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NEWSLETTER
Chegámos a março…

E já estamos em março! Está a fazer
um ano que entrámos neste modo
de vida estranha.... Confinados.
Passou
um
ano,
estamos
igualmente em confinamento, mas
com sinais de esperança que a
situação está a dar sinais de
melhoria. Já temos um número
considerável de pessoas vacinadas,
o número de casos reduziu
significativamente, embora deva
permanecer o bom senso e todos
os cuidados necessários. Mas março
é também o mês da Primavera,
onde a natureza nos brinda com as
suas flores que nesta altura dão cor
ao mundo que nos rodeia. Destacase ainda o dia 8 de março, onde se
comemora o Dia da Mulher. São
várias as figuras femininas ligadas
ao concelho de Odivelas, mas
destacamos a figura histórica da
Rainha Santa Isabel, que se tornou
célebre
pela
sua
bondade,
ocupando o tempo a praticar o
bem a quantos a rodeavam,
visitando e tratando doentes,
distribuindo esmolas pelos pobres.
A AMCC deseja um dia feliz a todas
as MULHERES!
“Juntos pelas Colinas”
Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC
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Quase que sabe estacionar…

Os leitores irão perguntar: “Estava
estacionado??”. De 4 piscas
ligados, parado, sem condutor e
sem triângulo, junto ao super…
sim estacionado do género “vou
ali já venho”. Mas vejamos, não
está estacionado em 2ª fila, e só
está parcialmente de cima do
passeio! Haja imaginação e
descontração. Se fosse perguntado
ao condutor “Porquê assim?”.
Responderia
se
estava
a
incomodar-nos!?… Sim incomoda
a falta de civismo!
Criar e reordenar aqui também

Aproveitando
as
obras
de
reordenamento do estacionamen
-to em curso na Pulido Valente
será possível destinar uns euros
para incluir um pedido feito em
2019 pela a AMCC à CMO?
Destinar
uma
zona
de
estacionamento aos veículos de 2
rodas e evitar o estacionamento
anárquico
tantas
vezes
presenciamos naquela rua? Com
a devida sensibilização junto dos
estafetas que por ali param
podemos melhorar a circulação de
peões e motas.

https://www.amcc.pt/
https://www.facebook.com/amcolinasdocruzeiro/

Vossa Exª dá-me “lume”?

Todos nós já nos deparámos com
diversos obstáculos na via pública.
Tabuletas; quadros elétricos;
bocas de incêndio; pinos e depois
temos isto. Possivelmente ainda
se procura um responsável para
colocar o poste de iluminação.
Ouve-se tantas vezes falar em
cuidados e em segurança, mas
será este um exemplo seguro? Ao
menos a cor não destoa do chão.
O que falta?

Se percorrer a Av. Reinaldo dos
Santos (e não só) a pé tenha
cuidado ao atravessar as ruas
perpendiculares à avenida. A
ausência de sinalização de
travessia de peões (vertical e
horizontal) são um perigo para os
peões e automobilistas. Apesar de
reforçadas muitas das passadeiras
há meses atrás os locais, que não
tinham continuam sem ter. Talvez
seja agora quando a nova escola
abrir…faltam 310 dias!

Já é nosso sócio?

