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1 de junho 
Concerto de verão na ESML

A Direção da CCRPIPL, com o apoio da direção da 
Escola Superior de Música de Lisboa proporcionou 
aos associados e seus familiares, a possibilidade 
de assistir a um concerto, que decorreu no Auditó-
rio Vianna da Motta.

Número de pessoas: 300

28 de setembro - Passeio anual 
Olhos de Água e nascente Rio Alviela

O passeio anual de 2019 decorreu na zona onde 
pode ser encontrado o mais importante fenómeno 
hidrocársico das Serras de Aire e Candeeiros, e de 
Portugal. A atividade foi gratuita para os sócios 
(incluindo transporte, atividades e almoço). 
Participantes: 65

ASSOCIAÇÃO:

Decorreu no Salão Nobre dos Serviços da Pre-
sidência do IPL, a 08 de maio, a Assembleia 
Geral da Casa de Pessoal do IPL, cuja ordem de 
trabalhos integrou a apreciação e votação do 
Relatório de Atividades e Contas de 2018. 

A direção tem como Presidente: Manuel Correia; 
Vice-Presidente: António Marques (SP); Secre-
tário: Catarina Rodrigues; Tesoureiro: Mónica 
Sousa e Vogal: Rute Fialho. Conta ainda com a 
colaboração dos membros suplentes: Luísa Cor-
deiro, Fátima Barreira , Vanessa Glória, Clara 
Santos Silva e Filipe Pitas.

Número de sócios em 2019: 285 (147 ativos)
Pagamento de quotas regularizada: 113

Número de sócios em 2020: 285 (147 ativos)
Pagamento de quotas regularizada: 113

Número de sócios em 2021: 285 (144 ativos)
Pagamento de quotas regularizada: 113

ATIVIDADES:

Entre os anos de 2019 e 2021 a direção da  
 CCRPIPL promoveu as seguintes atividades:

Em 2019 foram realizadas 4 reuniões da Direção 
da CCRPIPL.

No âmbito do cumprimento da Lei n.º 89/17 de 
21 de agosto, a direção da CCRPIPL regularizou 
os dados referentes ao Registo Central do Be-
neficiário Efetivo, isto é, os membros dos vários 
órgãos da Casa de Pessoal do IPL.

Em fevereiro de 2019, a CCRPIPL divulgou a as-
sociados e trabalhadores do IPL uma proposta 
para viagens: Grande Circuito Marrocos; Ilha da 
Madeira; Berlin& Potsdam e Budapeste, com o 
objetivo de permitir à comunidade académica o 
usufruto de viagens em grupo com condições es-
peciais e pagamento.

2019
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19 de dezembro - Espetáculo de Natal online

Ainda que em período de pandemia, a direção 
da CCRPIPL decidiu manter o habitual espetáculo 
de Natal, conseguindo uma alternativa segura. 
Um Sonho de Natal foi um espetáculo online para 
toda a família recheado com as cores e os sabo-
res do Natal que conta a história do Avô António 
que quer mostrar e provar à sua neta Catarina 
que o Pai Natal existe. 
Inscritos: 131

Em 2021 foram realizadas 2 reuniões da Direção 
da CCRPIPL, tendo sido o ano em que foi retoma-
da alguma atividade que ficou suspensa devido 
à pandemia de Covid-19.

8 de dezembro - Espetáculo de Natal 

A CCRPIPL considerou ter condições para ga-
rantir que as crianças do Politécnico de Lisboa 
pudessem assistir, de forma segura, ao musical 
de Ana Rangel e João Ascenso.“O meu melhor 
amigo” é um espetáculo para toda a família que 
nos leva às ruelas de um bairro típico português 
e a todas as aventuras que lá vamos viver com 
um divertido gang de gatos de rua! Foi concebido 
um bilhete digital remetido por email aos inscri-
tos para apresentar no acesso ao espetáculo.
Inscritos: 343

7 de dezembro - Espetáculo de Natal 
A Rainha do Gelo | Politeama

O habitual espetáculo de Natal do IPL, organi-
zado pela CCRPIPL voltou a acontecer no teatro 
Politeama. Tratou-se de um musical baseado no 
célebre conto de Hans Christian Andersen, obra-
-prima da literatura para a Infância e Juventude, 
que La Féria transformou num Musical em que 
articula o Teatro, a Música e a Dança. Fabulo-
sos cenários, um maravilhoso guarda-roupa e as 
mais sofisticadas tecnologias de vídeo comple-
tam este maravilhoso espetáculo, numa encena-
ção mágica e de alta qualidade artística.
Inscritos: 559

14 de dezembro - Visita ao Navio Escola Sagres 

A Casa de Cultura e Recreio do Pessoal do IPL, 
através do NAMMI - Núcleo de Atividades de 
Mar e Montanha do IPL organizou uma visita ao 
Arsenal do Alfeite, onde estava o Navio Escola 
Sagres, destinado aos associados. Contudo, ten-
do havido alteração na agenda do Navio Escola 
Sagres, a visita acabou por não se concretizar. 
Inscritos: 

Em 2020 foi realizada 1 reunião da Direção da 
CCRPIPL, em virtude de em março desse ano o 
país ter entrado em estado de emergência devi-
do à pandemia covid-19.

2020
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