
No passado dia 22 de Abril, a AMCC
foi a votos. A votação decorreu com
a participação de 22 sócios num
universo de um pouco mais de 100.
A lista que se encontrava em
funções foi a única que se
apresentou para este ato eleitoral
acabando por isso por ser reeleita
para o biénio 2021/2023. Como
todos compreendemos o último
ano limitou muito a nossa tarefa,
mas não nos desmoralizou.
Acreditamos neste projeto e que
podemos continuar a zelar pelo
bem da nossa urbanização,
tentando contribuir para a
resolução dos problemas existentes,
mas também apoiar iniciativas de
cariz cultural, social ou desportivo,
trazer novas ideais e soluções para
dinamizar a nossa urbanização. Ao
invés de ficar a lamentar-se ou ficar
horas a comentar ou criticar, através
do Facebook, ou qualquer outra
rede social, junte-se a nós.
Acreditamos que os movimentos
cívicos como a AMCC terão mais
força e podem realmente fazer a
diferença em busca de soluções.
Contamos por isso com a
colaboração de todos os moradores
e lojistas, no sentido de nos
unirmos com o mesmo lema:
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC
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Vai ficar aí? Há mais deste lado!

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

Nesta rúbrica temos trazido alguns
maus exemplos de condutores que
tendem a desrespeitar as regras
de trânsito e de civismo, mas
desta vez é diferente. Quem
conhece a Pct. Mestre Afonso
sabe que tem sempre veículos
bem alinhadinhos nos passeios
mas nós descobrimos porquê. Por
ali estacionam fãs do Noddy! É
verdade! Desde crianças que
anseiam vê-lo passar e para
cantar: “Abram alas para o Noddy,
Noddy! Com a buzina a tocar” – E
eles abrem. Não são lindos?!

Quase que sabe estacionar… A minha horta na Colina

A CMO entregou 32 talhões de
Horta Urbana no Parque Urbano
das Colinas. Num período de
maior sedentarismo e teletrabalho
face à pandemia ou por gosto,
dispor de uma horta pode ser um
ótimo incentivo a sair de casa e de
distração. Dentro de pouco tempo
vão poder consumir o que ali
plantarem poupando algum
dinheiro e contribuindo para a
preservação da zona verde. Vamos
todos ajudar a preservar!

O projeto para a criação de um
corredor verde que liga o Parque
Urbano das Colinas do Cruzeiro a
norte com Complexo Desportivo a
sul está incluído na Rede Ecológica
Metropolitana de Valorização da
Natureza. O projeto conhecido
desde 2017, contempla melhorar
toda uma vasta área que hoje se
encontra totalmente abandonada
e que deverá passar por uma
remodelação com passadiços
ainda este ano pois a verba
destinada pela Candidatura ao
Lisboa 2020 prevê a sua conclusão
até ao final do ano. Aguardamos
ansiosamente por um espaço
assim

Agora já não precisa de ir passear
até à zona histórica para se
deliciar com as iguarias da
pastelaria mais antiga de Odivelas.
Fundada em 1976, conhecida por
todos os Odivelenses e por todos
os que gostam de marmelada
branca produzida a partir da
receita das antigas freiras do
Mosteiro, a Faruque (“pessoa que
pode distinguir o certo do errado”)
chegou à nossa urbanização e que
muito nos orgulha pela escolha.

A tradição chegou às Colinas

E a zona verde que falta


