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Transversal ou perpendicular?

Concluídas as obras no lado
nascente da rua Pulido Valente é
por demais evidente o resultado
alcançado com a duplicação de
lugares. Diga-se transversal ou
perpendicular esta é uma boa
solução que se deve estender a
outras ruas das Colinas. Reduziu-
se a largura das vias mas manteve-
se a dos passeios onde foi
implementado pavimento tátil e
direcional para auxílio a invisuais
junto das passadeiras, dando
prioridade aos peões.

Pense bem antes de ler pois o
título foi só para disfarçar. Vamos
dar a saber onde pode encontrar
uma loja com ofertas doces. “O
TAL” é o seu nome e aqui vai
encontrar muito chocolate à solta
em crepes, waffles ou nos batidos.
O problema é o que escolher e
depois como manter a linha…vá a
pé! Ainda quer saber onde é? Fica
na Av. das Acácias. Não resista é
por uma boa causa, é pelo
comércio local.

Galeria d’arte

Estimados moradores vimos mais
uma vez apelar ao vosso bom
senso e reforçar que existem
serviços para a recolha de monos
disponibilizados gratuitamente e
com agendamento pela Junta de
Freguesia através do 966910800
ou zelador@jf-odivelas.pt. Mas se
quer desfazer-se do seu
calhambeque contacte os serviços
municipais pelo 219320720 ou
fiscali@cm-odivelas.pt, não o
deixe assim! As viaturas dos
SIMAR não levam estes monos só
por os deixarem junto dos caixotes
além de que perturbam a recolha
do lixo. Fico impressionado com a
quantidade de carros que as
pessoas “abandonam” junto aos
caixotes! É quase caso de polícia!

Quase que sabe estacionar…

Os Colinas!

Os nossos atletas de ténis de mesa
estiveram em competição pela
primeira vez. Organizada pelo
GDCTINCM, a “Liguilha” tinha 2
grupos, com 5 equipas cada, tendo o
sorteio determinado que as duas
equipas da AMCC ficariam no grupo
B. Finda a ronda de grupo a AMCC--A
ainda se qualificou para os quartos
de final. Os nossos “Colinas” com
apenas 6 meses de formação foram
serenos, deram luta e mostraram
garra e entreajuda. Parabéns pelo
desempenho campeões!

Na urbanização das Colinas do
Cruzeiro existem 7 parques infantis
cada um com o nome de uma cor
do arco-íris - vermelho; laranja;
amarelo; verde; azul; índigo e
Violeta – cada um em uma área
diferente e com diversões
diferentes. Fruto da pandemia estes
parques têm estado encerrados e
são evidentes alguns traços de
degradação em alguns deles. A
AMCC fez uma ronda por cada um
dos parques e identificou a clara
necessidade de recuperar e pintar
paredes em alguns deles.
Expusemos a situação com as
evidências recolhidas junto dos
órgãos autárquicos e solicitámos o
seu apoio para a recuperação.
Assim numa parceria entre as
partes a AMCC ofereceu-se para
executar a pintura das paredes, pois
consideramos que melhor cuida
quem faz. Por isso vamos pôr mão-
à-obra e cuidar do que é para todos.
Assim, caso as condições
climatéricas o permitam, no dia 10
de julho estaremos no parque
infantil da Pulido Valente (azul) a
contribuir para a sua manutenção,
colorindo as paredes e pôr as
crianças mais sorridentes.
Face às restrições impostas, nem
todos poderão ajudar mas
contamos com todos para preservar
e tornar a nossa urbanização mais
bonita.
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

Cuidar do que é para todos
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