
Apesar do contexto que
atravessamos, a AMCC continua
em movimento. No dia 6
novembro de 2020 foi dia de
Assembleia Geral Extraordinária,
desta vez via Zoom, cumprindo as
orientações. O motivo principal da
AG prendeu-se com a aprovação
do Regulamento da Prática da
Modalidade de Ténis de mesa. A
proposta foi revista e aprovada
pelos participantes, dando assim
mais um passo para a
concretização deste projeto que
está a decorrer de vento em popa
e com vantagens para os nossos
associados.
Houve ainda oportunidade de
abordar outros assuntos, neste
caso, a preocupação com a
segurança da urbanização.
Foi apresentada a proposta, de um
associado da AMCC, no sentido de
recorrer à figura do Guarda
Noturno, que em tempos garantia
a tranquilidade dos habitantes de
Odivelas. O associado explicou e
distribuiu informação como o
processo está regulamentado e
foram refletidas algumas das
questões conjunturais. A AMCC irá
pegar nesta ideia, preparar essa
proposta, para apresentá-la à
CMO. Há que travar esta vaga de
assaltos que tem vindo a assolar a
nossa urbanização.

“Juntos pelas Colinas”
Vera Duarte

Presidente da Direção AMCC
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https://www.amcc.pt/
https://www.facebook.com/amcolinasdocruzeiro/ Já é nosso sócio?

1 ano de Newsletter

Há 1 ano atrás desafiámo-nos a
fazer uma comunicação diferente
junto dos nossos associados (e de
mais). Lançávamos a newsletter da
AMCC para podermos chegar aos
nossos associados com as nossas
noticias. Quisemos partilhar o que
nos inquieta e o que pretendemos
concretizar convosco para todos e
para o melhor da nossa
urbanização. Também brincámos e
ironizamos tentámos fazer
diferente do que se lê nas redes
sociais. Para o 2º anos queremos
chegar mais longe e ver a nossa
newsletter espalhada no comércio
local e com mais colaboradores.
A newsletter veio para ficar.

Quase que sabe estacionar...

Lembra-se da música do Euro
2016? Apanhe o ritmo e cante:
Pouco importa, pouco importa…
Se estaciono bem ou mal…
Quero é estacionar o carro,
Nem que seja radical.
Esta é a música mais cantada por
alguns automobilistas habitantes
ou visitantes.
Aprendamos a definição de
Passeio: Superfície da via pública
que ladeia a faixa de rodagem e
que se destina à circulação de
PEÕES. Acho que desta é que é!
Obrigado ao A. Martins pela foto.

Muito se tem falado sobre o
edifico em construção na Praça de
Portugal, mas creio que a
realidade está distorcida. Quem
não gostaria de viver junto de um
monumento mundialmente
conhecido. Já estou a imaginar
camionetas e charters todos para
virem conhecer a nova cidade
luz…Odivelas.
Passará a ser conhecida
internacionalmente e até o nome
mudará para…Odi-Candles”

É tema nas redes sociais…

Entregas rápidas e…Mega rápida

Face à Covid-19 verifica-se um
aumento de pedidos de refeições
através das aplicações móveis.
Diariamente dezenas de “Uber’s”
contribuem para manter o nosso
comércio local aberto e aos consu-
midores a concretização de alguns
desejos. No entanto assiste -se a
alguns abusos na circulação a que
não estamos indiferentes. Circu-
lação nos passeios; circulação fora
de mão; inversão de marcha pelo
separador central e velocidade
excessiva e outras. Não vale tudo
para ser mega rápido, pedimos
que respeitem as regras para a
segurança de todos.


