
Apesar do momento difícil que se
vive, o comércio nas Colinas do
Cruzeiro tem mantido a sua
vitalidade (obrigado a todos os
comerciantes pelo esforço e aos
clientes por apoiarem o comércio
local). Espaços que gostamos ver
preenchidos, respeitando as
normas de segurança e o respeito
pelos moradores. Existe uma
oferta variada que deve ser
conhecida por todos, por isso não
deixem de aproveitar os últimos
dias de verão e numa dessas
caminhadas sozinho ou em família
não deixem de explorar alguns dos
cantos mais escondidos das
Colinas, acredite que vai ficar
surpreendido. Sabia que pode
comer choco frito à moda de
Setúbal ou uma tosta XL; comprar
artigos para os seus patudos ou
cuidar da sua roupa numa
lavandaria ecológica; espreitar as
lojas de moda e acessórios; comer
num restaurante recomendado
pelo Guia do Expresso e tantos
outros; frescos vindos diretamente
do produtor… enfim tanto por
descobrir. E para um fim de tarde
leve uma manta e desfrute da
vista no parque Naíde Gomes ou
sobre as Colinas dos Cruzeiro na
Zona Verde da urbanização.

“Juntos pelas Colinas”
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Conhecer caminhando…

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

Prepare-se vem aí a pré-época

A AMCC candidatou-se com o
Ténis de Mesa ao PAMO para a
utilização de espaços desportivos
no concelho. Foi-nos atribuído o
Pavilhão da Escola António
Gedeão, aos sábados das 13h às
15h e aguardamos a confirmação
para manter a prática da
modalidade durante a semana no
Pavilhão Multiusos. No entanto a
reabertura das atividades nos
pavilhões está ainda suspensa.
Aguardamos ansiosamente a sua
reabertura para iniciarmos a época
desportiva de uma modalidade de
risco baixo de contágio e aberta a
todas as idades.

É um dos lugares de
“estacionamento” preferido nas
Colinas do Cruzeiro. Tem vista para
um jardim; chão empedrado para
realçar as jantes de liga leve;
acesso direto para a porta da
garagem do prédio; garantia que
poucos peões com ou sem
mobilidade ali passam porque o
espaço disponível fica pequeno.
Vigilância permanente pelos
clientes do estabelecimento
comercial.
“Os peões? Não os conheço.”

Quase que sabe estacionar...

Padel agora é a dobrar

Já estão disponíveis mais 2
campos de Padel no Parque Naíde
Gomes. Após as obras que
ocorreram nos últimos meses,
foram inaugurados este mês e já
estavam previstos no projeto
inicial. Estão disponíveis gratuita-
mente, de 2ª a domingo das 9h às
20h e as marcações são feitas
presencialmente na secretaria do
pavilhão multiusos e apenas se for
morador no concelho. Já não tem
desculpa para não voltar aos
treinos. Vamos lá?

No mês de setembro e outubro o
concelho de Odivelas vai ter
“Cinema ao Luar” 6ª, sábado e
domingo pelas 21h30 e com
entrada livre. Esta iniciativa vai
passar pelas Colinas no parque
Naíde Gomes nos dias 2, 3 e 4 de
outubro com os filmes:
“Variações” – para uma boa
secção de karaoke; para os mais
pequenos “Trouble: Aventura na
cidade” e para encerrar “The
Gentlemen: Senhores do crime” –
muita ação com comédia. A AMCC
junta-se a esta iniciativa da CMO e
procederá à angariação de bens
alimentares para apoio de famílias
carenciadas do concelho.

Pipocas na agenda


