
 

                              Caminhada pela Saúde. O Agrupamento de 

Escolas Artur  
 

O PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR GONÇALVES  

PROMOVE CAMINHADA SOLIDÁRIA PELA SAÚDE EM TORRES NOVAS  

NA MANHÃ DE DIA 3 DE ABRIL DE 2019 

  

                          Em associação com a Liga Portuguesa Contra o Cancro 

A caminhada pela saúde é um evento solidário, inserido no Projeto de Educação para a Saúde 

do Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves, que reverte para a Liga Portuguesa contra o 

Cancro, nomeadamente pediatria e que decorrerá no dia 03 de abril. Esta caminhada surgiu com 

o objetivo de promover a prática do exercício físico como fator fundamental para uma vida 

saudável. É neste âmbito que se convida toda a população a participar nesta iniciativa a par  com 

este agrupamento.  

A caminhada que terá um percurso de 4 km, pela cidade, terá início na Escola Artur Gonçalves 

pelas 9,30 horas com realização da inscrição, seguida da partida pelas 10 horas. Assim, o 

Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves desafia a comunidade, empresas, autarquia, 

associações, instituições e todos aqueles que desejem participar naquela que será uma 

caminhada solidária e que terá um duplo objetivo: “praticar desporto promovendo a saúde”, 

“Educação para a Cidadania Global” e angariar fundos para que a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro,  permitindo ajudar a continuar a sua missão solidária.  

O cancro é a segunda causa de morte em Portugal e uma das principais causas de morte em 

muitos outros países em todo o mundo. Atualmente, cerca de 9,6 milhões de pessoas morrem 

de cancro todos os anos. Mais de 3,7 milhões de vidas poderiam ser salvas anualmente através 

da implementação de estratégias apropriadas para a prevenção, deteção precoce e tratamento. 

Ajude-nos a ajudar crianças e jovens com problemas oncológicos. Envolva-se e caminhe 

connosco por esta causa! 

Juntos conseguimos! Contamos consigo! 
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