
São diárias as publicações,
comentários e críticas no Facebook
sobre a nossa urbanização, mas
achamos que isso não chega e são
poucos os efeitos práticos. É por
isso que a AMCC existe ao serviço
de todos para todos com a
preocupação de zelar pelo bem da
urbanização e com a participação
dos seus moradores e lojistas.
Deixem as redes sociais, é
necessário iniciativa, dinamismo e
ter um papel ativo para realizar as
ideias e promover as mudanças que
queremos nas Colinas seja no
“âmbito social, ambiental,
económico, científico, cultural e
desportivo”.
Já passaram 2 anos de mandato e é
tempo de se eleger uma nova
direção para a AMCC. Convidamos
todos os nossos associados a
participarem na eleição, mas
também convidamos-vos a
juntarem-se e apresentarem a vossa
candidatura aos órgãos sociais da
AMCC para as eleições que terão
lugar no dia 22 (local e hora a
divulgar). Este é sempre um
momento importante de vivenciar a
associação de todos os que se
preocupam com as Colinas. Mais
informações em www.amcc.pt.
.“Juntos pelas Colinas”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC
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Vamos a votos

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

Quase que sabe estacionar…

Até parecia um novo serviço aqui
nas colinas: “Mercearia Drive
Thru” Até parece que estou a ouvir
a fazer o pedido como numa fila
do Mc:
Empregado: “-Ora então o que vai
ser aqui da loja? Mercearia seca;
os frescos e no fim congelados…
Aqui o cartão cliente. Pode
recolher”
Condutor: ”-Têm de proibir os
peões de andar no passeio. São
um perigo para os nossos carros e
aborrecedores, sempre a queixa-
rem-se”. Mera ficção, os lojistas
até ficam constrangidos com tal
situação e os condutores nada
preocupados só faltam entrar loja
a dentro. Mais respeito por favor”.

Vacinação é aqui

Desde fevereiro que o pavilhão
multiusos nas Colinas do Cruzeiro
foi o local escolhido para a
vacinação contra a Covid-19.
A modernidade das instalações,
localização privilegiada e
capacidade de estacionamento
facilitam a prestação de um
serviço que prevê uma capacidade
de administração até 1000
pessoas dia podendo ser alargado
(assim haja vacinas). Congratu-
lamo-nos com a escolha do local.

Numa altura em que os espaços
de restauração estão fechados, ter
uma loja de vending pode ser uma
ótima solução. Existem 2 na nossa
urbanização. Mas infelizmente a
sua coexistência com a vizinhança
não está a ser a melhor. São
diversas as queixas dos mora-
dores, estacionamento em 2ª fila
e aglomeração de pessoas que
após recolherem o produto por ali
permanecem noite fora ruidosa-
mente, havendo até registo de
violência e outros. É importante,
reportar estas situações às autori-
dades (PSP e CMO) para pôr cobro
a estas situações. Nós faremos a
nossa parte.

Pegar e andar…daqui para fora!

Após a comunicação do governo
sobre o plano de desconfinamento
e a confirmação da CMO - Estamos
de volta aos treinos! A modalidade
de Ténis de mesa é uma
modalidade de baixo risco, por
isso se quer descontrair e praticar
uma atividade física esta é uma
boa opção. Venha ter connosco no
pavilhão multiusos, e se não tiver
raquete podemos emprestar. Já
tínhamos saudades. Contacte-nos!

Ténis de Mesa… tudo a postos?!


