
Este mês a newsletter vem em
modo de férias e por isso
propomos alguns passatempos
que lançámos há uns tempos atrás
para que tenha as Colinas junto de
si …..
Apesar do clima de férias, não
deixem de continuar a seguir as
recomendações do contexto que
estamos a viver: é importante
manter a distância social, o uso da
máscara e devida higienização das
mãos. Ao proteger-se a si, estará a
proteger os outros !
Entre os que vão de férias e os que
entretanto regressam, tomem
conta da “casa” (urbanização),
reguem as plantas, atenção ao lixo
e estacionem corretamente!
A AMCC deseja a todos umas
excelentes férias, plenas de
tranquilidade e saúde.
Voltamos em setembro!

“Juntos pelas Colinas”
Vera Duarte
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Boas férias!!

https://www.amcc.pt/
https://www.facebook.com/amcolinasdocruzeiro/ Já é nosso sócio?

Descubra as 12 diferenças

Pinte as Colinas à sua maneira

Quem dá o nome à rua?
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1) Médico, professor de Ciências Médicas e intelectual português que se destacou como modernizador do ensino 
médico em Portugal; 2) Foi médico e professor de Medicina, pioneiro da obstetrícia em Portugal; 3)Foi médico e escritor 
português, autor de "Retalhos da Vida de um Médico“; 4) À época foi o cirurgião que mais contribuiu para o avanço da 
cirurgia vascular, foi escritor e historiador de arte  portuguesa do séc. XX; 5) Médico e político republicano português e  
um dos fundadores do jornal "A Pátria“; 6) Reconhecido médico, escritor, tradutor e jornalista Português. Foi autor de 
contos "Os Contos do Tio Joaquim“; 7) Foi um escritor e poeta do século XIX e autor de "Sonetos de Antero" e "Odes 
Modernas“; 8) O pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha, foi autor de "Bichos“; 9) Oftalmologista português que dá 
nome ao Instituto em Lisboa; 10) Criou o Centro de Investigações Dermatológicas e de Transfusão de Sangue em 1944; 
11) Foi o primeiro médico em Portugal a aplicar o clorofórmio nos partos (1857) e a operar um doente anestesiado pela 
amylena;12) O país que foi campeão europeu em 2016, dá nome à praça.


