
Em fevereiro completámos os 2 
anos de existência e achámos que 
seria importante aproveitar este 
momento para oferecermos à 
associação uma prenda que nos 
traz maior personalidade. Numa 
parceria no âmbito do Mercadinho 
2019, a Agência Criativo 
desenvolveu para nós um logótipo 
moderno com muito estilo, à 
imagem da nossa urbanização.
Este é um marco histórico da 
nossa (sua) associação dando 
identidade e consolidando valor a 
este projeto lançado para todos, 
com todos. Cientes do trabalho 
que temos pela frente este 
passará a ser o rosto, a nossa 
imagem e aqui deixamos uma 
breve descrição:

E você já é nosso associado? 
“Juntos pelas Colinas”
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Seja nosso associado e colabore 
com a nossa newsletter

A nossa prenda... logotipo AMCC 

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

Ténis de Mesa, também joga?

No seguimento do divulgado na 
newsletter anterior, foi constituído 
um grupo de trabalho que visa a 
dinamização desta modalidade 
nas Colinas do Cruzeiro estando-se 
a preparar para breve a realização 
de um torneio para a divulgação 
da modalidade . Fique atento aos 
nossos canais de comunicação.

A Junta de Freguesia de Odivelas 
lançou um número de WhatApp 
para a sinalização de problemas 
em espaços públicos: descreva a 
situação, anexe fotografia e 
identifique o local. Caso não seja 
da responsabilidade da JFO será 
reencaminhado à entidade 
respetiva. No caso das Colinas do 
Cruzeiro aplica-se à recolha de 
monos, pois a urbanização é da 
responsabilidade da CMO.

Monos têm número, use-o

Foi com muita satisfação que nos 
reunimos para celebrar o 2º 
aniversário da nossa associação.
Estendemos o convite a todos os 
nossos associados e parceiros, 
além de termos tido a honra de 
alguns convidados institucionais. 
Todos saudaram a AMCC num 
sinal de reconhecimento pela 
tenacidade e o alcance que a 
mesma tem tido junto da 
comunidade local, mas também 
pelo desafio para as entidades 
locais em querer responder às 
propostas e reclamções que lhes 
temos feito chegar. Aos parceiros 
que nos ajudam a crescer e a 
agregar valor à associação 
agradecemos o apoio. Aos 
associados, muito obrigado por 
acreditarem!

Comemoração do 2º aniversário

O triângulo dos nossos valores:
• Representar os associados;
• Defender a qualidade de vida;
• Fomentar as relações sociais

forma o “A” de Associação

2 “C” de…Colinas e Cruzeiro

“M” representam colinas 
e escrevem Moradores

Quase que sabe estacionar...

Falta de estacionamento é pura 
ilusão, há é passeios a mais. 
“- Esta semana na Max temos 
estacionamentos especiais para si 
nas Colinas do Cruzeiro. Temos 
vários lugares em exposição a  
custo zero. Fale connosco, 
encontre o imóvel... perdão o 
estacionamento dos seus sonhos.” 
Obrigado pela partilha associada 
Sofia Santos!


