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Quase que sabe estacionar…

Infelizmente não é difícil encontrar uma
boa fotografia para esta rubrica, o mais
difícil é mesmo escolher a melhor. Pela
observação que foi feita não ficou
evidente (felizmente!) que este veiculo da
PSP estivesse ao serviço. Mas este não é
um veículo qualquer, tem escrito
“Inspeção do Local do Crime”. É um
daqueles que fazia muita falta por aqui
pois com tantos abusos por mau
estacionamento achámos isto já virou
“crime”. Pode começar por investigar o seu
“crime” de estar estacionado de cima do
passeio impossibilitando os peões de
passar. Ou será que estão ali por
antecipação? O peão tem de ir para a
estrada e por azar é atropelado e eles já ali
estão prontos para investigar o crime. Vá lá
deem o exemplo, é importante.

Festa é festa

Foi no passado dia 28 e 29 de maio que no
Parque Naíde Gomes a CMO organizou 2
dias de muitas atividades incluída no
programa “Odivelas a mexer”. O evento
contou com a participação de Anabela no
pavilhão Multiusos e à noite a atuação de
Carlão. Com a alameda cortada e a
colocação de baloiços e espaços de lazer na
zona verde da alameda, permitiu-se por
dois dias devolver aos cidadãos a
possibilidade de desfrutar de um espaço
agradável sem preocupações com o
tráfego intenso que ali passa todos os dias
a “grande” velocidade

Quem é a Carolina que anda pelas Colinas
a colar cartazes? É o que lhe propomos a
descobrir este mês por quem a melhor
conhece, a sua mãe.
“A Carolina tem 8 anos, está no 2º ano e é
uma menina com uma personalidade
marcante, determinada, atenciosa e
carinhosa. Preocupa-se muito com os
animais, adora todos. Em casa temos
uma cadelinha Lola, um pássaro e dois
aquários, mas por ela teríamos muito
mais. Desde pequena também tem uma
preocupação grande com o meio
ambiente. Já teve várias iniciativas, por
exemplo; um dia agarrou num saco e foi
recolher o lixo na praia na altura tinha uns
4 anos. Em relação à última iniciativa, foi
através de um vídeo que ela viu, sobre um
projeto na escola que falava sobre o lixo
nos Oceanos. A professora pediu para eles
conversarem em casa sobre o que viram e
fazer um folheto. No mesmo dia,
descemos com a nossa Lola para dar a
voltinha, foi quando ela viu um monte de
lixo fora do caixote na nossa rua. Ela ficou
tão triste, chateada, na mesma hora
pediu para que fossemos buscar um
folheto para colocarmos ao pé do
contentor. E assim continuou, visitando
alguns estabelecimentos e pedindo aos
proprietários se podia colocar um folheto.”
–AmãedaCarolina
Vamos ajudar a Carolina, por um mundo
melhor–Obrigado!
“Colinas sempre”

Vera Duarte
Presidente da Direção AMCC

Vamos colaborar com a Carolina!

Parque ou Matagal Canino?

Na sequência de uma publicação feita por

Nelson C. Conchinha nas redes socias a AMCC

reportou a falta de manutenção do parque

canino que se encontra na urbanização. Tal

como foi relatado o seu estado impede a sua

utilização com os arbustos; ervas e árvores a

precisarem de ser podados. É importante a

existência deste parque, contudo há que zelar

pela manutenção do mesmo, de forma a que o

mesmo possa ser usado para o efeito a que se

destina podendo os animais correrem e

brincarem num espaço próprio para eles. Senão

de pouco serve. – CMO Processo
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Cuidado com as armadilhas

Diariamente vemos dezenas de
pessoas, talvez até mais de uma
centena a correr e muitas mais a
caminhar pelas ruas das Colinas.
Fruto de várias situações aqui e ali
surgem pedras da calçada soltas e
partidas, passeios elevados pelas
raízes, enfim um conjunto de
“armadilhas” que podem tornam um
simples momento de lazer numa
grande chatice. Reparámos que
foram recentemente colocados
bases enterradas na calçada para
mastros, no entanto os mesmos
(alguns) não ficaram à face e para
remendar, o chão foi levantado
criando uma lomba. Fica o aviso,
uma vez que “o que não tem
remendo, remendado está”.

Nelson C Conchinha


