
Estamos em modo de desconfina-
-mento, uns de forma hesitante,
saem à rua "mascarados", fazem
uma verdadeira gincana para não
passarem perto de ninguém e têm
sempre à mão esse grande aliado
dos últimos tempos...o álcool gel.
Outros aderiram ao desconfina-
-mento total, a máscara é um
acessório facultativo, não têm
qualquer tipo de receio e qual é o
problema dos aglomerados de
gente, a malta até está há três
meses afastada. Devem ter
recebido a inspiração do norte da
Europa, com a sua imunidade de
grupo! Não se iludam, porque por
lá também não está fácil. É
extremamente importante manter
o bom senso, e continuar a seguir
as recomendações da DGS, não
correndo riscos, nem pondo os
outros em risco. A pandemia não
desapareceu só porque saímos do
estado de emergência, até porque
o número de casos voltou a
aumentar. Por isso sim devemos
aos poucos ir retomando as
nossas rotinas, mas evitando
situações de risco, muito mais que
pensar em nós próprios, devemos
pensar em todos que nos rodeiam,
familiares, amigos, e até mesmo
os vizinhos.
Protejam-se e protejam os outros!
“Juntos pelas Colinas”
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Desconfinando...desconfiando!

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

Todos ao parque!

Por certo todos temos constatado
que alguns dos parques infantis
não estão no melhor estado de
conservação. Neste sentido a
AMCC pretende dar o seu
contributo para a recuperação de
um (ou mais) desses parques e
fazer uma intervenção que passa
pela pintura das paredes e limpeza
do espaço. Face às restrições
existentes solicitámos autorização
à CMO e aguardamos resposta
para marcarmos o dia.

Ao longo deste mês tem-se
notado com bastante satisfação o
retorno das pessoas às ruas da
nossa urbanização. Existem novos
espaços comerciais e em algumas
casas de restauração foram criadas
algumas esplanadas para
aumentar o distanciamento social.
As crianças já correm e brincam
nas nossas ruas e aos poucos
restabelecem-se rotinas; aqui e ali
os vizinhos conversam sobre as
suas vidas experiências e
convivências…é disto que é feito
as Colinas…pessoas e vida.

Colinas com vida

Quase que sabe estacionar...

Não é um autocarro, não é um
táxi, não é TVDE, será o “Voltas”
das Colinas? Alguém a lançar o
serviço “À boleia” nas Colinas? Um
carro à espera do autocarro? Já
sei, um carro à espera do
reboque… nahh… é só falta de
respeito e não está sozinho!

São diversos os locais onde se
verificam trilhos sobre zonas
jardinadas. Talvez seja de facto o
trajeto mais perto, mas o
resultado final é a degradação dos
espaços verdes e a sua
recuperação inviável. Será a
solução aceitar estes trilhos e
torná-los em caminhos pedonais
abdicando do verde ou percorrer
mais alguns metros?

Trilhos ou Jardim?


