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Editorial  

A pensar nos nossos sócios e amigos, estamos a remodelar 

as instalações do GDC Núcleo Sul que vão ficar com um 

espaço bem mais alargado, onde os sócios vão poder 

usufruir de espaços de lazer, bem-estar e ginásio ainda 

durante este ano. O Núcleo Centro, vai ter também em 

Coimbra instalações próprias com as mesmas valências, 

ainda no decurso deste ano. 

Na última Assembleia Geral do GDC Fidelidade, realizada a 

26 de Outubro de 2017, informámos os sócios que os 

apartamentos de Lagos, propriedade da Fidelidade 

Companhia de Seguros, necessitavam urgentemente de 

obras pois, já estava em causa a segurança no interior dos 

mesmos. LER MAIS 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Editorial/Pages/N%C3%BAcleos-Sul-e-Centro---novo-ano,-novas-instala%C3%A7%C3%B5es.aspx


 

 

Em Foco 

 

5º Encontro do Clube Sénior 

O GDC Fidelidade organiza no dia 21 de abril (sábado) o 5º Encontro do Clube Sénior, com uma 

visita ao Museu do Vidro (Marinha Grande), seguida de almoço na Quinta da Boubã (Pataias - 

Alcobaça). LER MAIS  

 

 

Contamos-lhe como foi...  

 

 

  

 

 

Brigitte Cardoso no pódio da S. 

Silvestre dos Olivais  

A atleta do GDC Fidelidade, Brigitte 

Cardoso, participou na corrida S. Silvestre 

dos Olivais e subiu ao pódio, 

conquistando um excelente terceiro lugar. 

Veja aqui o video. 

 

 

Corrida Fim da Europa 

No passado dia 28 de janeiro 

conquistámos a Serra de Sintra e 

chegámos ao Fim da Europa. Numa 

manhã cheia de Sol, só a boa-disposição 

e o entusiasmo disfarçaram o frio. LER 

MAIS  

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/5%C2%BA-Encontro-do-Clube-S%C3%A9nior-em-Alcoba%C3%A7a.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/PublishingImages/S.%20Silvestre%20Olivais%202017.mp4
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-Fim-da-Europa.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-Fim-da-Europa.aspx


 
 

 
 

 
 

 

Clube Sénior: Visita ao Cemitério 

dos Prazeres e Museu de Arte 

Antiga 

No dia 31 de janeiro o Clube Sénior levou 

cerca de 37 pessoas a visitar o Cemitério 

dos Prazeres e o Museu de Arte Antiga. 

LER MAIS 

 

 

GDC Açores: Corrida e 

Caminhada dos Compadres 

Saudáveis 

No passado dia 1 de fevereiro  surgiu a 

ideia da Delegação dos Açores promover 

a comemoração deste dia tão especial 

para os Açorianos de uma forma bem 

saudável. LER MAIS 

 

 

 
 

  

 

GDC Norte: Festa na Aldeia  

A “Festa na Aldeia", em Aricera, concelho 

de Armamar, foi um fim-de-semana 

inesquecível! 

Apesar do frio, não faltou o calor humano 

nas casinhas pitorescas de turismo rural 

repletas de iguarias caseiras num 

ambiente cultural e familiar. LER MAIS 
 

Centro: Festa de Carnaval 

No passado dia 9 de fevereiro o Núcleo 

Centro do GDC festejou o Carnaval no 

restaurante “Fornos de São Domingos”, 

em Coimbra, e contou com a presença de 

um grupo de foliantes, sócios do GDC. 

LER MAIS 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Clube-S%C3%A9nior---Visita-ao-Cemit%C3%A9rio-dos-Prazeres-e-Museu-de-Arte-Antiga.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/GDC-A%C3%A7ores---Corrida-e-Caminhada-Compadres-Saud%C3%A1veis.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delega%C3%A7oes/Pages/GDC-Norte-Festa-na-Aldeia-2018.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delega%C3%A7oes/Pages/GDC-Centro---Festa-de-Carnaval.aspx


 

  

 

 

 

  

 
 

 

Clube Júnior: Carnaval Infantil na 

Sede do GDC 

No dia 13 de Fevereiro o Grupo 

Desportivo celebrou o Carnaval na sede, 

em Lisboa, com o tema “Curte o 

Carnaval”. LER MAIS 

 

 

Ténis de Mesa: Época 2017/2018  

 A Secção de Ténis de Mesa conta com a 

participação de oito atletas que treinam às 

segundas e sextas-feiras na Sede do 

GDC. LER MAIS 

 

  

 

Um Pouco de Nós 

 

 
 

 

Vítor Reis 

Vítor Reis começou a trabalhar nos seguros em 1982 quando 

entrou para a Mundial-Confiança e integrou o ramo de 

Transportes. Atualmente, está na Direção Negócio Empresas 

(DNE) da Fidelidade e continua a estar ligado aos 

Transportes. Paralelamente à sua atividade nos seguros, 

tirou o curso de árbitro e arbitrou nas categorias distritais e 

nacionais. LER MAIS 

 

 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Carnaval-Infantil-no-GDC.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/tenisdemesa/Pages/T%C3%A9nis-de-Mesa-%C3%89poca-2017-2018.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/um%20pouco%20de%20nos/Pages/Um-pouco-de-Vitor-Reis.aspx


 

Próximas Iniciativas 

 

 
 

 

Visita a Seia e Parque Natural da Serra 

da Estrela 

O Pelouro da Cultura propõe aos seus 

associados um passeio na zona de Seia e da 

Serra da Estrela, de 9 a 11 de Março de 2018. 

LER MAIS 

 

Museus Militar e do Fado 

O Clube Sénior do GDC Fidelidade organiza no 

dia 14 de março de 2018 (quarta-feira) uma visita 

guiada aos Museus Militar e do Fado.LER MAIS 

 
 

 

Aulas de Zumba na Sede do GDC 

As aulas Zumba continuam a decorrer nas 

instalações do GDC, das 10h00 às 11h00, no 1º 

e 3º sábado de cada mês. LER MAIS 

 

Regulamento da Secção de Ciclismo/BTT 

A Secção de Ciclismo e BTT do GDC Fidelidade 

disponibiliza o calendário oficial das provas, bem 

como o novo regulamento. LER MAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/cultura/visitas-culturais/Pages/Visita-a-Seia-e-Parque-Natural-da-Serra-da-Estrela.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Clube-S%C3%A9nior---Visita-Guiada-aos-Museus-Militar-e-do-Fado.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/bem-estar/Pages/Regresso-das-aulas-de-Zumba.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/ciclismo/Pages/Calendário-de-Provas-do-Ciclismo---BTT.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 Vila Galé.pdf
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Documents/Template Prainhamar, S.pdf
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Documents/Template Consolata Hotel.pdf
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Documents/Template  Hotel Camões.pdf

