
 

 

 

 

NEWSLETTER # 44 - abril de 2022 
  

 

Em Foco 

 

 

 

 

41º Aniversário GDC Fidelidade  

O GDC Fidelidade celebra o seu 41º Aniversário no dia 28 de maio com um jantar comemorativo, no 

Salão Preto e Prata do Casino do Estoril. LER MAIS 

 

 

https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/eventos_grupo/Pages/41º-Aniversário-GDC-Fidelidade.aspx


 

 

Próximas Iniciativas 

 

 

 

 

Núcleo Norte: Caminhada e Trilho 

BTT 

O Núcleo Norte do GDC Fidelidade propõe 

aos seus associados uma caminhada e trilho 

BTT (com bicicleta própria), entre Casal de 

Loivos e o Pinhão. LER MAIS 

  

 

C. Júnior: Curte o Dia da Mãe no 

Cinema  

No dia 1 de maio celebra-se o Dia da Mãe e o 

Clube Júnior do GDC Fidelidade vai promover, 

neste dia, a iniciativa “Curte o Cinema“, com a 

exibição do filme Clifford, o Cão Vermelho.  

LER MAIS 

  

 

 

C. Sénior: Visita ao Panteão Nacional e 

Mosteiro de S. Vicente  

O Clube Sénior do GDC Fidelidade organiza no 

dia 4 de maio uma visita livre ao Panteão Nacional 

e uma visita guiada ao Mosteiro S. Vicente de 

Fora. LER MAIS 

  

 

Motociclismo: Encontro de 

Colegas  

A Secção de Motociclismo do GDC 

Fidelidade organiza no dia 7 de maio, o tão 

desejado encontro com os colegas do 

GDC do Norte, Centro e Sul. LER MAIS 

https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/caminhadas/Pages/-Núcleo-Norte---Caminhada-e-Trilho-BTT-(Douro-Vinhateiro).aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/clubejunior/atividades/Pages/Curte%20o%20Dia%20da%20Mãe%20no%20Cinema.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Clube-Sénior-Visita-ao-Mosteiro-S--Vicente-e-Panteão-Nacional.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/motociclismo/Paginas/Secçãode-Motociclismo-Encontro-de-Colegas.aspx


 

 

Núcleo Sul: Passeio Serra D’Ossa  

O Núcleo Sul do GDC organiza no dia 7 de 

maio, um passeio Pedonal em plena Serra 

D’Ossa. LER MAIS 

 

Núcleo Sul: Visita Cultural em Évora  

O Núcleo Sul do GDC convida os seus associados 

para a uma visita ao Centro de Arte e Cultura 

Eugénio de Almeida, no dia 14 de maio. LER 

MAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop de Laboratório de Preto e 

Branco  

O GDC Fidelidade vai realizar nos dias 13 e 14 

de maio, um workshop de iniciação às 

primeiras aventuras no laboratório de preto e 

branco.   

LER MAIS 

 

Clube Sénior: Visita às Berlengas  

O Clube Sénior do GDC Fidelidade organiza no 

dia 6 de julho, uma visita às Berlengas.  LER 

MAIS 

  

https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Núcleo-Sul-Passeio-Pedonal-Serra-D’Ossa.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Núcleo-Sul-Visita-Cultural-em-Évora.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Núcleo-Sul-Visita-Cultural-em-Évora.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/cultura/cursos/Pages/Workshop-de-Laboratório-Preto-e-Branco.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Clube-S%C3%A9nior-Visita-%C3%A0s-Berlengas.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Clube-S%C3%A9nior-Visita-%C3%A0s-Berlengas.aspx


 

 

Viagem à Sicília  

O GDC Fidelidade propõe aos seus 

associados uma viagem à Sícilia que se 

realizará de 15 a 21 de junho. LER MAIS 

  

 

Viagem à Bélgica e Holanda 

Já conhece a Bélgica e a Holanda? O 

GDC Fidelidade vai realizar de 9 a 16 de julho 

uma viagem que vai permitir percorrer 

os principais pontos destes dois países. 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. Venha realizar 

este percurso connosco de 19 a 24 de 

setembro. LER MAIS 

 

Caminho Francês de Santiago 

Prepare-se para uma experiência 

inesquecível pelo Caminho Francês de 

Santiago de 17 a 23 de outubro. LER MAIS  

  

 

 

Colónias de Férias Fechadas e Abertas  

O Clube Júnior do GDC Fidelidade volta a 

proporcionar aos filhos dos sócios efetivos uma 

semana numa colónia de férias fechada e 

comparticipa também em colónias abertas.   

LER MAIS 

  

 

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/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/Caminho-Francês-de-Santiago.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/clubejunior/atividades/Pages/Colónias-de-Férias-2022.aspx


 

 

Iniciativas nas Instalações 

 

 

 

 

Pilates e Yoga na Sede do GDC  

Estão a decorrer nas instalações de Lisboa as 

aulas de Pilates e Yoga. Inscreva-se! 

