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Em Foco 

 

 

 

 

 

O GDC Fidelidade celebra o seu 38º Aniversário no próximo dia 1 de junho (sábado) com um jantar 

comemorativo no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril. Venha celebrar connosco! LER MAIS 
  

 

Próximas Iniciativas 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/eventos_grupo/Pages/Jantar-comemorativo-do-GDC-no-Casino-do-Estoril.aspx


 

 

Madagáscar: Uma Aventura Musical 

Leve as suas crianças a assistir ao musical 

Madagáscar no dia 19 de maio, no Casino do 

Estoril. Os sócios do GDC e colaboradores da 

Fidelidade têm desconto. LER MAIS 

 

38º Aniversário: Atividades Desportivas 

Dia 17 de maio, às 18h30 

Padel: Torneio de Aniversário no Clube VII 

Dia 25 de maio, às 10h00 

Karting: Prova de Aniversário no Kartódromo de 

Palmela 

 

 

 

 

 

Torneio de Ténis: Final 

No próximo dia 18 de maio (sábado) às 9h00, irá 

disputar-se a final do Torneio de Ténis do GDC 

Fidelidade, que irá juntar os atletas Pedro 

Rodrigues e Joaquim Esteves para decidir o 

vencedor. Irá também decidir-se o 3º e 4º lugar 

entre os atletas José Serra e João Carmona. 

 

Novidades nas Colónias de Férias 

Consulte a nossa página das Colónias de Férias 

e conheça as nossas propostas de: 

Colónias Abertas (Oeiras Viva e Férias no Teatro 

Bocage) e Acampamento da ANAFS. 

LER MAIS 

  

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/cultura/espetaculos/Pages/Madagascar---A-Musical-Adventure.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubejunior/atividades/Pages/Colónias-de-Férias-Abertas-e-Fechadas-2019.aspx


 

 

Clube Júnior: Curte Kidzania 

O Clube Júnior desafia-te a passar o dia 26 de 

maio (domingo) na Kidzania (no Centro Comercial 

Dolce Vita). O ponto de encontro será à porta da 

Kidzania, pelas 11h00. A atividade terminará por 

volta das 19h00.  LER MAIS 

 

Severa: O Musical de Filipe La Féria 

Aproveite esta oportunidade para assistir ao 

musical Severa a preços especiais. 

Severa é a história maravilhosa sobre a Mãe do 

Fado, a mulher que inventou o Fado, a mítica 

criadora da canção nacional. LER MAIS 

  

 
 

 

Atletismo: Provas de junho 

Corrida de Santo António - 1 de junho 

Ultra Trail de Sesimbra - 2 de junho 

Corrida Volkswagen - 9 de junho 

Marginal à Noite - 15 de junho 

Palmela Run - 23 de junho 

Corrida das Fogueiras - 29 de junho 

 

  

 

Contamos-lhe como foi... 

 

 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/clubejunior/atividades/Pages/Clube-Júnior---Curte-Kidzania.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/cultura/espetaculos/Pages/Severa---O-Musical-de-Filipe-La-Feria.aspx


 

 

Núcleo Centro: Feira das Sopas 

Logo pela manhã partimos de Coimbra em 

direção a Castelo Branco onde apanhámos os 

colegas dessa zona, prosseguindo assim a nossa 

viagem com a chegada à vila de Belmonte, um 

Concelho quase tão antigo como a Nacionalidade. 

LER MAIS 

  

 

Festa da Flor na Madeira 

A visita à Madeira começou com um passeio pela 

cidade do Funchal, uma visita ao mercado dos 

Lavradores e subida no teleférico onde pudemos 

usufruir duma vista magnífica sobre a cidade. LER 

MAIS 

  

 
 

 

Açores: Corta-Mato Pinhal da Paz 

No passado dia 1 de maio de 2019, os sócios 

Pedro Gouveia e Joana Bettencourt da Delegação 

dos Açores do GDC Fidelidade celebraram o Dia 

do Trabalhador com a participação no corta-mato. 

LER MAIS 

  

 

Açores: II Prova de Santa Clara 

No dia 28 de abril, o Clube Desportivo Santa 

Clara, levou a cabo a II prova “Santa Clara”, com 

extensão de 6km no concelho de Ponta Delgada, 

contando com 80 atletas. LER MAIS 

  

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/GDC-Centro---Feira-das-Sopas.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Festa-da-Flor-na-Madeira.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Festa-da-Flor-na-Madeira.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corta-Mato-Pinhal-da-Paz.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/GDC-Açores---II-Prova-de-Santa-Clara.aspx


 

 

Atletismo: Corrida de Belém 

Num dia em que se anunciavam as subidas de 

temperatura, um grupo de atletas do GDC 

desafiou os elementos e arriscou, levando as 

cores da nossa camisola... LER MAIS 

  

 

Atletismo: Lisbon Eco Marathon 

Foi numa manhã de quase verão que decorreu 

mais uma edição da Lisboa Eco Marathon. Quem 

é que não gosta de correr bem no centro da bonita 

cidade de Lisboa? LER MAIS 

 
 

 

CIclismo: Douro Granfondo 

Uma excelente organização, com paisagens 

deslumbrantes e apenas … 3000 participantes, ou 

seja, nunca andei sozinho e ainda fui encontrar a 

meio do percurso..  LER MAIS 

  

 

Banco de Sangue 

O Grupo Desportivo agradece a solidariedade de 

todos os colegas que estiveram presentes na 

dádiva de sangue realizada no dia 13 de maio, 

no edifício da Alexandre Herculano. LER MAIS 

 

 

 

Protocolos 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-de-Belém-2019.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Lisbon-Eco-Marathon.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/ciclismo/Pages/Douro-Granfondo.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Banco-de-Sangue-.aspx


 

Conheça os benefícios que os sócios têm com as empresas:  

 

 
 

 

Mais Nutrição  

 

Mafra Hotel  

 
 

 

Teatro Bocage  

 

Palácio Estoril Hotel  

 

 

 

 

 

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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