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Assembleia Geral GDC Fidelidade 

Francisco de Assis Andermatt Brás de Oliveira, 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 15 de novembro de 2019, 

com início às 18h00, na Sede. LER MAIS 

 

 

 

Fim de Ano na Quinta do Pavão 

O GDC Fidelidade vai celebrar o Fim de Ano na Quinta do Pavão, na Charneca de Caparica. LER 

MAIS 
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Próximas Iniciativas 

 

 

 
 

 

GDC Sul: Magusto Convívio 

O Núcleo Sul do GDC Fidelidade organiza no dia 

11 de novembro (segunda-feira), a partir das 

18h00, um Magusto Convívio, na Liga dos 

Deficientes das Forças Armadas. LER MAIS 

  

 

GDC Centro: Celebra o S. Martinho 

com vários Magustos   

O GDC Centro organiza três eventos em 

Cantanhede, Viseu e Covilhã para comemorar o 

S. Martinho. LER MAIS 

 
 

 

O GDC Fidelidade associa-se à 

campanha Dar Sangue é Segurar Vidas 

A recolha de sangue vai ser assegurada pelo 

Instituto Português de Sangue no próximo dia 18 

de novembro, entre as 9h00 e as 13h00, no 

edifício da R. Alexandre Herculano, Piso - 1. 

LER MAIS 

 

Campeonato de Karting 2019-2020  

O GDC Fidelidade convida os seus associados a 

participar no Campeonato de Karting que terá o 

seu início já no próximo dia 24 de novembro e será 

composto por 6 provas, ao longo da época.  

LER MAIS 
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Em cena no Teatro Bocage  

O GDC Fidelidade dá a oportunidade aos seus 

associados de assistir às peças em cena no 

Teatro Bocage com descontos. LER MAIS 

  

 

Shrek: O Musical 

A ArtFeist Produções Artísticas vai estrear a 16 de 

novembro, o espectáculo SHREK - O 

MUSICAL, no Auditório do Casino Estoril. Assista 

com descontos. LER MAIS 

 

 

 

Viagem às Fallas de Valência  

Junte-se a nós rumo a Valência para viver todas 

as emoções das Fallas, uma das mais 

emblemáticas festas populares espanholas, que 

enche as ruas de cor e alegria em dias de 

verdadeira loucura. LER MAIS 

  

 

 

 

 

Contamos-lhe como foi... 

 

 

 

 

 

C. Sénior: Visita às exposições de Arte 

Russa em Portugal e Memória do Seguro 

O dia amanheceu fresco, mas isso não impediu 

um grupo de entusiastas nestas andanças de se 

reunir, pelas 9h45, frente ao Museu de S. Roque, 

para dar início a mais uma enriquecedora jornada 

de conhecimento.  LER MAIS 

 

C. Júnior: Escrita Criativa 

No dia 26 de outubro juntámos, na Sede do GDC, 

um grupo de crianças e jovens aspirantes a 

artistas de palavras. 

Com Tristão de Andrade ao leme, um 

escritor/pensador da nova vaga, o objetivo foi 

sobretudo levá-los a navegar pela terra da 

fantasia das palavras (...) LER MAIS 
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Torneio de King 

No passado dia 12 de outubro, na sede do GDC, 

tivemos um sábado especial e diferente do 

habitual. Realizou-se o 1ª Torneio de KING, sob a 

égide do Núcleo dos Amigos do KING (NAK), com 

a presença de 30 jogadores, num clima de franco 

e alegre convívio entre TODOS. LER MAIS 

 

Granfondo Aldeias de Xisto 

Participei no passado dia 29 de setembro nesta 

prova de ciclismo, na companhia de mais de 600 

participantes, e não posso deixar de 

fazer referência à camaradagem existente entre 

pessoas que não conhecemos, mas que falamos 

todos a “mesma língua” (paixão pelo 

desporto/ciclismo) e, em que não existem 

vencedores nem vencidos. LER MAIS 

  

 
 

 

Granfondo Santarém 

No dia 13 de outubro, eu (David Amaro), o João 

Miranda e o Francisco Carlos, sócios do GDC 

Fidelidade participámos na edição de 2019 do 

Granfondo de Santarém, onde descobrimos o 

Parque Nacional das Serras de Aires e 

Candeeiros, com partida e chegada no planalto da 

cidade de Santarém, junto ao Largo do Município. 

