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Em Foco 

Depois do sucesso do ano passado o GDC Fidelidade volta a propor aos seus associados o Fim de Ano 

na Quinta do Pavão, na Charneca da Caparica. LER MAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/epocas_festivas/Pages/Fim-de-Ano-na-Quinta-do-Pav%C3%A3o-2017-2018.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/epocas_festivas/Pages/Fim-de-Ano-na-Quinta-do-Pav%C3%A3o-2017-2018.aspx


 

Contamos-lhe como foi  

 

 
 

 

Visita à Companhia das Lezírias  

A visita à Companhia das Lezírias organizada, 

no passado dia 4 de outubro, pelo Clube Sénior 

proporcionou aos nossos associados um passeio 

muito agradável por uma zona agropecuária e 

florestal de grande dimensão. LER MAIS 

  

 

Torneio de Futsal 2017-2018 

Com a colaboração da Masterfoot iniciou-se no 

passado dia 23 de outubro o Torneio Interno de 

Futsal direccionado a todos os trabalhadores das 

empresas do Grupo Fidelidade que sejam 

sócios. LER MAIS  

  

 
 

 

Magustos de Norte a Sul do País e Madeira   

O GDC Fidelidade celebrou o S. Martinho com 

diversas festas de Norte a Sul do País e também 

na ilha da Madeira. LER MAIS 

   

  

 

GDC Norte: Provas de Atletismo 

O Núcleo Norte do GDC tem incentivado os seus 

associados a participar em diversas provas de 

atletismo. LER MAIS  

  

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Visita-%C3%A0-Companhia-das-Lez%C3%ADrias.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/futsal/Pages/Torneio-Interno-de-Futsal-2017-2018.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Magustos-de-norte-a-sul-e-ilhas.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/GDC-Norte---Atletismo.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Visita-%C3%A0-Companhia-das-Lez%C3%ADrias.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/futsal/Pages/Torneio-Interno-de-Futsal-2017-2018.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe como foi/Pages/Magustos-de-norte-a-sul-e-ilhas.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos e Delega%C3%A7oes/Pages/GDC-Norte---Atletismo.aspx


 

 

Atletismo no GDC: A toda a velocidade 

Somando os quilómetros de todos os que 

representaram o GDC Fidelidade, desde o dia do 

arranque da secção na Corrida do Tejo, já 

fizemos o equivalente à distância entre Lisboa e 

estamos…..quase às portas de Paris! LER MAIS  

 

Grupo de Cantares do GDC Fidelidade  

O Grupo de Cantares Tradicionais do GDC 

Fidelidade nasceu há cerca de três anos, é 

orientado por António Silva Lopes e pretende 

fomentar o gosto pela música e pelo canto 

português. LER MAIS 

 

 

Próximas Iniciativas  

 

 
 

 

Banco de Sangue 

O GDC Fidelidade associa-se, novamente, à campanha 

solidária Dar Sangue é Segurar Vidas. 

As recolhas de sangue vão ser asseguradas pelo Instituto 

Português de Sangue (IPS) que vai realizar a recolha no dia 

27 de novembro (segunda-feira), entre as 9h15 e as 13h00, 

no Edifício da Alexandre Herculano, Piso - 1. LER MAIS 

 

 

 

 

GDC Norte: Circuito 

de Manutenção 

O GDC Norte coloca à 

disposição dos seus 

associados a atividade 

desportiva "Circuito de 

Manutenção". LER 

MAIS 

 

  

 

Tocam os Sinos… E o 

Tejo aqui tão perto! 

O Clube Sénior do 

GDC organiza no dia 

29 de novembro 

(quarta-feira) uma visita 

às Igrejas da Baixa de 

Lisboa. LER MAIS  

 

 

 

 

Torneio FIFA 15 – 

PlayStation 4 

O Clube Júnior do GDC 

Fidelidade organiza no 

dia 13 de janeiro de 

2018 o 

Torneio  FIFA’15 PS4. 

LER MAIS 

 

  

http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-Luzia-Dias.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/cultura/cantares-tradicionais/Pages/Grupo-de-Cantares-GDC-Fidelidade.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/servicos/banco-de-sangue/Pages/Recolha-de-Sangue-no-Edif%C3%ADcio-da-Alexandre-Herculano.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delega%C3%A7oes/Pages/GDC-Norte-Circuito-de-Manuten%C3%A7%C3%A3o.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delega%C3%A7oes/Pages/GDC-Norte-Circuito-de-Manuten%C3%A7%C3%A3o.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Tocam-os-Sinos…-E-o-Tejo-aqui-tão-perto!.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Tocam-os-Sinos…-E-o-Tejo-aqui-tão-perto!.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubejunior/atividades/Pages/Torneio-FIFA-15-%E2%80%93-PlayStation-4.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-Luzia-Dias.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/cultura/cantares-tradicionais/Pages/Grupo-de-Cantares-GDC-Fidelidade.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/servicos/banco-de-sangue/Pages/Recolha-de-Sangue-no-Edif%C3%ADcio-da-Alexandre-Herculano.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos e Delega%C3%A7oes/Pages/GDC-Norte-Circuito-de-Manuten%C3%A7%C3%A3o.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Tocam-os-Sinos%E2%80%A6-E-o-Tejo-aqui-t%C3%A3o-perto!.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubejunior/atividades/Pages/Torneio-FIFA-15-%E2%80%93-PlayStation-4.aspx


 

Protocolos 

Conheça os benefícios que os sócios têm com as empresas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 GDC FIDELIDADE 

Todos os direitos reservados 

Aos sócios do GDC Fidelidade com a assinatura da newsletter do My GDC 

 

Esta newsletter é para si. Por isso, se quiser enviar-nos sugestões poderá fazê-lo para o email: 

grupo.desportivo@fidelidade.pt  

(Se, por algum motivo, não quiser receber a nossa newsletter, poderá dar-nos essa indicação através do 

email indicado). 

 

Contactos da Sede do GDC 

R. Dr. António Martins 23 A, 1070-091 Lisboa 

Telf. 213 513 110 | Telm.931 103 994 

Site: www.gdc.fidelidade.pt  

  

  

 

mailto:grupo.desportivo@fidelidade.pt
http://www.gdc.fidelidade.pt/
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Documents/Template Fitness Hut.pdf
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Documents/IAM Fit Lda - Ginásio.pdf
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Documents/Ginásio Clube Portugûes.pdf
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Documents/Template Kangaroo.pdf

