
Temos também sido um veículo da
informação que nos chega das
mais variadas formas, relativa-
-mente à conjuntura atual. Uma
coisa é certa, vamos todos ficar
em casa e juntos iremos conseguir
ultrapassar este momento mais
complicado.
E você já é nosso associado?
“Juntos pelas Colinas”
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Seja nosso associado e colabore 
com a nossa newsletter

Vai ficar tudo bem!

https://www.amcc.pt/
https://www.facebook.com/amcolinasdocruzeiro/ Já é nosso sócio?

Colinas com vista...

E quando acordamos e vimos um
arco de cores vivas que nos traz
esperança que vai valer a pena
ficar em casa. É assim nas Colinas.
Já disse olá ao seu vizinho? Não
vamos perder o lado humanizado
das Colinas vamos fortalecê-lo. E
hoje como estão as colinas da sua
janela? Partilhe connosco!

Este é um momento delicado para
todos nós, mas continuamos a ter
necessidades de consumo. Nas
Colinas do Cruzeiro, o Comércio
Tradicional continua ativo apesar
das diversas restrições e necessi-
-dades de adaptação. Um esforço
dos nossos lojistas que merece ser
aqui reconhecido. Aos moradores
das Colinas do Cruzeiro só se pede
que façam as suas compras no
nosso comércio local,
contribuindo para o seu regular
funcionamento e manter viva a
urbanização. Evite as grandes
superficies e aproveite para uma
pequena caminhada.

Não vá mais longe, compre aqui!

Às vezes acontece, tanto pedimos
que se estacione e se respeite as
zonas pedonais que às vezes os
carros são atacados por um “vírus”
chamado bloqueador. Fique num
lugar de estacionamento ou na
garagem em isolamento
profilático; afaste-se dos passeios;
evite contactos físicos com peões.
Vai ficar tudo bem!

Quase que sabe estacionar...

O "cãossarinho" é aquele cãozinho
lindo, fofinho, que “canta” várias
vezes ao dia para nos entreter com
as suas melodias e que em coro
com os seus, “cãopanheiros" form-
mam uma "cãofonia", de fazer
inveja a qualquer Beethoven!
Também eles estão confinados ao
seu espaço mas “pior” pois já não
têm uma casa, um sofá só para
eles durante o dia. Os seus donos
querem que ele vá à rua diversas
vezes ao dia para o "passeio
higiénico” e depois voltam às suas
varandas para mais uma
“cãofonia” com os “cãopanheiros”
de sempre que agora não vêem
mas ouvem. Não se esqueçam do
vosso "cãossarinho“ também ele
quer voltar a pular e a brincar.

O "cãossarinho" 

Colinas do Cruzeiro


