
Estou há 49 dias em casa e, nos
últimos dias e questiono-me se
estamos a viver uma pandemia.
Um dia mais soalheiro e da minha
janela ou nas redes sociais vê-se
pessoas que se passeiam
normalmente pelas ruas, grande
parte sem máscara e sem
distanciamento recomendado.
Será que acham que isso de ser
infetado é uma coisa que só vai
acontecer aos outros? O parque
Naíde Gomes é exemplo disso,
amontoados de gente com uma
veia atlética e uma vontade
avassaladora de praticar desporto.
E os animais de estimação, outro
pretexto perfeito para longas
caminhadas, acho que até os
bichinhos estranham de agora
irem tantas vezes à rua. De nada
adianta o estado de emergência
ou de calamidade, enquanto as
pessoas não se consciencializarem
que se estão a pôr em risco a si e
aos outros (vizinhos incluídos).
Temos direitos, mas também o
dever cívico de cumprir o que nos
pedem. Apelo por isso a todos que
sejam conscientes e, evitem estes
ajuntamentos. Pensemos que
TODOS somos responsáveis e que
Viver em sociedade implica saber-
se o que é ser cidadão! Por isso o
apelo é: FIQUE EM CASA!
“Juntos pelas Colinas”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC
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Estado de inteligência?

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

Caixa Solidária

Todos reconhecemos que este não
é um momento fácil para muitas
famílias e por isso têm surgido
diversas iniciativas de entreajuda
para ajudar a superar as
adversidades que a Covid-19 nos
trouxe e que nenhum de nós está
livre. É também neste momento
que se reforçam laços de união e
iniciativas como a do Grupo
Remax Must que criou uma Caixa
Solidária. Obrigado pela iniciativa!
Todos podemos fazer a diferença!

Após mais de 1 mês encerrados
vamos tentando regressar a uma
normalidade que sabemos não
será a mesma. O Comércio e a
restauração vão abrir durante o
mês maio e tudo farão para que os
clientes se sintam confortáveis e
em segurança investindo na
higienização do espaço e a
redução em 50% da lotação. Por
isso mais do que nunca o
Comércio e Restauração das
Colinas do Cruzeiro precisam de
nós, para que continuem de
portas abertas e a nossa
urbanização um lugar com vida
própria e não um dormitório.
Celebre este momento num dos
restaurantes das Colinas

De portas abertas para nós!

Os condutores bloqueadores de
passadeiras são a resposta aos
bloqueadores de rodas. Vamos
ajudar estes carros a educar os
seus donos usando a “Denúncia de
Estacionamento”. Eles não têm
culpa da falta de civismo dos seus
donos.

Quase que sabe estacionar...

No passado dia 18 de abril
realizou-se o evento intitulado
"Coloque a sua estrela e cante em
casa - Quem Canta, Seus Vírus
Espanta” organizado por Miguel
Filipe Braga. Um espetáculo a
partir da varanda do Pavilhão
Multiusos de luz e som que
alegrou a noite ao som de várias
músicas bem conhecidas de todos
e cantadas por todos os que viram
e/ou ouviram nas suas varandas.
Aqui fica o nosso reconhecimento
e agradecimento ao Miguel Braga
pela iniciativa. Obrigado!

Quem canta, seus vírus espanta
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