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Quase que sabe estacionar…

“Olá, sou o Leaf. Um veículo 100% elétrico;
zero de emissões e cheio de autonomia. Já
o meu dono merecia uma valente
descarga elétrica; é um zero de civismo e
muito pouco autónomo, senão não tinha
estacionado, em cima do passeio. Pensou
muito no ambiente quando me comprou e
rejubilava quando falava aos seus vizinhos
da minha compra. Infelizmente pensou
pouco neles quando aqui estacionou…
mas é amigo do ambiente… e da natureza
e como tal gosta da “selva urbana” e do
estacionamento selvagem! Com o que
poupa em combustível, já tirava um curso
de civismo…Só me faz passarvergonhas!”

A primeira de muitas, “Champs”!

No inicio de janeiro a AMCC participou
no Torneio de Ténis de Mesa da Cidade
de Faro, organizado pelo Clube de
Futebol "Os Bonjoanenses“. E o nosso
atleta David Gonçalves, premiou-nos
com o primeiro troféu no ténis de mesa
ao ficar em primeiro lugar na categoria
séniores B. Parabéns pelo feito David. A
AMCC agradece todo o esforço e
empenho ao longo destes meses desde
o primeiro dia e que agora o viste
premiado. Não podemos de deixar de
dar uma palavra a todos os restantes
atletas que treinam com afinco para
também um dia contribuírem quem
sabe para a uma sala de troféus.
Parabéns David e a todos!

Após avanços e recuos a 8 de fevereiro
de 2018, a AMCC era finalmente
criada. Passaram 4 anos, pelo meio
tivemos uma pandemia que nos
poderia ter desviado do foco, ou até
deitar tudo a perder. Mas felizmente
tal não aconteceu e aqui estamos para
continuar a cuidar e ajudar a
solucionar os problemas para o que é
nosso, do que é de todos, seja porque
aqui gostam de viver, trabalhar ou até
passear – as Colinas do Cruzeiro. Claro
que podíamos ter feito mais e melhor.
Há sempre essa vontade mas o maior
desafio é continuar e acreditar numa
ideia que foi semeada há mais de 4
anos e que hoje tem cerca de 130
associados. Por isso Parabéns AMCC!
E porque estamos a iniciar um novo
ano civil e o 2º ano de mandato, é por
isso tempo de prestar contas aos
associados e de colocar no papel ideias
para o futuro, que se querem
concretizar valorizando e dando corpo
aos nossos estatutos. Por isso dia 10
de fevereiro irá realizar-se uma
assembleia geral, pelas 20h30m, na
Plataforma de Vídeo possibilitando
dessa forma o fácil acesso à
participação de todos os associados
no conforto das vossas casas. A
Assembleia Geral terá a seguinte
ordem de trabalhos: 1) Informações 2)
Balanço das atividades realizadas
durante o ano 2021; 3) Apresentação e
aprovação do relatório de contas
relativo ao ano 2021; 4) Apresentação
e aprovação do orçamento para o ano
de 2022 e 5) Outros assuntos.
Este é um bom momento para
apresentar as suas ideias e participar,
este é um espaço onde a sua opinião
conta e pode ser escutada, este é o
melhor local e não numa rede social.
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

Assembleia Geral | 4º Aniversário

Colinas no “Domingão”

A SIC veio visitar as Colinas do Cruzeiro
com o seu camião do programa
“Domingão”, no passado dia 30 de janeiro.
Percorreu algumas das artérias da
urbanização (Fernando Namora; Mario
Moreira e Reinaldo dos Santos) com muita
música e animação a alegrar as pessoas nas
ruas e à janela ou mesmo aqueles que
seguiam animados no cortejo. Esperemos
agora que esta visita não nos traga um
aumento no IMI nem um aumento na
renda da casa (a menos que esteja a
pensar em vender!). Porque depois de
sermos vistos por tantos telespetadores,
muitos terão ficado curiosos por nos
conhecer.

Lá por fora…no “estrangeiro”

Numa saída de algumas horas fomos
até ao “estrangeiro”, levados pela
curiosidade de visitar uma exposição
com cerca de 70 letreiros e néons
intitulada ‘Brilha Rio’. A exposição fica
no parque de estacionamento do
“Silver” Riverside Village, em “Sea-
Villa” (Marvila em português). A
ausência de luz natural reforça o efeito
mágico da iluminação feita pelos
néons que antes iluminavam as ruas
de Lisboa. Pode visitar até dia 5 de
março…dê uma escapadinha lá fora.
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