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Lisboa, 07 de maio de 2019 – A Médis volta a ser a 

patrocinadora principal da Corrida Marginal Douro. A prova 

que decorre no próximo dia 12 de maio pelas 9h30, promove 

a prática de atividade física e o estilo de vida saudável. 

Os participantes podem escolher a modalidade de percurso 

que melhor se adapta à sua condição: a corrida de 10 km ou 

caminhada de 5 km.  

A corrida é uma prova homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo, para atletas que 

gostam de competição e correr com o seu tempo cronometrado através de chip. A caminhada 

é ideal para crianças e famílias que pretendem simplesmente passear ou correr a uma 

velocidade mais baixa, à beira-mar desfrutando de momentos de puro lazer e diversão.  

As provas têm partida marcada às 9h30 na Douro Marina.  

 

Para Rita Travassos, Diretora de Marketing da Médis, “A Médis continua empenhada em 

sensibilizar os portugueses para uma vida mais saudável e para a prática de exercício físico. 

Esta corrida continua a ser uma das fortes apostas da Médis e ficamos muito satisfeitos ao 

constatar que ano após ano, existe uma maior adesão e interesse por parte dos portugueses.” 

 

A Médis terá um espaço onde todos os Participantes poderão realizar uma avaliação de saúde 

com Enfermeiras e contará, ainda, com muitas surpresas ao longo da manhã. 

Médis volta a patrocinar a Corrida 
Marginal Douro 
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 Mais informações em www.corridamarginaldouro.pt/  

 

SOBRE A MÉDIS  

Desde a sua fundação há mais de 20 anos que a Médis se afirmou, não apenas pela proximidade como 

também, pela inovação. Hoje, estes valores atingem o seu expoente máximo. O indivíduo e a saúde são vistos 

na Médis como um só, por isso, adapta as suas propostas a cada pessoa e a cada fase da sua vida numa 

mutação constante que faz uso da tecnologia de forma humanizada e adequada a cada um. Um sistema 

integrado que está verdadeiramente ao serviço de cada pessoa, disponibilizando um Médico Assistente 

escolhido pelo Cliente, Enfermeiros para atendimento 24 horas através da Linha Médis ou uma app que 

guarda todo o historial de consultas. A Médis está integrada no Grupo Ageas Portugal juntamente com a 

Ageas Seguros, Ocidental e Seguro Directo, ocupando a segunda posição do ranking global no mercado 

segurador português.  

Mais informação disponível em www.medis.pt 

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655 

Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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