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Em Foco 

 

 

 

 

 

Assembleia Geral GDC Fidelidade  

Vítor Paulo Bandeira Martins, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Grupo 

Desportivo e Cultural da Fidelidade vem convocar a Assembleia Geral Ordinária, de acordo com o artigo 

11º, ponto 1, alíneas b) e c) dos Estatutos, para o dia 22 de março de 2022, com início às 18h00, na Sede, 

R. Dr. António Martins 23 A, em Lisboa. LER MAIS 

  

 

Próximas Iniciativas 

 

 

 

https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/eventos_grupo/Pages/Assembleia-Geral-GDC-Fidelidade-22-de-março-de-2022.aspx


 

 

GDC Centro: Celebra o Dia da Mulher 

No próximo dia 8 de março O GDC Centro 

vai mimar todas as mulheres, a partir das 12h00. 

Venha visitar-nos. LER MAIS 

  

 

GDC Sul: Lanche Dia da Mulher 

O Núcleo Sul do GDC Fidelidade convida todas as 

associadas a participar no dia 8 de março (terça-

feira), na comemoração do Dia Internacional da 

Mulher. LER MAIS 

  

 
 

 

Campeonato de Karting 2022  

O GDC Fidelidade convida os seus associados a 

participar no Campeonato de Karting que terá 

início no próximo dia 19 de março. LER MAIS 

  

 

9º Encontro do Clube Sénior 

O GDC Fidelidade organiza no dia 26 de março 

de 2022 (sábado) o 9º Encontro do Clube Sénior, 

na Casa de Abis, em Aveiro. LER MAIS 

  

 
 
 
 

https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/GDC-Centro-Lanche-Dia-da-Mulher.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/GDC-Sul-Lanche-Dia-da-Mulher.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/karting/Pages/Campeonato-de-Karting-2022.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/9%C2%BA-Encontro-do-Clune-S%C3%A9nior.aspx


 

 

Visita a Arouca  

Um passeio panorâmico por estradas e estradões 

de montanha, ao longo das encostas íngremes da 

Serra da Arada onde se inclui a famosa e outrora 

temida “Estrada do Portal do Inferno".  LER MAIS 

  

 

Viagem à Sicília  

Bem no coração do Mediterrâneo, a Sicília é uma 

ilha de rara beleza, onde subsistem traços da 

Grécia Antiga, e que já inspirou poetas clássicos 

como Homero. LER MAIS 

  

 
 

 

Viagem à Bélgica e Holanda  

Tudo começa na Bélgica, um país que combina, 

de forma elegante, história e modernidade. Uma 

nação multicultural, coração da União Europeia, e 

onde os centros históricos são de visita 

obrigatória. LER MAIS 

  

 

EN2: A Mítica Estrada Nacional 2  

De todas as estradas de Portugal, há uma com 

uma mística e algo de lendário que a distingue das 

outras, a Estrada Nacional n.º 2. Distinguida por 

diversas publicações nacionais e internacionais 

como um dos melhores destinos do mundo. LER 

MAIS 

  

 

https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/viagens/Pages/Visita-a-Arouca.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/viagens/Pages/Sicília.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/viagens/Pages/Bélgica-e-Holanda.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/viagens/Pages/EN2-–-A-Mítica-Estrada-Nacional-2.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/viagens/Pages/EN2-–-A-Mítica-Estrada-Nacional-2.aspx


 

 

Caminho Francês de Santiago  

Prepare-se para uma experiência inesquecível 

pelo Caminho Francês de Santiago, também 

conhecido como Caminho das Estrelas, o mais 

utilizado pelos peregrinos para alcançar o túmulo 

do Apóstolo. LER MAIS 

  

 

  

 

Contamos-lhe como foi 

 

 

 
 

 

Curso de Fotografia: Aula em Torres 

Vedras e na Medway  

No último dia 12 de fevereiro o curso de Fotografia 

de Nível III deslocou-se a Torres Novas e 

à Medway - Transporte e Logística.  

