
 
1 - Datas relevantes na vida do CCDRM...  
 

 

         
 

1931 - Talvez a 1ª equipa de futebol (1931). A taça encontra-se em exposição na Sede do CCDRM.  
 
1942 - Primeira Assembleia Geral de Sócios em 27 de Dezembro, convocada pela comissão  
          Organizadora do Grupo Desportivo Portucale – GDP, onde foram aprovados os Estatutos.   
 
1943 - A Sede ficou situada na Rua de S.Julião, em Lisboa.  
          Em 23 de Junho os Estatutos passam a ter efeito jurídico.  
 

1944 - Em 15 de Dezembro foram eleitos, em Assembleia Geral, os primeiros Corpos Gerentes. 

  

         
 
1945 - Em 8 de Janeiro, foi decidido criarem-se as Horas Culturais convidando-se pessoas 
          prestigiadas para animar as sessões.  
          Nasce o boletim informativo do G.D.Portucale, o “Biberão”.  
 
1946 - Em 16 de Maio, torna-se associado (CAT141), da Fundação Nacional para a Alegria no 
          Trabalho (FNAT). Nessa ocasião passa a denominar-se Grupo Desportivo da Rádio Marconi.  
 

        

 

1956 - Mudança de Sede para a Rua do Ouro, 210 3º andar.  
 

1963 - Mudança de Sede para a Rua de S. Julião, 116 4º andar.  
 

1965 - Mudança da Sede para a Rua dos Correeiros, 161 4º andar.  



 

2 - Datas relevantes na vida do CCDRM...  
 

 

             

 

1968 - Estuda-se um projecto de fusão entre a Cooperativa e o GDRM com o intuito de se criar a  

          Casa do Pessoal da CPRM. Este projecto não vingou, desconhecendo-se as razões.  
 

1969 - É cedido ao GDRM o 3º andar na Rua dos Correeiros. No 4º andar é criado um refeitório 

          para sócios e trabalhadores da CPRM. Eram aceites as senhas de refeição em uso na altura. 
 

1972 - Em Maio, criam-se as filiais dos Açores e da Madeira.  
 

1979 - O GDRM filia-se na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.  
          É encerrado o refeitório por força das refeições servidas terem vindo a diminuir gradual e 
          significativamente, originando a acumulação de prejuízos insuportáveis para o GDRM. 
 

1983 - Em 22 de Março, é alterada a designação de GDRM, para Centro Cultural e Desportivo 
          Rádio Marconi (CCDRM) e criado novo logotipo.  
 

1986 - Inicia-se o intercâmbio Desportivo com a Cultural Telefónica de Madrid (CTM).  
 

      
 

 
1987 - Em 9 de Abril, o CCDRM com o apoio de um empréstimo financeiro da CPRM, adquire  
          cinco apartamentos. Três em Pedras Del Rei e dois em Portimão.  
 

1990 - Em 6 de Novembro são adquiridos mais três apartamentos no Aldeamento da Quinta do  

          Torrejão, em  Armação de Pêra, Senhora da Rocha. 
 

1991 – Em 2 de Abril, são adquiridos os dois últimos apartamentos em Vila Nova de Milfontes. 
 

    

 



 
3 - Datas relevantes na vida do CCDRM...  
 

 
1992 - Alarga-se ao campo Cultural o intercâmbio com a Cultural Telefónica de Madrid (CTM).  
          Os eventos realizam-se alternadamente em Portugal e Espanha.  
          Posteriormente esse intercâmbio passou a ser apenas Cultural, denominando-se “Semana 
          Cultural Ibérica de Telecomunicações”. 
 

         
 

1998 - Em Fevereiro a Sede muda para a Praça Marquês de Pombal, nº 15, em Lisboa.  
 

2002 - Em Dezembro, com a fusão da CPRM na PT-COM, a Sede muda-se para o Edifício Oriente.  
          Em Junho publica-se o número zero do boletim informativo “Em Directo”.  
 

2003 - Iniciam-se reuniões de trabalho com os orgãos dirigentes da CAPER, visando a fusão das  
          duas entidades. Em Maio, o CCDRM filia-se na Federação Portuguesa das Colectividades de 
          Cultura e Recreio. Em Agosto nova mudança de instalações, desta feita para a Praça  
          António Sardinha, 2º e 3º andares. 

 

         
 

2004 – Por decisão da CAPER, são suspensas as reuniões visando a fusão das duas entidades 
           numa só, mantendo-se no entanto os contactos e colaboração entre ambas as partes. 
           Em Março o CCDRM cria o seu sítio na Internet.  Por falta de apoio financeiro por parte da 
           PT-Comunicações, realiza-se a XIII e última Semana Cultural Ibérica. 
 

2005 - A PT Comunicações exige à Direcção do CCDRM a desocupação das instalações, em 
          virtude do CCDRM não ter aceite a sua proposta, de fusão no Clube PT. A partir desta data é 
          negado ao CCDRM toda e qualquer ajuda financeira, sendo inclusive espoliado do 
          património das Sedes das filiais do Funchal e de Ponta Delgada. As filiais são encerradas   
          devido a terem ficado despojadas das instalações, quando estas passaram a ser 
          propriedade da PT-Comunicações. O mesmo aconteceu com a Delegação de Vendas Novas.  
 

2006 - Em Outubro o CCDRM, sem qualquer ajuda financeira, adquire Sede própria em Lisboa, na 
          Rua Pascoal de Melo 15 2º Piso, desvinculando-se oficialmente da PT-Comunicações. 

 

       



 
4 - Datas relevantes na vida do CCDRM...  
 

 
2007 – Iniciam-se os “Fim de Semana Culturais” com a Cultural Telefónica de Madrid (CTM), em  
           substituição das “Semanas Culturais Ibéricas”. 
 

           
 
2008 - Em Maio, é disponibilizada aos sócios uma habitação (suite), no mesmo andar da Sede. 
 

          Em 28 de Dezembro passam a ter efeito jurídico, os novos Estatutos do CCDRM.  
          O CCDRM torna-se uma associação autónoma e independente, filiado em Associações e  
          Federações, desenvolvendo actividades Culturais, Desportivas, Recreativas e de Lazer, em 
          prol dos seus associados.  
  

2009 – A 21 de Julho é criada a página do CCDRM no Facebook. 
 

     
 
2010 – São reabilitados - obras e melhoramentos - os apartamentos de Pedras D’El-Rei em Tavira, 
de Armação de Pêra na Srª da Rocha, de Portimão no Monte da Bemposta e do Pinhal do Moínho 
em Vila Nova de Milfontes.  
 

           
 
2011 – Quinto aniversáro do CCDRM como entidade financeiramente autónoma e independente. 
           Espera-se que dentro de alguns anos se possam acrescentar neste painel, mais datas 
           relevantes para o seu sucesso!  
 

   


