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Em Foco 

 

 

 

 

 

 



 

 

Próximas Iniciativas 

 

 

 
 

 

Colónias de Férias 

Consulte as nossas sugestões de colónias de 

férias abertas e fechadas e proporcione bons 

momentos de aprendizagem e convívio aos seus 

filhos/netos. LER MAIS  

 

 38º Aniversário do GDC na Madeira  

No âmbito do 38º Aniversário do GDC  a 

Delegação da Madeira organiza no dia 29 de 

junho, pelas 10h30, uma visita guiada e almoço 

de celebração no Parque Ribeira Primeira. LER 

MAIS 

 
 

 

GDC Açores: Lagoa das Sete Cidades 

A Delegação dos Açores do GDC Fidelidade 

desafia os seus associados a passar o dia 13 de 

julho, na Lagoa das Sete Cidades. LER MAIS 

 

GDC Norte: Visita ao Jardim Botânico 

do Porto 

O Núcleo Norte do GDC Fidelidade organiza no 

dia 21 de julho (domingo) uma visita guiada ao 

Jardim Botânico do Porto. LER MAIS  

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/clubejunior/atividades/Pages/Colónias-de-Férias-Abertas-e-Fechadas-2019.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Comemorações-do-38º-Aniversário-na-Madeira.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Comemorações-do-38º-Aniversário-na-Madeira.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/GDC-Açores-Um-dia-na-Lagoa-das-Sete-Cidades.aspx
http://acgdc.fidelidademundial.com/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/-----GDC-Norte-Visita-Jardim-Botânico-do-Porto.aspx


 

 

QUEEN SYMPHONIC 

Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the 

Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock 

You ou I Want it All são temas incontornáveis da 

história da música e todos assinados por uma das 

mais acarinhadas bandas de sempre. LER MAIS 

 

IRONMAN 70.3 

O GDC Fidelidade vai estar representado, com 

várias equipas e de forma individual, na corrida 

Ironman que se realiza no dia 29 de setembro. 

LER MAIS  

  

 

Contamos-lhe como foi... 

 

 

  

 

 

 

Festa do 38º Aniversário do GDC Fidelidade  

O GDC Fidelidade celebrou o seu 38º Aniversário no passado dia 1 de junho com um jantar no 

Casino do Estoril. LER MAIS 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/cultura/espetaculos/Pages/QUEEN-SYMPHONIC.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/IRONMAN-70.3-Cascais-Portugal.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Festa-do-38º-Aniversário-do-GDC-Fidelidade.aspx


 

 

38º Aniversário GDC:Torneio de Futsal  

Na manhã de dia 1 de junho nas instalações 

desportivas, gentilmente, cedidas pela Escola de 

Salesianos do Estoril realizou-se o Torneio de 

Futsal do 38º Aniversário do GDC 

Fidelidade.  LER MAIS 

  

  

  

 

38º Aniversário GDC:Jogo Veteranos 

Porque a tradição ainda é o que era, e os bons 

momentos de confraternização são para manter, 

mais uma vez, por ocasião da Festa 

do 38º Aniversário do GDC,  realizou-se um jogo 

de futebol de 7.  LER MAIS  

 
 

 

38º Aniversário: Torneio Padel 

No dia 17 de maio realizou-se mais um torneio de 

celebração do aniversário do GDC do grupo de 

Padel e, mais uma vez, tivemos uma forte 

participação dos jogadores.    LER MAIS 

  

  

 

Marginal à Noite 

Os atletas do GDC estiveram presentes, mais 

uma vez,  para colorir a maravilhosa paisagem 

da Corrida da Marginal à Noite 2019, sempre 

com boa disposição e um excelente ambiente no 

grupo.  LER MAIS 

 

  

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Torneio-Internacional-Futsal---Aniversário-GDC.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/Futebol/Pages/Jogo-de-Futebol-de-Veteranos.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/padel/Pages/38º-Aniversário-Torneio-de-Padel.aspx
http://acgdc.fidelidademundial.com/desporto/atletismo/Pages/Corrida-Marginal-à-Noite-2019.aspx


 

 