LER MAIS 

 

Corrida do Sporting: Mário M. Pereira 

O GDC Fidelidade marcou presença na corrida do 

Sporting com a nossa habitual mancha vermelha, 

onde nem o Jubas ficou indiferente. LER MAIS 
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Corrida do Montepio 

No passado domingo, dia 27 de outubro, a nossa 

equipa marcou, mais uma vez, presença na 

Corrida do Montepio. LER MAIS 

 

Corrida de Almeirim 

A Fidelidade GDC esteve nas ruas de Almeirim. 

Em modo treino para a maratona de Valência, no 

domingo de 27 de outubro, lá fui até ao Ribatejo, 

participar numa prova que tem a particularidade 

dos atletas fazerem a travessia do rio Tejo pela 

ponte D. Luís.  LER MAIS 

 

 

 

Corrida do Aeroporto 

Foi numa manhã fria e a ameaçar chuva que cinco 

magníficos foram ver os aviões na corrida do 

Aeroporto. LER MAIS 

 

GDC Centro: Convívio de Karting 

No dia 26 de outubro o Núcleo Centro do GDC fez 

mais um encontro no Kartódromo Internacional 

dos Milagres. LER MAIS 

 

 

 

GDC Norte: Trail das Nozes 

O Trail das Nozes este ano foi diferente, no final 

da prova tivemos uma meta com uma nuvem de 

espuma onde toda a equipa desfrutou da 

sensação de frescura. LER MAIS 

 

GDC Açores: Em Santiago de 

Compostela 

Se alguns escolhem fazer um caminho com 240 

Km a pé para juntar ao palmarés…O Caminho 

Português de Santiago tem mais para 

oferecer. LER MAIS 
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GDC Açores: Azores Challenge Trail 

No passado dia dois de novembro, realizou-se no 

concelho da Lagoa na ilha de São Miguel - Açores, 

a prova do Azores Challenge Trail, que contou 

com a participação de 220 atletas, de várias 

nacionalidades. LER MAIS 

 

GDC Açores: Trail das Vindimas 

No passado dia 13 de setembro, realizou-se no 

concelho de Vila do Porto na ilha de Santa Maria- 

Açores, a prova Trail das Vindimas que contou 

com a participação de 250 atletas. 

LER MAIS 

 
 

 

GDC Madeira: Magusto 

  

O tema Magusto serviu de mote para mais um 

encontro dos sócios do GDC Fidelidade da 

Madeira. O grupo subiu até às serras da Madeira 

e fomos ao restaurante “Abrigo do Pastor”, espaço 

acolhedor que nos proporcionou uma noite muito 

agradável. LER MAIS 

 

  

 

Atividades no GDC 

 

 

 
 

 

Serviços no GDC 

Já estão a decorrer na sede as Consultas 

de Clínica Geral,  Osteopatia, Drenagem 

Linfática, Acupuntura, Massagens Tui Na 

e Geotermais e Gabinete de Apoio 

Jurídico. 
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Protocolos 

 

 

 

 

Conheça os benefícios que os sócios têm com as empresas:  

 

 
 

 

Clarim- Apoio Domiciliário - Porto  

 

Grupo Inês Pereira Cabeleireiros  - Porto  

 
 

 

Instituto Espanhol de Línguas Lda.  

 

Casa do Povo de Loures  

 

 

 

 

 

Facebook  
 

 

Website  
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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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