Datas relevantes e retalhos da 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 e artistas
prestigiados 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.
O ciclismo passa a ser a modalidade com mais notariedade devido aos Boletineiros.

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.
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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
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.
Em Junho, o Grupo Etnográfico Marconi publica o LP “Se mais Portugal houvesse”.
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1991 – Em 2 de Abril, são adquiridos os dois últimos apartamentos em Vila Nova de Milfontes.

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”.

1996 – Em Junho o Grupo Etnográfico Marconi publica o seu primeiro CD “Modas e Bailinhos” com o
patrocínio financeiro da C.P. Rádio Marconi. Em Outubro realizam-se em Tomar os Jogos Ibéricos
de Telecomunicações onde a organização e logística estiveram a cargo do CCDRM. Participaram
nos jogos a CTM de Madrid, a CTM de Barcelona, a CTM de Valência, o Clube PT e o CCDRMarconi.

1997 – Em Junho efectuou-se o Lançamento do livro
Antologia Ibérica da Poesia e do Conto, com o
patrocínio financeiro da C.P. Rádio Marconi.
Este livro foi fruto de uma escolha e selecção de contos e
poesias - de autores/trabalhadores sócios do Centro
Cultural e Desportivo Rádio Marconi e da Cultural
Telefónica de Madrid - que através dos anos foram sendo
publicados nas diversas Semanas Culturais Ibéricas de
Telecomunicações.
1998 - Em Fevereiro a Sede muda para a Praça Marquês de Pombal, nº 15, em Lisboa.
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2001 – Em Maio é publicado o segundo CD do Grupo Etnográfico Marconi, “Modas e Bailinhos II”, com o
patrocínio financeiro da C.P. Rádio Marconi.

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 aceitado a sua proposta de fusão no Clube PT. A partir desta data é-nos negada
toda e qualquer ajuda financeira, sendo o CCDRM sido espoliado do património das Filiais do
Funchal, Ponta Delgada e Vendas Novas. As Filiais são encerradas devido a terem ficado sem
instalações, por estas terem passado a ser propriedade da Portugal Telecom.
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 Portugal Telecom.
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2007 – Iniciam-se os “Fins-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.
Embora 2008 seja o ano em que oficialmente o CCDRM se torna uma associação autónoma,
filiada em Associações e Federações, desenvolvendo actividades Culturais, Desportivas,
Recreativas e de Lazer e com Sede própria, considera-se o ano de 2006 como o ano de
desvinculação da Portugal Telecom.
2009 - A 21 de Julho é criada a página do CCDRM no Facebook.
Por incapacidade financeira do CCDRM, terminam os “Fins-de-semana Culturais” com a CTM.

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 – Neste ano cumpriu-se o 5º aniversário do CCDRM da desvinculação da PT. Os almoços convívio e
as excursões nacionais são fortemente dinamizadas.
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2014 – A Direcção do CCDRM vê-se obrigada a redireccionar as actividades do CCDRM, apostando nas
iniciativas com carácter recreativo e de lazer – apartamentos de férias, excursões, convívios de
Natal e outros - por força da fraca participação dos sócios nas actividades desportivas e culturais.
Uma das causas da não aderência residia no facto de não existir uma efectiva renovação de
sócios. A faixa etária dos sócios situava-se - cerca de 65% - acima dos 65 anos.
Lisboa

Açores

Madeira

2016 – Neste ano cumpriu-se o 10º aniversário da desvinculação da PT.
Também neste ano foram vendidos os apartamentos (dois) de Portimão, por força da oferta
superar a procura do aumento dos custos de manutenção, seguros, IMI, etc., o que inviabilizava
a rentabilidade da sua exploração.

2017 – Todos os apartamentos foram dotados de televisores LED e nos apartamentos de Pedras D’El-Rey
Instalaram-se equipamentos de ar condicionado, estando previsto que em 2018 sejam também
instalados em Armação de Pêra (Sra. da Rocha) e Vila Nova de Milfontes.
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Agosto 2017 – Passeio à República Checa – Praga com 24 participantes.
Começa a dinamização das excursões nacionais e internacionais. É possibilitado aos sócios o
pagamento fraccionado das mesmas. Este financiamento advem da cobertura financeira resultante
da venda dos apartamentos de Portimão.

Março a Maio de 2018 – Obras VNMilfontes.
R/Chão - Arranjado o logradouro e churrasqueira. Remodelação total da casa de banho, com
substituíção de toda a canalização. Colocação de novos sanitários e azulejos e substituição da
banheira por um poliban. No quarto, afagados e envernizados os tacos. Instalado ar condicionado.
Comprados novos colchões.
2º Andar – No quarto, afagados e envernizados os tacos. Instalado ar condicionado, comprados
novos colchões, substituídos e recuperados barrotes da cobertura da varanda.
Em ambos os apartamentos recuperadas tomadas, interruptores, etc.

Junho 2018 - Passeio convívio 75º aniv CCDRM com 56 participantes.
Organizado um passeio convívio à barragem do Alqueva, com um cruzeiro de barco com a duração
de 1h30, seguido de um almoço no restaurante panorâmico.
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Julho 2018 – Excursão à Croácia/Bósnia com 27 participantes.
No seguimento da dinamização de excursões, iniciada em 2017 organizou-se uma excursão à
Croácia e Bósnia. Devido ao êxito da excursão aderiram ao CCDRM oito novos sócios,

Novembro 2018 – Sede - substituídos os aparelhos de ar condicionado da Secretaria e da sala da Direcção.
Remodelada totalmente uma das casas de banho substituindo-se a canalização e os azulejos.
Aumentado o espaço com aproveitamento da área do corredor, o que permitiu a instalação da
máquina de lavar roupa de apoio à suite.

Março de 2019 - Instalação de TV Satélite em todos os apartamentos e instalação de ar
condicionado nos apartamentos de Armação de Pêra.
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8 de Junho de 2019. Almoço-convívio do 76º aniversário do CCDRM. Passeio ao Buçaco, almoço
de leitão na Mealhada, visita a Coimbra e regresso a Lisboa. Cinquenta e dois participantes.

Julho de 2019 - Excursão a Moscovo e São Petersburgo. Trinta e seis participantes.

Outubro de 2019 - OBRAS NA SEDE.
Devido ao rebentamento de um tubo de ligação de água, ao lava-loiças da cozinha, ocorreu uma
inundação – cerca das 23h00 - que afectou todo o piso da nossa Sede, incluindo a suite,
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