Atletismo: Ultra Trail de Sesimbra 

Foi um privilégio enorme ter participado na IX 

Edição do Ultra Trail de Sesimbra 2019, com o 

apoio incondicional do Grupo Desportivo e 

Cultural Fidelidade nesta minha estreia.  LER 

MAIS 

  

 

Atletismo: Corrida de Santo António 

Nem os Santos nos param. Fim de tarde 

fantástico, podíamos ter ido comer sardinhas, mas 

não era a mesma coisa. Correr pelo GDC é que 

é.  LER MAIS 

  

 
 

 

Challenge Lisboa 

Parabéns, por esta participação, numa prova mais 

competitiva do que a do ano passado, fomos 

capazes de mostrar que o GDC Fidelidade é um 

osso duro de roer! Estavam lá os dois melhores 

Triatletas do Mundo!  LER MAIS 

  

 

Açores: Prova Campeonato de Estrada  

No passado domingo, 19 de maio de 2019, os 

sócios da Delegação dos Açores do GDC, Pedro 

Gouveia e Joana Bettencourt, participaram na 

última prova do Campeonato de Estrada 

2018/2019.  LER MAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Ultra-Trail-de-Sesimbra.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Ultra-Trail-de-Sesimbra.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-de-Santo-António.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Challenge-Lisboa-.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Prova-Campeonato-de-Estrada-.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDC Norte: Meia Maratona Douro Run 

Gondomar 

À margem do rio Douro percorremos todo o trajeto 

com uma equipa resistente onde o ar puro da 

região nos deu energia suficiente para 

concluirmos a Meia Maratona Douro Run 

Gondomar sem dissabores.  LER MAIS 

  

 

 

GDC Norte: Corrida da Mulher 

A corrida da mulher na cidade invicta 

proporcionou a todas as participantes uma 

energia e positivismo onde deixaram o seu cunho, 

num dia e causa tão importante, na prevenção do 

cancro da mama.  LER MAIS 

 
 

 

Ciclismo: Granfondo da Lousã 

Para primeira edição deste Granfondo da Lousã, 

a organização esteve muito bem a todos os níveis, 

inclusive com agentes da GNR a controlarem o 

trânsito e assim providenciar a todos mais 

segurança em todo o percurso. LER MAIS 

  

 

GDC Norte: Visita à Quinta do 

Soalheiro 

Visita à Quinta do Soalheiro, em Melgaço, 

com direito a prova de vinhos e uma paisagem 

maravilhosa, onde disfrutámos das iguarias do 

local e vinho de extrema qualidade da 

região.  LER MAIS 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Meia-Maratona-Douro-Run-Gondomar.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Meia-Maratona-Douro-Run-Gondomar.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Meia-Maratona-Douro-Run-Gondomar.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-da-Mulher-na-Cidade-Invicta.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-da-Mulher-na-Cidade-Invicta.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/ciclismo/Pages/Granfondo-Lousã.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Quinta-do-Soalheiro-Melgaço.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Quinta-do-Soalheiro-Melgaço.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Quinta-do-Soalheiro-Melgaço.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Nucleos%20e%20Delegaçoes/Pages/Quinta-do-Soalheiro-Melgaço.aspx


 

 

Clube Júnior: Curte a Kidzania 

Apertem os cintos e desliguem os telemóveis, a 

viagem vai começar ! Foi quase assim o início da 

nossa viagem no aeroporto da Kidzania, no Dolce 

Vita Tejo.  LER MAIS 

  

 

Clube Sénior: Visita a Évora 

Por iniciativa do Clube Sénior, o Grupo Desportivo 

realizou no passado dia 15 de maio uma 

encantadora viagem de comboio, onde no seu 

percurso pudemos observar: sobreiros, 

azinheiras, campos verdejantes repletos de vários 

tipos de flores de muitas cores.  LER MAIS 
 

  

 

Protocolos 

 

 

 

 

Conheça os benefícios que os sócios têm com as empresas:  

 

 
 

 

Nutry4ALL  

 

British Council  

 
 

 

Hóteis Marriott  

 

Externato Grão Vasco  

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Clube-Júnior---Curte-Kidzania.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Clube-Sénior---Visita-a-Évora.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=214
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=178
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=212%20
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/beneficios/protocolos/Pages/PLDivulgacaoGDC.aspx?Content=37%20
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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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