
A AMCC comemora hoje dia 8 de
fevereiro, três anos de existência.
Ao longo deste período temos
procurado concretizar os objetivos a
que nos propusemos quando
tomámos a iniciativa de fundar a
associação. Neste momento já
contamos com mais de cem
associados, estabelecemos algumas
parcerias com o comércio local, no
sentido de proporcionarmos
vantagens aos nossos associados.
Apresentámos algumas propostas à
CMO, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos nossos
moradores, mas também de quem
nos visita. Zelamos pela
urbanização, procurando contribuir
para a resolução dos seus
problemas. Aproveitamos também
este momento para agradecer aos
moradores que colaboram
connosco, reportando-nos situações
que carecem de intervenção. É um
ato simples, e que muitas vezes nos
auxilia a procurar a solução para os
problemas reportados. Contamos
com todos e procuraremos conti-
nuar a cumprir os objetivos da
AMCC.
“Juntos pelas Colinas”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC
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Parabéns AMCC

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

60 Lugares em 90 dias

Já se deu inicio às obras de
reordenação do estacionamento
na Rua Pulido Valente entre a Rua
Rodrigo Paganino e a Rotunda
Baden Powell. As obras iniciaram-
se a 25 de janeiro e deverão
prolongar-se por 90 dias (25 abril!)
e visam essencialmente a
ampliação para 60 lugares de
estacionamento. Haverá natural-
-mente condicionamentos e por
isso pede-se paciência, mas
qualquer lugar a mais é muito
bem-vindo. Pena é que não haja
resposta da CMO às nossas
proposta para o mesmo assunto,

Vossa Exª dá-me lume?

E deu mesmo! Os “vaga-lume”
(nome dado a quem acendia
manualmente os candeeiros no
sec. XIX) passaram pelas ruas das
Colinas a repor muita da
iluminação em falta, substituindo
lâmpadas e armaduras danificadas.
Diga-nos se na sua rua estiver igual.

Em Janeiro iniciaram-se as obras
de construção da Escola Básica
com Jardim-de-Infância nas
Colinas do Cruzeiro, na Av.
Reinaldo dos Santos. Terá
capacidade para 387 alunos
distribuídos por 12 salas de 1.º
ciclo e três de jardim de infância.
O recinto escolar contará com um
pavilhão para a prática desportiva,
bem como zonas exteriores
cobertas e equipamentos lúdicos
para a pequenada. A previsão da
obra é de cerca de 2 anos, estando
prevista a sua conclusão a tempo
de ano letivo 2022/2023.

Rodrigo Paganino. Natural de
Lisboa, viveu entre 1835 e 1863 -
28 anos de vida! Foi escritor,
tradutor, jornalista e médico-
cirurgião (e dizemos nós que não
temos tempo!) Escreveu a
coletânea “Os contos do Tio
Joaquim” e como jornalista
fundou o Jornal de Belas Artes, e
foi cofundador do Arquivo
Universal. Enquanto médico
estudou na Escola Médica de
Lisboa e foi subdelegado técnico
do Conselho de Saúde, tendo
prestado serviços no decorrer da
epidemia da febre amarela.

Mas afinal quem foi…

Escola Básica/Jardim-de-Infância


