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Em Foco 

 

 

 

 

 

Viagem à Madeira - Festa da Flor 

A Festa da Flor constitui uma homenagem à Primavera e, nesta altura, a cidade do Funchal transforma-se 

num inebriante palco floral cheio de cor. 

Este evento é composto por exposições florais, música e de um cortejo, com carros alegóricos, flores 

naturais e trajes. 

 

Não perca esta oportunidade e faça parte desta festa! 

Consulte aqui o programa e inscreva-se até ao dia 10 de fevereiro. 

(Nova data limite de inscrição) 

 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/lazer/viagens/Pages/Festa-da-Flor-na-Madeira-–-De-2-A-6-De-Maio.aspx


 

 

Próximas Iniciativas 

 

 

 
 

 

Clube Júnior: Workshops sobre Saúde 

O Clube Júnior vai realizar no dia 26 de janeiro 

(sábado), na Sede do GDC, dois Workshops 

sobre Saúde. LER MAIS 

  

 

Clube Sénior: Visita ao Museu do 

Oriente e Passeio por Alcântara 

O Clube Sénior organiza no dia 20 de fevereiro 

(quarta-feira) uma visita ao Museu do Oriente e 

um passeio pela zona de Alcântara.  LER MAIS 

 
 

 

Matiné de Carnaval Infantil 

O Clube Júnior já está a preparar a Matiné de 

Carnaval infantil que este ano se realiza no dia 2 

de março (sábado), pelas 10h00, na Sede do 

GDC. Brevemente, vamos disponibilizar o 

formulário para se inscreverem nesta iniciativa. 

Fiquem atentos!  

  

 

Carnaval no Centro 

O GDC Centro vai comemorar o Carnaval no dia 

4 de março (segunda-feira) com jantares convívio 

em Coimbra e em Viseu. 

Oportunamente será disponibilizada a ficha de 

inscrição com mais detalhes sobre as festas. 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/clubejunior/atividades/Pages/Workshop-sobre-Saúde.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/clubesenior/Pages/Clube-Sénior---Visita-ao-Museu-do-Oriente-e-Passeio-por-Alcântara.aspx


 

 

Secção de Squash: Abertura de 

Inscrições 

O Grupo Desportivo e Cultural da Fidelidade, 

continuando a sua estratégia de diversificação da 

sua oferta e de aproximação, vai englobar o 

Squash nas modalidades que disponibiliza aos 

sócios. LER MAIS 

 

Secção de Atletismo: Calendário  

A Secção de Atletismo do Grupo Desportivo e 

Cultural da Fidelidade continua a percorrer provas 

de Norte a Sul e Ilhas. 

Consulte o Calendário Oficial atualizado com as 

provas a partir desta data. LER MAIS 

  

 

Contamos-lhe como foi... 

 

 

 
 

 

Palestra: Posicionamento da China no 

Mundo 

Foram muitos os sócios que compareceram no 

dia 15 de janeiro, na sede do GDC, para assistir à 

palestra “O Posicionamento da China no Mundo”, 

que foi apresentada por Wang Suoying, a nossa 

professora de Mandarim. LER MAIS 

  
 

 

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/Squash/Pages/Secção-de-Squash-Abertura-de-Inscrições.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Atletismo---Calendário-Oficial-2018-2019-.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Palestra---Posicionamento-da-China-no-Mundo.aspx


 

 

2ª Prova do Campeonato de Karting: 

Évora 

No Sábado, dia 12 de Janeiro, o dia começou com 

energia e nem o frio tirou a boa disposição aos 

nossos kartistas! LER MAIS 

  

 

GDC Açores: Epic Trail Run Azores 

No passado dia 8 de dezembro, o Pedro e a 

Joana, do Núcleo Açores, participaram na mais 

emblemática prova de trail da Ilha de São Miguel, 

o Epic Trail Run Azores. LER MAIS 

 
 

 

Corrida dos Reis 

Este pódio é meramente simbólico porque uma 

meta, mais do que servir para terminar, significa a 

coragem de começar. LER MAIS 

  

 

 

 

São Silvestre: Lisboa, Porto e Ilhas 

O GDC Fidelidade esteve presente nas São 

Silvestres que decorreram por Lisboa, Porto e 

pelas Ilhas. LER MAIS 

  

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/karting/Pages/2ª-Prova-Campeonato-Karting---Évora.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/GDC-Açores---Epic-Trail-Run-Azores.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/Corrida-dos-Reis.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/atletismo/Pages/São-Silvestre-Lisboa-Porto-e-Ilhas.aspx


 

 

Fim de Ano - Quinta do Profeta 

No passado dia 31 de dezembro, o GDC 

Fidelidade comemorou com alguns dos seus 

associados o Fim do Ano, na Quinta do Profeta, 

em Belas. LER MAIS 

  

 

Festas de Natal 2018 

Durante o mês de dezembro percorremos muitos 

quilómetros de norte a sul do país e ilhas para 

levar a magia do Natal aos nossos colegas da 

Fidelidade e às suas famílias. LER MAIS 

 

 

 

Acordo com Clube VII 

 

 

 
 

 

O Grupo Desportivo informa que ainda pode usufruir do acordo 

estabelecido com o Clube VII para todos os sócios e colaboradores 

do Grupo Fidelidade. 

Aproveitamos para informar também que no dia 24 de janeiro vão 

estar, no Edificio da Alexandre Herculano, promotores do Clube VII 

para dar a conhecer detalhadamente as condições deste acordo. 

LER MAIS 

 

  

 

Protocolos 

 

 

 

 

Conheça os benefícios que os sócios têm com as empresas:  

 

 

http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Fim-de-Ano---Quinta-do-Profeta.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/grupo/Newsletter/Contamos-lhe%20como%20foi/Pages/Natal-2018.aspx
http://www.gdc.fidelidade.pt/desporto/AcordoClubeVII/Paginas/Clube-VII.aspx


 

 

Wayzor - Ponta Delgada  

 

Lemonfit Ginásio - Lisboa  

 
 

 

Ponto por Ponto - Vila Real  
 

Douro Wellcome - Vila Real  

 

 

 

 

 

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  
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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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