junho dois mil e seis ano doze número trinta e um

.aroeira.
Temos o prazer de o receber no nosso site renovado. www.aroeira.com
Agradecemos os seus comentários e sugestões para o aroeira.viva@aroeira.com
Poderá ainda seleccionar o menu Viver na Aroeira, e fazer o download desta,
ou de anteriores edições da newsletter Aroeira Viva.
Quer manter-se informado? Temos o seu cont@cto?
Registe-se no site ou envie-nos os seus contactos para
aroeira.viva@aroeira.com
Nome, morada, código postal, email e telefone de contacto.

campeonato do mundo

verão também é
Aproveite o Verão e dê o 1º Passo no Campo de Golfe
Obtenha o seu “Cartão Verde” que lhe permitirá o acesso
aos nossos campos de golfe.
Aperfeiçoamento, Estratégia no Campo, Regras e Etiqueta
Julho 2006 - 15 e 16 - 22 e 23
Das 14h30 às 17h30
Aulas no campo com o acompanhamento do PRO Joaquim Moura.
€ 150 por pessoa
Participantes: Min. 4 – Máx. 12
Baptismos de Golfe
Aroeira II – Driving Range
Julho 2006 - 29 e 30
Das 16h00 às 17h00
€ 10 por pessoa
Participantes: Máx. 10

Venha assistir ao Campeonato do Mundo de Futebol – no
snack-bar da Aroeira.
Convide outros “treinadores de bancada” e dê opiniões sobre
as estratégias, jogadas e escolhas dos jogadores em campo.
Um serviço de snacks e petiscos estará à sua disposição para
retemperar as
forças. Brindes,
passatempos e
“happy hours” vão
trazer ainda mais
emoção a este
Mundial. Traga as
cores da sua
selecção!

Informações e inscrições na secretaria ou na escola de golfe.

Silfiducia - Consultoria e Mediação

A Silfiducia abriu recentemente a sua primeira loja, localizada no centro de
Lisboa, na Av. Fontes Pereira de Melo, nº 6. Com este espaço pretendeu criar
um ponto de encontro com os clientes, podendo disponibilizar-lhes soluções
mais “in loco”.Também através do sítio www.silfiducia.com poderá pesquisar,
on-line, algumas das melhores ofertas.

Peça mais informações no restaurante
do Clubhouse da
Aroeira
Tel. 212 979 120
www.aroeira.com

lixos
Numa tentativa de minimizar os problemas provocados pela
Cães
Apesar dos inúmeros avisos e pedidos,
do regulamento camarário e das regras
elementares de civismo, cães de moradores,

Obras e alterações

deposição dos lixos domésticos fora dos “moloks” e as

Tem-se vindo a verificar na Rua dos Pinheiros

subsequentes consequências, tais como: propagação de

e Rua dos Ciprestes (Villas Aroeira) um

lixos pela Herdade através do vento e dos cães, desenvolvi-

crescente número de “estaleiros de rua”.

mento de pragas, etc, construímos vedações, que seriam

Quando iniciar a sua obra, solicite à CMA

perfeitamente dispensáveis se a utilização dos “moloks”

um contentor para os entulhos e lixos. As

fosse efectuada devidamente e com urbanidade.

areias e outros materiais utilizados, devem
empreiteiros e vadios, continuam a

ser contidos numa caixa e delimitados com
uma vedação. Após a finalização da obra,

proliferar pela Herdade da Aroeira,
provocando e espalhando mau estar entre

todos os vestígios da mesma devem ser
removidos e as áreas utilizadas devem ficar
limpas e desimpedidas.

todos.

Apesar, das muitas felicitações da parte dos residentes pela
medida tomada, regista-se e cada vez mais cenários como
estes que anexamos. Ou seja, os utilizadores dos “moloks”
já não os utilizam e colocam os lixos directamente dentro
da cerca, impedindo assim o acesso a quem gostaria de
facto de continuar a proceder com civismo. Tem-se vindo
a constatar que muitos dos responsáveis por esta má

Zona Comercial – Aroeira

utilização são funcionárias domésticas e jardineiros

A zona comercial, cuja estrutura estará

particulares.

pronta no final do Verão, vai ser alvo de
Tentando responder às solicitações de
muitos moradores e utilizadores dos

obras de adaptação, após a escolha dos
lojistas. Prevê-se a sua entrada em
funcionamento para o início de 2007.

campos de golfe, a Aroeira vai requerer,
de uma forma regular, à Câmara Municipal

Limite de Velocidade
O limite de velocidade dentro da Herdade

de Almada e aos respectivos canis

da Aroeira é de 50km/h.
Na Herdade este limite é frequentemente

municipais a recolha de cães na Herdade.

ultrapassado pelas mais variadas viaturas.
A ausência da Brigada de Trânsito ou de

Esta iniciativa irá abranger todos os cães
que circularem pela Herdade, sem estarem

radares nas estradas da Herdade não

As recolhas de lixos tornam-se cada vez mais difíceis e o

deveriam invalidar as mais elementares

aspecto, como devem calcular, passa a ser o espelho da

regras de trânsito e de civismo.
devidamente acompanhados e de trela.
Para recuperação dos respectivos animais
dever-se-ão dirigir aos canis municipais
pagando as taxas aplicáveis.

