
DIREITO RUGBY 2018/19 

DESDE 1952 

Da vontade de um grupo de amigos e estudantes da 
Faculdade de Direito de Lisboa e da sua paixão pela 
bola oval, nasceu, a 14 de outubro de 1952, o Grupo 
Desportivo de Direito. Grupo e não clube, pois um 

grupo simboliza união, solidariedade, cumplicidade... 

Ao longo da sua história, muitos foram os homens e 
mulheres que fizeram perdurar a união deste grupo 
inicial, que dentro e fora de campo sempre gritaram 

bem alto “GDD, GDD”. 

E é este grupo, que jogava rugby em campos sem 
relva, de terra, duros, envergando orgulhosamente o 

“D” encarnado sobre uma camisola de algodão 
negro que se pretende lembrar e homenagear com 

esta coleção. 

Mostra o teu orgulho, mostra o teu “D”.  
Direito, sempre!

the vintage 
          collection



T-SHIRT “D” 

Mostra com orgulho o “D” de 
Direito. 

Celebra o grupo de amigos que se 
juntavam ao fim de semana para 

“correr atrás de uma bola diferente 
e levar alguma pancada”. 

Em branco, preto e encarnado, na 
talha unissexo e senhora.



novidade 
T-SHIRT “D” 

100% algodão

Cores disponíveis:



T-SHIRT “1952” 

2019 marca o ano do XX aniversário 
da conquista do primeiro título de 

campeão nacional por parte de uma 
equipa sénior do Direito. 

Haverá melhor maneira de 
homenagear esse “quinze” do que 
exibir ao peito o emblema usado 
pelos nossos guerreiros na época 

1998/1999? 

Em branco, preto e encarnado, na 
versão unissexo.



novidade 
T-SHIRT “1952” 

100% algodão

Cores disponíveis:



novidade 

T-SHIRT “Mãe à Direito” 
100% algodão 

Demonstre o seu amor pelo seu filho e pelo Direito com esta 
nova t-shirt de inspiração vintage. Porque as mães do Direito 

são iguais às outras, mas com mais garra, mais espírito de 
vencedor e com uma capacidade de entrega inesgotável!

Cores disponíveis:



Como comprar?

Para reservar a sua t-shirt envie um email para secretaria@gdd.pt com quantidade, 
código do produto e tamanho.

Direito Vintage Collection

Código Modelo Cor Corte

TDB D Branco Unisexo / Jovem

TDP D Preto Unisexo / Jovem

T1B 1952 Branco Unisexo / Jovem 

T1P 1952 Preto Unisexo / Jovem 

T1E 1952 Encarnado Unisexo / Jovem 

TMB Mãe à Direito Branco Senhora

TMP Mãe à Direito Preto Senhora

TME Mãe à Direito Encarnado Senhora

Guia de Tamanhos

UNISEXO

TAM ALTURA (cm) LARGURA (cm)

XXL 77 62
XL 75 58
L 73 54
M 71 50
S 69 47
14A 58 43
12A 54 40
10A 49 37
8A 46 34
6A 43 31

SENHORA

TAM ALTURA (cm) LARGURA (cm)

XXL 77 62
XL 75 58
L 73 54
M 71 50
S 69 47
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