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Quase que sabe estacionar…

Entre lagos, poças e pocinhas lá vamos
saltitando para não molhar os sapatos e às
vezes temos de saltar para a estrada pois
aparece um daqueles de quatro rodas.
Mas este da foto até foi amigo, não fosse
ninguém ver o “lago” posicionou-se para
ninguém molhar os pés–obrigado!
Mas com tanta água será que não se
arranja por aí um submarino, convidamos
o Vice-Almirante Gouveia e Melo para
fazer um gratificado e salvar-nos desta
pandemia de veículos mal estacionados (e
de nada acontecer)..é como um vírus. Ele
uma vez disse “Faço o que tiver de fazer e
sou impiedoso com os malandros” – oh
Vice Almirante venha lá ajudar-nos o que
não faltam aqui são malandros mal
estacionados.

1º Trimestre “Contentão”

Já passaram três meses desde que contamos
com um “Contentão”, num desafio da
Valorsul/SIMAR de recolher o máximo de
embalagens e papel neste local. Entre
outubro e dezembro o “Contentão” de
Odivelas foi recolhido 3 vezes, tendo sido
possível encaminhar para reciclagem cerca
de 940 kg de papel/cartão e 420 kg de
plástico e metal. Além dos quilos de material
recolhido é de valorizar que material
recolhido tem sido bem separado e com
pouca contaminação. A loja Sabores e
Delícias, situada na rua Pulido Valente, tem
colaborado, colocando o cartão e o plástico
no “Contentão” a quem muito agradecemos.
Para termos mais sucesso, além dos
moradores, precisamos que mais lojas se
juntem a esta iniciativa. É já ali, colabore.

A AMCC fez o levantamento das lojas
existentes nas Colinas do Cruzeiro à
semelhança do que foi feito no final de
2020. Este levantamento permite
identificar/catalogar o comércio
existente e a sua evolução ao longo
dos anos. Uma das coisas que se
verificou é um aumento em 10% no
número de lojas passando de 242 para
266. Este é um forte sinal de vitalidade
da nossa urbanização num ano de
pandemia, onde muitos negócios se
perderam, infelizmente também nas
Colinas, mas ainda assim abriram mais
lojas. A rua Pulido Valente e a av.
Magalhães Coutinho foi onde mais
lojas abriram. 24% das lojas estão na
Pulido Valente, 12% na av. Miguel
Torga e quase 10% na Magalhães
Coutinho. Um outro ponto que se
realça é a manutenção e consolidação
de algumas (novas) lojas em ruas
alternativas à Pulido Valente
descongestionando esta artéria que
tem mais lojas na urbanização – 63.
Por categorias, existem 45 (17%)
espaços de restauração (exclui
Pastelarias e similares); 40 (15%) entre
Cabeleireiro, Barbeiro, Estética e SPA e
a fechar o top 3, 37 (14%) com
Serviços. E o que falta? Sapataria, por
isso já sabe se não nos querem ver
descalços têm aqui uma oportunidade.
Se têm mais curiosidade não deixem
de consultar “Caracterização Comércio
Local - Análise 2022” e o “Guia das
Colinas 2022” no nosso site. Comprar
nas Colinas é ajudar o comércio local e
mantermos a urbanização com vida.
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

Colinas, uma loja para todos

O primeiro dos sete pecados

Já se deixou tentar por uma boa
comida e/ou bebida, mesmo sem
grande apetite ou necessidade? Então
já pecou. E é difícil resistir a tantas
coisas boas no Ateliê Dona Gula aberto
desde meados de 2021 na Av.
Magalhães Coutinho 8A. Um espaço
acolhedor a fazer parecer que estamos
ao ar livre. Pode começar por escolher
alguns dos salgados tostas; torradas ou
ovos e beber um dos sumos naturais
(maracujá, que delicia) e terminar com
um brigadeiro ou bolo na caneca.
Garanto, vai pecar novamente!

E já acabou…

Acabaram as épocas festivas de 2021
e foi bonito de ver as ruas
iluminadas, fosse a via pública fosse
a iluminação dos prédios e varandas
que engalanaram a nossa
urbanização. Algumas delas dignas
de uma visita guiada. E quando
chegou a noite de passagem do
ano… Qual fogo de artifício na
Madeira? Foram mais de 15 minutos
de fogo de artifício disparado nas
ruas e das varandas. São estes
momentos que tornam a nossa
urbanização tão especial. Bom Ano!