SERVIÇOS PRESTADOS
Relembra-se os senhores proprietários que
estão a pagamento as facturas relativas aos
serviços prestados. As facturas em dívida
serão enviadas para o serviço de contencioso
da SILCOGE, S.A.

nossa pequena comunidade.
Da limpeza geral efectuada pela SILCOGE do ano passado
já só resta a memória das toneladas de lixos apanhadas das
mais variadas proveniências, pois o efeito prático durou
apenas umas semanas.
Para quem escolheu a Aroeira em busca de uma melhor
qualidade de vida é de facto desanimador e para a equipa
que trabalha afim de proporcionar este ansiado bem-estar
é muito difícil verificar que os seus esforços são em vão.
Como tal, a equipa da Aroeira em conjunto com os serviços
municipais de recolha de lixo, vem solicitar a vossa melhor
colaboração no sentido de manter a vossa zona residencial
o mais limpa possível, livre de lixos domésticos e vegetais,
de monos etc.
Certos da vossa melhor atenção estamos confiantes que a
situação se irá alterar para que possamos ter uma Aroeira
cada vez mais bonita.

tropical
p
RELAXAR, DESCONTRAIR, RELAXAR, DESCONTRAIR...!
Nunca a rotina foi tão agradável.
Abertura da piscina Tropical da Aroeira, dia 3 de Junho!
Horário: 10h00 às 20h00
Condições de acesso

A nossa equipa
Coordenação – Margarida Vasconcelos
Recepção – Iolanda Maia e Nuno Costa
Nadadores Salvadores – Catarina Gonçalves e Mariana Pequenos-almoços, refeiçıes ligeiras, snacks ou simplesmente uma
bebida poderão ser tomados na agradável esplanada da piscina.
Guerreiro

da piscina

Animação - Hidroginástica
Divirta-se enquanto exercita o seu corpo.
De 17 de Junho a 27 de Agosto
Sábados e Domigos
13h30 às 14h20
Colaboração do Aquafitness

Bar da Piscina – Horário
Dias de Semana – 10h30 – 18h30
Fins-de-Semana – 10h00 – 19h00
Terças a Domingos

Quem disser que a piscina não tem “onda”, engana-se!
Para provarmos o contrário vamos realizar um workshop de surf na piscina
da Aroeira.
Dia 2 de Julho das 15h00 às 17h00 participa!
Gratuito.

... de Aniversário infantis
Num espaço de eleição, para qualquer criança, transforme o aniversário
dos seus filhos num acontecimento! Nenhum dos pequenos convivas se
vai esquecer facilmente deste dia. Condições e reservas na secretaria da
piscina.

E...
Outros eventos e animação vão ter lugar ao longo da época, mantenhase atento…

Centro Internacional de Surf – Costa da
Caparica
Programa:
Conhecimento do mar, Normas de Segurança,
Conhecimento do Material
Apeneia, Remada e Take-off
Introdução ao material – Pranchas de surf – fatos
Distribuição de Manuais de Surf
Certificado de participação
Autocolantes do CIS e O’Neill

inter-campos 2006

questionários de

Já tem o seu “voucher” de desconto?
O Clube de Campo da Aroeira aderiu a esta iniciativa do CNIG – Conselho
Ajude-nos a melhorar os nossos serviços
Nacional da Industria do Golfe, dando

e prestações.

acesso aos seus sócios a um desconto de

Preencha os “Questionários de Satisfação”

75% na compra de um greenfee de 18

sobre os campos de golfe e respectivos
serviços, sobre a restauração e sobre a

buracos nos outros campos aderentes.

piscina que se encontram respectivamente

Esta promoção é válida para o ano 2006.

na secretaria de golfe, no snack-bar e na

Mais informações na secretaria de golfe

piscina e dê-nos a sua opinião e sugestões.

ou através do tel. 212 979 110

mês
13 grips Golf Pride Tour Velvet de € 160
por apenas € 69,99*
Em Maio pusemos os grips em forma.
Um golfista de sucesso precisa de um
equipamento à altura do seu talento.
Com os seus tacos novinhos em folha faça
o campo com menos pancadas.
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Silfiducia - Consultoria e Mediação

A Silfiducia abriu recentemente a sua primeira loja, localizada no centro de
Lisboa, na Av. Fontes Pereira de Melo, nº 6. Com este espaço pretendeu criar
um ponto de encontro com os clientes, podendo disponibilizar-lhes soluções
mais “in loco”.Também através do sítio www.silfiducia.com poderá pesquisar,
on-line, algumas das melhores ofertas.

Contacto: Margarida Vasconcelos
Telef: 21 297 9100 Fax: 21 297 1358
E-mail: m.vasconcelos@aroeira.com