LER MAIS 

 

 

 

 

Aulas de Yoga no GDC Sul  

Em fevereiro começámos em força com mais uma 

atividade: o Yoga. LER MAIS 

 

https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/viagens/Pages/Caminho-Francês-de-Santiago.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/cultura/cursos/Pages/4ª-Aula-de-Fotografia-Nível-3.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Yoga-a-decorrer-no-GDC-Sul.aspx


 

 

Passeio de Mota a Coruche  

Com encontro marcado para às 9h30 na estação 

de serviço à saída da Ponte Vasco da Gama deu-

se início a mais um passeio do Grupo Motard do 

GDC da Fidelidade. LER MAIS 

  

 

Campeonato de Ténis de Mesa  

Em conjunto com a equipa do Grupo Desportivo, 

temos procurado manter a atividade inerente à 

modalidade de ténis de mesa, nomeadamente no 

que respeita aos treinos e participação em 

competição. LER MAIS 

 
 

 

27ª Corrida da Árvore  

Começou com uma manhã fria que se 

transformou num dia espetacular de 

primavera. LER MAIS 

  

 

STC Selvagem Badoca Safari Park  

No último dia 20 de fevereiro decorreu em 

Santiago do Cacém, mais precisamente no 

Badoca Safari Park, uma prova de obstáculos, a 

STC Selvagem Badoca Safari Park. LER MAIS 

 
 
 

https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/motociclismo/Paginas/Passeio-a-Coruche.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/tenisdemesa/Pages/Campeonato-de-Ténis-de-Mesa.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/27%C2%AA-Corrida-da-%C3%81rvore.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/STC-Selvagem-Badoca-Safari-Park.aspx


 

 

Corrida Fim da Europa  

No passado dia 6 de fevereiro de 2022 realizou-

se a 31ª corrida Fim da Europa, uma das provas 

de corrida mais mediáticas do país. LER MAIS 

  

 

GDC Norte: III Trilhos de Viana  

Paisagens de cortar a respiração, com os kms 

iniciais de tirar o fôlego, em percurso muito bem 

selecionado. LER MAIS 

 
 

 

GDC Norte: Trail do Capitão  

Já tinha ouvido falar desta prova e estava curioso 

para experimentar, mas não estava à espera que 

fosse tão dura! LER MAIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-Fim-da-Europa-2022.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/GDC-Norte-III-Trilhos-de-Viana.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/GDC-Norte-Trail-do-Capitão.aspx


 

 

Um Pouco de Nós 

 

 

 
 

 

Um Pouco de Miguel Gomes  

Miguel Gomes é médico de Medicina Tradicional 

Chinesa no GDC Fidelidade há cerca de 8 anos. 

Durante este tempo tem promovido o bem-estar 

dos nossos associados nas suas consultas de 

acupuntura e massagens terapêuticas.  LER 

MAIS 

 

  

 

Dos Sócios Para os Sócios 

 

 

 

 

 

https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/um%20pouco%20de%20nos/Pages/Um-pouco-de-Miguel-Gomes.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/um%20pouco%20de%20nos/Pages/Um-pouco-de-Miguel-Gomes.aspx
https://vimeo.com/677836659


 

 

Feliz Ano Novo Chinês: Miguel Rodrigues participa com atuação musical 

No âmbito da cerimónia de abertura do evento Feliz Ano Novo Chinês, que este ano se realizou no passado 

dia 1 de fevereiro em formato online, o nosso sócio e colega Miguel Rodrigues, da Fidelidade Assistência, 

foi selecionado entre vários candidatos para participar com uma atuação musical em chinês. A sua filha 

Alexandra Rodrigues também fez parte dos selecionados. O GDC Fidelidade dá os Parabéns a ambos 

pela excelente performance.  

Password para assistir ao vídeo: novoanochines 

 

  

 

Protocolos 

 

 

 

 

O GDC Fidelidade tem protocolos com diversas entidades. Aqui poderá consultar os 

últimos protocolos: 

 

 
 

 

Clínicas Laura Souto 

 

Adega de Redondo 

 
 

 

Escola de Condução Vila Lusitano 

 

TIago Cabaço Winery 

 

https://anonovochines.pt/blog/2022/01/29/lua-representa-o-meu-coracao/
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=354
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=353
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=352
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=350
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Copyright © 2022 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  
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