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Quase que sabe estacionar…

Ouvimos falar na falta de estacio-
namento na urbanização, as razões
são diversas. Os residentes dizem que
não conseguem descer para a
garagem, outros que têm mais que um
carro, outros querem estacionar na
rua para não perder tempo. Não
interessa como nem onde, o impor-
tante é caber. Qualquer cantinho é
lugar de estacionamento…até parece
que estão a jogar Tetris. Lembrem-se
que não “jogam” sozinhos! Obrigado
Filipa S..

Vamos às compras!

Pelo segundo ano a JFO e a AECSCLO lança
uma campanha para a ajuda ao comércio
local na freguesia. É muito simples faça
compras numa das suas lojas preferidas do
comércio local aderentes, e preencha o
cupão ficando habilitado a 3 sorteios e a um
sorteio final. Arrisque comprando nas Colinas
e valorizando os nossos lojistas.

Ainda só passaram dois anos desde o
momento em que vivemos a
pandemia. Mandaram-nos ficar em
casa fechados para nos protegermos
pois ainda ninguém percebia muito
bem que “bicho” era esse que aí vinha.
Agora o “bicho” é outro – a guerra.
Este foi fácil de entender, está bem
visível e bastou o seu início para
aumentar as nossas preocupações e
despertar outros medos que
desconhecíamos. A contrariar esta
situação, a solidariedade e a esperança
existem e todos os pedidos de auxílio
têm sido correspondidos com elevada
participação. Mas é importante
mantermos a esperança e em sinal de
respeito, e pela paz na Ucrânia
recebemos um pedido de uma
associada que muito nos sensibilizou.
A (simples) sugestão de todos
acendermos uma vela e fazermos
votos que esta guerra termine. Uma
sugestão imediatamente aceite.
Criámos o cartaz de divulgação,
usámos as redes sociais e os grupos de
WhatsApp para que a mensagem
chegasse a muita gente. Obrigado a
todos os que partilharam a fotografia.
A AMCC tem sido contactada e tem
sido divulgado no Facebook os pedidos
de ajuda que temos recebido, bem
como locais onde pode entregar os
bens solicitados não deixe de ajudar.
Pela Paz na Ucrânia!
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

Que a esperança não se apague

O lugar das coisas

As alterações climáticas são uma realidade
e ainda que não condicione o nosso dia a
dia, devemos tê-lo presente e aplicar boas
práticas. As temperaturas estão a subir e
no verão qualquer sombra é bem vinda,
por isso a AMCC vai diligenciar para que
sejam colocadas árvores nos espaços já
existentes e vazios (contabilizados mais de
10), mas que por algum motivo hoje não
passam de um espaço vazio e alguns deles
até podem ser perigosos. Vamos plantar
hoje para desfrutar amanhã a Primavera
vem aí.

A passadeira e o ponto de RSU

A passadeira na rua Alfredo da Costa
em frente à pizzaria tem a sua
visibilidade reduzida por estar numa
curva e pela presença de contentores
de lixo e reciclagem ali presentes.
Contactados pelo associado Jorge
Santos a AMCC reportou as
preocupações face a tal situação,
sugerindo que os contentores fossem
colocados depois da passadeira,
situação que nos parece possível mas
carece de validação por parte dos
SIMAR.


