
São muitas as vezes que 
passamos a passadeira e eis 
quando senão é melhor voltar 
para trás...
Ou que assistimos a uns peões 
em torno da rotunda como se 
fosse uma coisa normal...ou 
atravessar um passeio no 
separador central e a passadeira 
e “et voilá” uma inversão de 
marcha...tudo normal. Será? 
Não, não é normal mas 
assistimos ou ouvimos contar. E 
a velocidade? Tudo normal não 
vão a mais de 50km/h exceto 
“naquela” reta das Colinas. E o 
estacionamento... Onde couber 
de preferência bem em frente à 
porta do prédio porque está aí o 
frio e a chuva.
E os peões? “−Hum...não os 
conheço vivem aqui nas 
Colinas?”

Civismo nada mais do que isso. 
“Juntos pelas Colinas”

Vera Duarte 
Presidente da AMCC
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Aqui há “gato”...

Desejamos que certas 
reparações tais como fugas de 
água sejam reparadas de forma 
rápida e eficiente. Mas 
desejamos que a reposição da 
calçada também. Assim evita-se 
quedas ou dificuldades de 
circulação para pessoas com 
mobilidade reduzida.
Ajude-nos a identificar outros 
locais, este é na Rua Fernando 
Namora nº14

Seja nosso associado e colabore 
com a nossa newsletter. 

“Ah e tal o sunset”...isso foi no 
verão, o que está na moda agora 
é o “Sunrise” nas Colinas!
Envie-nos a sua foto, vamos 
colocá-la a votos no nosso 
instagram e o que mais “Gostos” 
tiver, ganha a públicação na 
Newsletter! Nada mau!

Colinas do Cruzeiro.são assim...

Sugestões do mês!!!

Nesta época tão especial 
deixamos aqui a sugestão: faça 
as suas compras de Natal no 
comércio local, temos muito por 
onde escolher e aqui tão perto e 
reduz as emissões de CO2.
Esta é a 2ª newsletter e para o 
ano há mais. Queremos chegar 
mais perto de si divulgando as 
atividades da AMCC; novidades 
e acontecimentos na nossa 
urbanização. 
A AMCC deseja-vos Boas Festas 
e não sejam “Fast & Furious”!

Autódromo é no Estoril Quase que sabe estacionar...

Estacionar em frente ao portão 
da garagem é...de não repetir!

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

E aqui ratos...

Após alertados por nossos 
associados e moradores, a AMCC 
intercedeu junto da divisão do 
ambiente para a necessidade 
urgente de desratização das 
imediações da Pct Mestre 
Afonso e Pulido Valente (nº 
Entrada 2019/41146).
Aguardemos pela interveção.


