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Para desfrutar e caminhar

Após um longo tempo de espera,
ao que pudemos apurar devido a
problemas com a empresa a que a
obra tinha sido adjudicada, foi
aberto o acesso pedonal entre a R.
Rodrigo Paganino e a Av. Reinaldo
dos Santos. Uma zona de lazer com
bancos para desfrutar da vista
sobre a ribeira, as Colinas e a
encosta da serra da Luz composta
por passadiços de madeira em
ambos os lados da margem da
ribeira (agora limpa) tornando-a
mais aprazível. Já consigo imaginar
o Baloiço das Colinas lá em cima.
Fica a faltar a última fase entre a
Pulido Valente e a área desportiva
como descrita na Candidatura
Lisboa 2020.
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Informamos que face ao momento
eleitoral que se aproxima e a
pedido das diversas candidaturas,
a AMCC tem-se reunido e
apresentado os problemas da
nossa urbanização. Nós apenas
pedimos que vote, não deixe que
o Facebook decida por si.

Diga não à abstenção

Este mês demos folga aos
condutores que amavelmente
contribuem para esta rúbrica da
nossa newsletter. Por isso
deixamos este registo único de
uma rua (quase) sem carros só
possível no mês “milagreiro” de
agosto. Até parece que chamámos
os Glutões do Presto para remover
as nódoas mais difíceis. Registem
este momento pois só se vai
repetir daqui a 11 meses. Eles
estão de volta para ocupar os
passeios; estacionar em 2ª fila ou
fazer umas placagens e nós para os
denunciar.

Quase que sabe estacionar…

Queremos um Contentão 

A AMCC continua a ter a
preocupação com a questão da
recolha de lixo na urbanização.
Nesse âmbito candidatou-se ao
projeto "Contentão, um contentor
com um grande coração”. A
Valorsul e os SIMAR estão a lançar
um projeto social e ambiental
inovador e que visa apoiar
associações como a nossa. Este
projeto será lançado primeiramente
nas freguesias de Bucelas e Odivelas
alargando-se às outras freguesias
de Odivelas e Loures. O Contentão
é um contentor de grandes
dimensões preparado para cartão,
plástico e metal. Veja o vídeo da
nossa candidatura na nossa página
do Facebook e apoie.

Este foi um final de tarde diferente.
Desafiadas pela nossa associada
Telma Mascarenhas fomos para a
rua ajudar no apoio aos sem-abrigo
do concelho de Odivelas. Foram
cerca de 3 horas e 32 locais
percorridos. Começámos pelas 18h
de sábado, a preparar os sacos,
repartindo os alimentos
amavelmente cedidos por diversas
empresas do concelho. Preparados
os mesmos com uma refeição
completa e também um doce (que
a vida já é amarga que chegue), lá
fomos seguindo o itinerário já
definido. Chegadas a cada um dos
locais um calor humano e um
sorriso por trás daquelas máscaras
por ali nos verem, tal como outros
fazem todos os outros dias da
semana. É muito mais do que o
saco com uma refeição quente, são
corações cheios, ansiosos por
aquele momento único do
dia…”olha a minha Telma” ou “esta
é a gata Tété, sabem porque se
chama assim?” Um aperto de mão
que agora é só um fugaz toque nos
nós dos dedos; um “sejam
benvindas à nossa casa”. E um
momento muito especial, quando
de surpresa ali na rua cantámos os
parabéns ao aniversariante. Sim
porque por detrás daquela
máscara está a pessoa que quis o
destino ali estivesse, mas que uma
equipa extraordinária ali estará
outra e outra vez como um “anjo da
guarda” para tornar o seu final de
dia mais brilhante. Bem-hajam!

Vera Duarte e Nádia Romano
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Um momento maior


