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Menos velocidade, sff

Em 2019 a AMCC concorreu ao
orçamento participativo propondo
a colocação de lombas redutoras
de velocidade na Rua Mario
Moreira. Apesar de não ter ganho
esta era uma necessidade e encon-
tram-se em fase de conclusão a
colocação de lombas e pavimento
tátil e direcional para auxílio a
invisuais, nas passadeiras interven-
cionadas tornando as artérias mais
inclusivas, não só nesta rua como
também na Rua Fernando Namora
pois a velocidade de circulação de
alguns automobilistas não é
adequada. Reforça-se assim a
prevenção de acidentes rodoviários
em redor da escola.

Caro vizinho ou visitante está
triste porque não está de férias?
Então aproveite a esplanada da
nova gelataria das Colinas e prove
um dos sabores diferenciados feito
com “Amore” como sejam o "pé
de moleque", "ananás com
groselha" ou "requeijão com figo“
vai gostar da experiência e vai
perceber que afinal há coisas que
só podemos provar nas Colinas.

Gelados com muito Amor(e)

Ia eu na minha caminhada vindo
do parque Naíde Gomes pela
Miguel Torga abaixo pelo passeio,
sim porque sou um peão, quando
fui barrado por diversos carros no
passeio. Tive de reagir rápido! Será
que me querem fazer mal por
estar a usar o passeio? Será isto
um bloqueio ao estilo de
“camionistas na ponte 25 abril”?
(se não sabem do que falo
“googlem”). Nada disso estavam
só mal estacionados no passeio,
tudo normal portanto. Ufa! Foi
então que me lembrei daquelas
cenas do Jackie Chan e me deu
uma vontade louca de saltar de
capô em capô.… Mas não saltei,
estou desgraçado dos joelhos.

Quase que sabe estacionar…

Um novo espaço desportivo

Para que se mantenha em forma já
tem um novo espaço desportivo
composto por um equipamento de
fitness e 3 tabelas de basquete e fica
na Fernando Namora. Ainda o
trabalho não estava concluído e já se
fazia fila para encestar o que revela a
necessidade de mais espaços como
este. São muitos os jovens que ali
jogam em vez de ser só na consola.
Talvez num futuro próximo um novo
Neemias treine aqui mas fazemos
um apelo, não se esqueçam que ao
lado vivem pessoas que também
precisam de descanso por isso não
abusem.

Foi com enorme satisfação que no
passado dia 10 de julho nos
juntámos para pintar as paredes do
parque infantil da Pulido Valente
designado pela cor do arco-íris - azul
Foram cerca de 3 horas de trincha e
rolo na mão a darmos o melhor que
sabíamos na arte de pintar muros.
E o resultado está à vista, logo no
dia era ver as caras das crianças
satisfeitas por sentirem que o seu
espaço estava a ficar novamente
com cor vibrantes ou ouvir os
comentários de felicitação dos seus
acompanhantes fossem pais ou
avós que por ali passavam. Não há
maior recompensa do que vermos o
nosso trabalho reconhecido, é isso
que valoriza a dedicação à AMCC.
Caso as condições o permitam
esperamos contar convosco para a
pintura de outros parques da
urbanização que também precisam,
mas acima de tudo que nos ajudem
a conservar o que temos.
Finalmente os parques infantis
voltaram a abrir e vamos poder ver
as crianças a brincar neste e nos
outros parques infantis desejando
que não voltem a fechar.
Por agora vamos de “férias” e em
setembro cá estaremos para dar as
novidades do seu bairro.
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

Pintado como novo!


