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Quase que sabe estacionar…

Este mês contamos com o testemunho de
uma associada que nos relatou uma
situação hilariante. Ao saírem da escola
António Gedeão, dois professores tinham
os seus carros bloqueados pelo carro que
vemos na imagem. Após 15min de espera
e confirmado que não era de ninguém nas
imediações, ligaram para a policia. Após
45min chegou o dono do veiculo e logo de
seguida policia. Questionado pela situação
respondeu com grande naturalidade: “-
Fui com outro carro à inspeção automóvel,
porquê há problema?”. Hilariante!
Nenhum digo eu. Tudo normal se vivesse
sozinho no mundo. Podia aproveitar e
voltar à escola, fazia-lhe bem umas aulas
de cidadania isto se não for objetor de
consciência, claro! Acho que este mês
ainda vou encontrar o trenó do Pai Natal
estacionadoem…3ª fila.

A marquise do Messi

Na nossa urbanização, vai-se
notando aqui e ali a alteração
(degradação) à arquitetura original
dos edifícios através da tão
tradicional e “desejada” Marquise…
Quentes no verão e húmidas no
inverno. Agora algumas são
panorâmicas e amovíveis mas
passam o tempo fechadas. Ou
aquelas que já jamais se vão abrir e é
cada uma de sua nação. Branca,
preta a cinzenta; com janelas inteiras
ou de correr. É à vontade do freguês
e azar do Ronaldo não morar nas
Colinas Será que algum dia alguém
vai por ordem nisto?

E chegámos a dezembro,
aproxima-se mais um Natal e um
Ano Novo! Felizmente vivemos
numa urbanização com vida
própria e com uma grande oferta
de lojas para fazermos as já
habituais compras desta época. Por
isso não precisa de pegar no carro
e perder horas fechado(a) num
centro comercial. Faça as suas
compras para os dias mais
especiais do ano no comercio local,
foram eles que mais nos apoiaram
em particular nos últimos 2 anos.
À semelhança do que foi feito o
ano passado a AMCC tem
disponível no seu site um Guia de
Lojas da urbanização, onde poderá
encontrar o serviço ou a loja que
procura para comprar presentes ou
onde realizar o seu jantar de Natal.
Relembramos ainda os nossos
associados das vantagens que
podem usufruir junto dos nossos
parceiros, mediante a
apresentação do seu cartão de
associado. A AMCC vai continuar a
trabalhar para o querer
surpreender com as vantagens que
tem ao seu dispor. Se ainda não
levantou o seu cartão esteja atento
pois vamos estar a entregá-los
ainda este ano. Esperemos que
2022 seja um ano mais tranquilo e
que nos permita estarmos mais
perto de vocês.
Desejamos a todos um Feliz Natal e
um Próspero Ano Novo!
Esperamos por todos em 2022.
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

Época festiva é nas Colinas

De coração nas  Colinas

Abriu há pouco mais de 1 mês um
novo espaço de restauração com
nome italiana o “Ciao Cuore”, fica
na rua Mário Moreira. Servem
umas ótimas pizzas, e oferecem
uma vasta variedade de pratos
desde o tradicional bife até ao
Sushi. A finalizar, sobremesas bem
caseiras. Um design diferente em
cada área da sala, muito bem
decorado, com bom gosto e
espaçoso. Uma agradável
experiência, experimente.

Venha de  lá o inverno…

Para nos abrigarmos da chuva e do
mau tempo, foram instaladas
algumas proteções para os utentes
dos transportes públicos nas Colinas
do Cruzeiro. Estas paragens de
design discreto e envidraçado vão
por certo ser muito úteis para os
meses que aí vêm em particular para
os alunos da António Gedeão que
vão na direção da Pontinha.

Compra
nas

Colinas

Guia Lojas 2022


