
A Presidente da Direção da AMCC
visitou recentemente o Centro
Cultural das Colinas do Cruzeiro,
onde foi gentilmente recebida pelo
Sheik Zabir Edriss. Tendo Odivelas
uma das maiores comunidades
Islâmicas do pais, sentiu esta
comunidade a necessidade de
criar um espaço aberto à
população em geral. O espaço está
por isso vocacionado para a
divulgação da cultura e identidade
Islâmica, um espaço de diálogo e
partilha de cultura e saberes para
todos aqueles, que tenham
interesse em conhecer melhor a
cultura Islâmica. O centro está
também disponível para articular
com as escolas, não só para
facultar informação, mas também
para se deslocarem às escolas, ou
receberem a visita de alunos e
respetivos professores no seu
espaço.
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Um Centro Cultural para todos

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

Amante de chocolate?

Já lhe cheirou a chocolate quando
passa junto do parque infantil na
rua Alfredo da Costa? É que abriu
a “Fábrica di Chocolate” na pct.
Afonso Dinis de Portugal.
Chocolate negro; leite ou branco
acompanhado por fruta saudável e
muitos toppings. Não resista!

Vãocaminhando semcaminho
Emcadapasso,overdevãolevando
Ecastanhovaificando
E quando degradado ficar, no facebook
vãoreclamar
Umarua,umpasseio…
Porondenãoveioopeãoapressado
Porestaratrasado
Ou por não querer saber, porque
respeitar jánãoéviver
Eamodaédesobedecer
Eessepasseioquetemvoltalonga
Que obriga acaminhar
Paraarelvanãopisar
Ninguém páraparapensar
Adorquedáverarelvaassimficar

Poeta das Colinas

O Centro tem ainda disponível um
programa de aulas de língua árabe
e aspetos da cultura Islâmica.
O seu interior contempla um
espaço expositivo; um espaço para
divulgação de literatura; uma sala
de reuniões/formação; e um
espaço de oração tendo recebido
em 2019 uma menção honrosa no
prémio municipal Arquitetura de
Odivelas.
O nosso muito obrigado pela visita
e disponibilidade.

“Colinas sempre”
Vera Duarte

Presidente da Direção AMCC

O caminho se faz caminhando

Passei na Avenida Miguel Torga e
fiquei impressionado com as filas
de espera de carros para apanhar
o autocarro. Temos de apoiar
estes automobilistas e protestar
com a RL pois é inadmissível os
tempos de espera. E os lugares na
paragem? Só estão disponíveis
para os peões deviam de ali
colocar um serviço de “Car Wash“.
Estranhei quando o autocarro
passou e eles não foram… estavam
estacionados na paragem!! E eu
pensar que estavam à espera do
autocarro!

Quase que sabe estacionar…


