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É do conhecimento geral a vaga de
assaltos que têm ocorrido na
urbanização nos últimos tempos.
Infelizmente têm sido recorrentes
e sabemos que mesmo quando
apanhados em flagrante delito não
tardará que voltarão à rua e muito
possivelmente a repetir o furto
dado o enquadramento penal para
estes casos. Não é a primeira vez
que a AMCC tem reportado a
preocupação com a segurança, e
por isso fez chegar mais uma vez
às entidades competentes (CMO,
PSP) a preocupação em relação
aos assaltos ocorridos. Apresentou
a proposta de implementar a
videovigilância nas ruas, conforme
já acontece em várias cidades do
país. Iremos também avançar com
uma proposta que nos chegou
através de um associado, e que
sugere a possibilidade de ter
Guarda Noturno. A falta de meios
ou o facto de haver “zonas mais
criticas” são no nosso entender
argumentos que só ajudam a criar
uma imagem de banalização
destas situações e com as quais
não concordamos. Continuaremos
empenhados em encontrar
soluções que nos tranquilizem.

“Juntos pelas Colinas”
Vera Duarte
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Segurança para todos

Já é nosso sócio?

3, 2, 1…Ténis de mesa 

Arrancou no final de Setembro a
prática da modalidade de Ténis de
Mesa. A AMCC disponibiliza a
prática desta modalidade às 3ª e
5º feiras entre 20h-22h no
pavilhão Multiusos mediante
inscrição prévia através dos nossos
canais. A adesão tem sido
fantástica e diversificada com
miúdos e graúdos; experientes e
amadores; praticantes ou nem por
isso; temos presença masculina
mas também feminina. Se não tem
feito atividade desportiva chegou
o momento pois aqui não tem
problema de distanciamento

Quase que sabe estacionar...

Pouco importa se estorvo muito
ou pouco; se bloqueio carros ou
pessoas – “Eu! Primeiro eu!”.
Imagino o cenário quando os dias
estiverem mais curtos e de chuva.
Não pensar nos outros é muito
mau...um dia “eu” serei o outro..
“A escola não os educa” diz-se,
mas será este exemplo de falta de
civismos que querem dar? Talvez
“Cidadania” tenha mesmo de ser
obrigatória e entende-se porquê.
Obrigado Nádia pela partilha.

Do pouco se fará muito

Aproveitando o evento “Cinema
ao Luar” a AMCC organizou a
recolha de bens para ajudar quem
mais precisa e do pouco se fará
muito, e que por certo vai fazer a
diferença. Juntámos mais de 40
embalagens de bens. Obrigado a
Todos os que colaboraram.

A lua esteve mesmo presente no
“Cinema ao Luar” realizado no
parque Naíde Gomes. Foram 3
noites de grandes filmes num
grande ecrã que nem o frio nem a
chuva afastou o público deste
evento. Com pipocas acabadinhas
de fazer a acompanhar os filmes,
foi cantar com “Variações”, rir com
a pequenada a ver o “Trouble” e
muita ação com “The Gentleman”.
Este evento promete voltar para o
ano e nós lá estaremos.

Cinema com lua