 

Consultas de Osteopatia na Sede  

O GDC Fidelidade em Lisboa volta a 

disponibilizar aos seus associados consultas 

de Osteopatia. Agora com um novo 

Osteopata, o Dr. Duarte Perdigão. LER 

MAIS 

 

 

Contamos-lhe como foi 

 

 

 

 

Núcleo Sul: Almoço de Páscoa  

Este ano decidimos fazer o tradicional almoço de 

Páscoa na Quinta-Feira Santa, para juntarmos o 

útil ao agradável, já que os sócios no ativo não 

trabalharam na parte da tarde e assim 

pudemos conviver mais tranquilamente. LER 

MAIS 

 

Fotografia de Preto e Branco   

O workshop realizado no dia 9 e 10 de 

abril cujo conteúdo compreendia a origem 

da fotografia e a produção de fotogramas 

que, para quem não sabe, são fotografias 

em papel produzidas sem rolo, foi 

mágico. LER MAIS 

https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/pilates/Pages/Aulas-de-Pilates-Presencial-e-Online.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/Yoga/Pages/Aulas-de-Yoga-Presencial-e-Online.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/bem-estar/Pages/Osteopatia.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/bem-estar/Pages/Osteopatia.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/N%C3%BAcleo-Sul-Almo%C3%A7o-de-P%C3%A1scoa.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/N%C3%BAcleo-Sul-Almo%C3%A7o-de-P%C3%A1scoa.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Workshop-de-Fotografia-Preto-e-Branco.aspx


 

 

Karting: 2ª Prova no Bombarral  

A família kartista do GDC reuniu-se na 

manhã chuvosa do dia 09/04 para a 

realização da 2ª prova do nosso 

Campeonato. LER MAIS 

  

 

Clube Sénior: Visita ao Museu Nacional 

de História Natural e Ciência e Jardim 

Botânico  

No dia 6 de março realizou-se mais uma visita 

cultural do GDC Fidelidade, a qual como sempre 

correu muito bem e foi muito interessante!  

LER MAIS 

 

 

 

 

 

2º Passeio Motard a Coruche  

Com encontro marcado para o Fórum do Montijo 

demos início ao segundo round do cozido à 

portuguesa em Coruche. LER MAIS 

  

 

9º Encontro do Clube Sénior  

Chegou finalmente o almejado dia e o S. 

Pedro fez questão de nos presentear com 

um sol radioso, querendo dizer-nos que 

estava connosco neste nosso encontro. LER 

MAIS 

https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Karting-2%C2%AA-Prova-no-Bombarral.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Clube-S%C3%A9nior-Visita-ao-Museu-Nacional-de-Hist%C3%B3ria-Natural-e-Ci%C3%AAncia-e-Jardim-Bot%C3%A2nico.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Sec%C3%A7%C3%A3o-de-Motociclismo---Passeio-a-Coruche.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/9%C2%BA-Encontro-do-Clube-S%C3%A9nior.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/9%C2%BA-Encontro-do-Clube-S%C3%A9nior.aspx


 

 

Torneio Interno de Futsal 

O Torneio Interno de Futsal do GDC 

Fidelidade continua a decorrer e conta com 

duas equipas mistas. Esperamos que seja 

uma visão para o futuro e possamos ter mais 

equipas com elementos femininos. O torneio 

vai na 4ª jornada e a equipa “Internacional” 

segue no 1º lugar.  

  

 

Ciclismo: Aveiro Spring Classic  

Dia 27 março, um dia que milagrosamente, 

contrariando os antecedentes, nasceu soalheiro e 

seco, bom para a prática do desporto ao ar 

livre. LER MAIS 

 

 

 

 

Atletismo: Corridas de Março e Abril  

No mês de março e abril, o GDC Fidelidade foi 

representado por vários atletas sócios nas 

seguintes provas de atletismo. LER MAIS 

  

 

Trail de Bucelas  

No passado dia 10 de abril tive o privilégio 

de participar no Trail de Bucelas pela 

Fidelidade GDC.  LER MAIS 

https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Sec%C3%A7%C3%A3o-de-Ciclismo-Aveiro-Spring-Classic.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Atletismo-Corridas-de-Março-e-Abril.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Trail-de-Bucelas.aspx


 

 

Corrida 50 anos ISCTE  

No passado dia 3 de abril, o Fidelidade GDC 

marcou presença na corrida de comemoração dos 

50 anos do ISCTE.  

LER MAIS 

  

 

38ª Corrida dos Sinos  

Apesar da manhã fria e ventosa, depois de 

uma pausa forçada de dois anos por causa 

da pandemia, Mafra acolheu cerca de 3600 

atletas, entre os quais os da Fidelidade. LER 

MAIS 

 

 

Núcleo Norte: Trilhos Termais Caldas 

de S. Jorge  

Foi fantástico poder participar nos Trilhos 

Termais na vila termal de Caldas de S. Jorge, 

prova adiada desde 2020 por motivos alheios à 

vontade de todos nós. LER MAIS 

  

 

 

 

Protocolos 

 

 

 

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

últimos protocolos: 

 

 

 

Feu Vert 

 

NAU Hotels & Resorts 

https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Corrida-50-anos-ISCTE.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/38%C2%AA-Corrida-dos-Sinos.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/38%C2%AA-Corrida-dos-Sinos.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Núcleo-Norte-Trilhos-Termais-Caldas-de-S--Jorge.aspx
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=355
https://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=358


 

 

Pecados do Alentejo 

 

RSI Viagens e Turismo 

 

 

 

Facebook  
 

 

Website  
    

 

 

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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