O CCDRM através dos tempos...
1942 - Primeira Assembleia Geral de Sócios em 27 de
Dezembro, convocada pela comissão organizadora do Grupo
Desportivo Portucale – GDP, onde foram aprovados os
Estatutos de Formação.

Talvez a 1ª equipa de futebol e uma concentração de atletas

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 vai para o Edifício Oriente. Em Junho publica-se o
número zero do boletim informativo “Em Directo”.

2003 - Em Maio, o CCDRM filia-se na Federação Portuguesa
das Colectividades de Cultura e Recreio. Em Agosto nova
mudança para as instalações da Praça António Sardinha, 2º e 3º
andares, por cima da Central da Graça.
Neste ano iniciam-se reuniões de trabalho com os orgãos
dirigentes da CAPER, visando uma fusão das duas entidades.

1943 - Em 23 de Junho têm efeito jurídico os Estatutos do
GDP. A Sede ficou na Rua de S. Julião, 5º andar, em Lisboa.
1944 - Em 15 de Dezembro foram eleitos, em Assembleia
Geral, os primeiros Corpos Gerentes.
1945 - Em 8 de Janeiro, em reunião de Direcção foi decidido
criar as Horas Culturais convidando-se pessoas prestigiadas
para animar as sessões. Criou-se o primeiro boletim informativo
do G.D.P., o “Biberão”.
O Grupo Etnográfico e a Escola de Pintura
1946 - Em 16 de Maio torna-seassociado
da Fundação Nacional para a Alegria
no Trabalho – FNAT, como CAT141,
nessa ocasião passa a denominar-se
Grupo Desportivo da Rádio Marconi.

O Ciclismo era a imagem de marca do GDRM
1956 - O GDRM muda-se 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, nº 161 4º.
1970 - É ocupado o 3º andar do mesmo edifício.
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.
1972 - Em Maio, criação das Filiais dos Açores e Madeira.
1979 - O GDRM filia-se na Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal.
1983 - Em 22 de Março o GDRM passa a
designar-se Centro Cultural e Desportivo
Rádio Marconi ( CCDRM ), CCD141 do
INATEL (ex-FNAT).
1986 - Em 9 de Abril, o CCDRM com o apoio de um empréstimo
financeiro da CPRM, adquire 5 apartamentos – 3 em Pedras
del Rei e 2 em Portimão, para usufruto dos seus associados.
Nesta ano inicia-se o intercâmbio Desportivo com a Cultural
Telefónica de Madrid (CTM), realizando-se os eventos em
Portugal e Espanha.alternadamente.
1990 – Em 6 de Novembro são adquiridos 3 apartamentos no
Aldeamento da Quinta do Torrejão, Armação de Pêra, com o
apoio de um empréstimo financeiro da CPRM.
1991 – Em 2 de Abril são adquiridos 2 apartamentos em Vila
Nova de Milfontes, com outro empréstimo financeiro da CPRM.

2004 - Por comum acordo e devido à divergência de objectivos,
são suspensas as reuniões visando a fusão entre o CCDRM
e a CAPER, mantendo-se no entanto os contactos e colaboração
entre ambas as entidades.
Em Março deste ano o CCDRM cria o seu sítio na Internet.
2005 - A PT Comunicações exige à Direcção do CCDRM a
desocupação das instalações, em virtude do CCDRM não ter
aceite a proposta de fusão no Clube PT. A partir desta data é
negado ao CCDRM qualquer ajuda financeira, sendo inclusive
expropriado do património da Sede da Filial do Funchal.
Neste ano são encerradas as Filiais do Funchal e de Ponta
Delgada devido a terem ficado despojadas das instalações que
eram propriedade da CPRM e passaram para a PT
Comunicações.
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.

Espaço Marconiano e sala de reuniões da Direcção
2008 - 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, Neste ano é
disponibilizado aos sócios a suite em Lisboa.

Sala de troféus

Suite em Lisboa

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

O CCDRM possui 10 apartamentos e uma suite
1992 - Extende-se o intercâmbio com a Cultural Telefónica de
Madrid (CTM), ao campo Cultural, realizando-se os eventos,,
alternadamente, em Portugal e Espanha.

Apartamentos de Pedras e Armação

