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Quase que sabe estacionar…

Os automóveis (e os seus
condutores) voltaram a “manifestar-
se” nos passeios da nossa
urbanização. E em força como quem
volta de férias sem esquecer o seu
lado civilizado. Reivindicaram as suas
posições bloqueando acessos
pedonais e não só. Pôde “sentir-se”
as suas palavras de ordem: ”Contra
os pinos, estacionar!”; “Passeios altos
magoa-me as jantes!”; “Passadeiras
para carros já!” ; “Pinos tiram-me o
lugar à porta”; “Estacionar longe
gasta as solas do meu dono”;
“Combustível está caro para procurar
lugar!”; “Pinos discriminam os
passeios!”; “Estacionar longe
aumenta CO2”; “Estaciona em 2ª fila
para não ficar bloqueado!” ; “Parar
na curva faz reduzir a velocidade dos
outros”.Ah, que saudades!
*Pinos leia-se pilaretes

É um 2 em 1 no 7B da praceta José
Maria Bomtempo que aguarda pela
sua visita para uma refeição de manter
a linha com os pratos servidos pelo Mr.
Fit. Mas se quer matar saudades de
Londres recordar (ou experimentar) o
típico “Fish & Chips” é só mudar de
ementa e escolher de entre as ofertas
do FiChips. Mas se ainda assim não
quiser “Fish” há outros ingredientes
para comer com as “Chips”. O mais
importante é ir até lá e degustar as
várias opções ao seu melhor gosto. Já
sente o chamamento ou vai resistir e
manter-se fit?

Stay fit VS London calling

3 Colinas no campeonato 

Já foi há um ano e meio que
iniciámos a modalidade Ténis de
Mesa na AMCC, e este ano vamos
participar no Campeonato Distrital
de Equipas da 3ª divisão
organizado pela ATML.
O campeonato conta com a
participação de 12 equipas da
região de Lisboa sendo os jogos da
nossa equipa disputados no
Pavilhão Multiusos de Odivelas. Em
baixo pode consultar o calendário
dos jogos para que marque na sua
agenda às 20h nas datas
assinaladas e venha apoiar a sua
equipa. A participação da AMCC
vai contar com os nossos atletas:
David Gonçalves; Daniel Gonçalves
e Daniel Mendonça que estão
connosco desde o primeiro dia e
que se empenham em cada treino
para chegarem mais longe por isso
este também era um momento
ansiado por eles. Mas mais do que
a competição ou o resultado esta
será uma nova experiência para a
AMCC e para os nossos 3 Colinas
que vão envergar a nossa camisola
a quem desde já desejamos – Boa
Sorte!

AMCC de Raquete na mão!

O programa “Bairro Feliz” lançado
pelo Pingo Doce visa contribuir para
a melhoria da comunidade dos
Bairros. Cabe por isso à comunidade
do bairro onde estão inseridas as
candidaturas o papel-chave na
escolha das causas que serão
apoiadas por esta grande superfície.
Quando fizer as suas compras
receberá uma “Moeda Bairro Feliz”
por cada compra superior a 10€ que
deverá depositar no mealheiro da
causa que deseja apoiar nas lojas
Pingo Doce. No Strada Outlet vai
encontrar a candidatura da APCL
(associação localizada junto da nossa
urbanização) com o titulo “As
Sombras da Felicidade” cujo projeto
pretende melhorar o espaço exterior
que não tem as condições
necessárias para ser utilizado. Por
isso querem usar o prémio atribuído
para instalar sombras; mesas e
cadeiras para que se possam realizar
atividades ao ar livre, como jogos,
exercício físico e convívios,
aumentado a qualidade de vida e o
bem-estar dos utentes. O seu slogan
é “Faça parte e crie um Sorriso!”,
por isso até dia 2 de Novembro
vamos colocar as “Moedas Bairro
Feliz" no mealheiro "As Sombras da
Felicidade“ e fazer sorrir os 34
residentes da APCL . Vamos ajudar a
APCL a ganhar!
Mas se esta não for a sua candidata
escolha qualquer outra entre as 6
propostas existentes distribuídas
pelas 3 lojas da freguesia.
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

Vamos todos colaborar!

Peão aqui não! Passeios altos 
magoa-me as 

jantes!


