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Quase que sabe estacionar…

Este mês recorro a uma publicação feita
num dos grupos do Facebook onde V.
Fernandes publicou esta fotografia,
denunciando o frequente mau
estacionamento de um automobilista junto
de uma entrada para uma garagem na
Praceta Afonso Dinis. Pergunto-me o que
fará uma pessoa estacionar sem pensar
nos outros? A falta de estacionamento; a
garagem onde só cabe um carro; rampa
que é estreita, são tudo boas desculpas
para o estacionamento selvagem a que
assistimos diariamente na urbanização. E
se tentamos demover os condutores a
procurarem um lugar adequado, saem-lhes
os olhos das órbitas e dizem que: “Está
bem assim” ou “o que tem a ver com
isso?” ou ainda “Quem é você, julga que
manda nisto?”. Para evitar isso use a
aplicação: https://eportugal.gov.pt/pt/a-
minha-rua ou a App Denúncia de
Estacionamento

Num cantinho da Pulido

No inicio do mês de abril abriu um
novo espaço de restauração na Pulido
Valente que merece a sua visita.
Chama-se Iza e fica no cruzamento
com a rua Rodrigo Paganino. Com um
horário de manhã à noite, pode comer
um brunch, almoçar ou jantar e provar
um dos pratos de peixe, carne ou
vegetarianos. Uma ementa inovadora
e jovem capaz de o surpreender e
sobremesas às quais não vai resistir.

Este mês vamos deixar este espaço
dedicado a uma residente nas
Colinas do Cruzeiro que tem como
“hobby” a pintura e que tem
passado para a tela alguns dos
recantos da nossa urbanização.
Maria Botelho nasceu em Lisboa,
em 1952, vivendo atualmente em
Odivelas. Desde sempre
demonstrou/revelou tendência
para o desenho e há cerca de dez
anos, inscreveu-se no Nextart. Foi o
despertar das memórias em
relação ao desenho e a descoberta
de inúmeras técnicas de pintura.
Mais tarde frequentou o atelier na
JF de Alvalade, tendo sido
orientada pelo pintor António
Faria. Não mais largou esta área
tão abrangente, ficando
subordinada a tudo o que era arte
de pintar ou desenhar.
“Sempre atenta à beleza que me
rodeia, fui documentando através
da fotografia, as variadas estações,
de determinado lugar, onde
passava frequentemente. Assim, fui
reparando no banco de descanso,
local de passagem onde
usufruímos, não só de uma pausa,
mas também do privilégio de
vermos a transformação da
natureza. Através da técnica de
aguarela e, por vezes a técnica de
óleo também, tentei passar para o
papel as imagens captadas.”
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

As Colinas por mãos artísticas

A Maria agora é Peixeira

Na Avenida Miguel Torga reabriu um
estabelecimento de restauração agora
mais dedicado ao Peixe. Um local
muito agradável e bom atendimento
foram cartão de visita para os pratos
principais que experimentámos Risoto
Nero de Camarão e um Bacalhau com
Broa. E de facto foi ao encontro das
nossas expectativas por isso Maria
Peixeira, vamos voltar.

Brincar só em Segurança

o Parque Infantil Amarelo, na Pulido
Valente foi alvo de uma pintura em
2021, numa iniciativa da AMCC. Mas
os anos passam e também o mobiliário
deste e de outros parques começam a
apresentar desgaste e degradação que
pode colocar em causa a segurança
das crianças que ali brincam.
Um morador que frequentava o
parque com a uma criança enviou para
a AMCC algumas fotografias onde
alertava para os riscos a que as
crianças estavam expostas. Na
sequência a AMCC contactou os
órgãos competentes para a
necessidade urgente de reparação que
responderam com rapidez e hoje já se
encontra reparado, não obstante da
necessidade de prevenir e renovar
alguns dos equipamentos deste e de
outros parques.
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