
E assim chegámos a 2021 sem
saudades do que ficou em 2020.
Iniciámos mais um ano, com uma
enorme esperança de que se
consiga ultrapassar o contexto
atual o mais rápido possível. Com
a mudança do ano fazem-se novos
votos; lançam-se desafios;
renovam-se esperanças. Mas não
basta comer as passas ou afogar
as mágoas em redes sociais
dizendo o que está mal. Para
termos uma mudança é preciso
ter a coragem, e fazer.
Disponibilizar um pouco do nosso
tempo e dedicá-lo a algo em que
se acredita, que possa fazer a
diferença. É para isso que a AMCC
existe, e continuará com a sua
missão de zelar pela urbanização e
a qualidade de vida dos seus
moradores, lojistas e visitantes, na
resolução dos problemas da nossa
urbanização. Se cada um de nós
fizer um pouco, sozinho ou com o
vizinho; por iniciativa própria ou
com a AMCC, estamos a
acrescentar valor. Ficam aqui três
palavras para 2021: participar,
colaborar e concretizar. Votos que
2021 seja um Feliz Ano Novo para
todos.
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Participar, colaborar, concretizar

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

Vossa Exª dá-me lume?

As ruas à média luz podem dar um
ar romântico ou até serem uma
forma de poupar energia e, dessa
forma o meio ambiente agradece.
Talvez por esses motivos haja
tantos postes de iluminação sem
luz. Também podem dar uma boa
fotografia com a lua a ser a luz de
um candeeiro. Mas não é suposto
ser assim. A iluminação pública faz
falta e faz aumentar a segurança
de todos condutores e peões. O
número de candeeiros inativos na
nossa urbanização é enorme e
difícil de ver a situação resolvida.
A EDP Distribuição tem a
responsabilidade de manter e
reparar todos os casos
identificados. Caso não conheçam
existe um site onde podem
reportar todos os casos que
conheça. Ajude a reclamar.
https://www.edpdistribuicao.pt/pt
-pt/podemos-ajudar/avaria-
iluminacao-publica

Quase que sabe estacionar...

Nas Colinas nem todos sinais têm
a mesma interpretação. Quando
vir um sinal azul retangular com
um bonequinho em cima de umas
riscas e umas riscas brancas largas
pintadas no chão isso é… Um lugar
de estacionamento especial com
entrada protegida para o lugar de
pendura. O bonequinho no sinal é
o acompanhante do condutor a
chegar à viatura. E os peões? Bom
esses agora estão confinados em
casa, não circulam na rua.

Passear pelas Colinas tem ajudado
a descontrair e ajudado a passar
os momentos de confinamento.
Uns vêm passear os seus
companheiros de estimação,
outros colocar o lixo no caixote.
Mas há sacos de lixo que não
aguentam tanta pressão (dos seus
donos) e tentam fugir de casa…
ganham asas. Alguns ficam assim à
vista de todos e até parecem
efeitos de Natal. Talvez um dia
tenhamos drones a recolher o lixo.

O lixo que queria saber voar

https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/podemos-ajudar/avaria-iluminacao-publica

