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A Fundação Rafael e Mariâ Rosa Neves Duque, reconhecida a 2015/06/05 com o

despacho no 703212015 publicado no Diário da República, 2" Serie - N' 122 de 25

de junho de 2015 é uma lnstituição Particular de Solidariedade Social, reconhecida

como Pessoâ Colectiva de Utilidade Pública, sediada na Vila da Chamusca, e foi

constituída com o património do Senhor Dr Joâo José de Olivêira Neves Duque.

O ano de 20'19 rêfeÍe-se ao quarto ano completo de atividade desta instituição.

Oelineada a estratégia de aÉo dâ fundaçáo para os priÍneiros anos da sua

intervençâo, no ano 2019 deu continuidade à sua política de intervenÉo, definida

no Plano Estratégico 2015-2019, atrâvés da execuçáo de alividades suportada

numa estruturada metodologia de trabalho, promotora de eÍicácia e eÍiciência na

prossecuçâo da missão da instituiçáo. Paralelamente a todas as atividades

desenvolüdas no âmbito da missao. deu-se continuidade ao intenso trabâlho de

intervênçáo no edifício sede da fundação, adaptando-o para melhor servir a sua

missão.

Em 2019, por moriê do administrador Manuel José PÍestes iroedas, integrou o

conselho de administração desta Íundação Manuel Francisco Valério Romão.

Terminado o exercício de 2019 surge naturalmente o Relatório de Atividades

sistematizando toda a intervenção da fundaçáo durante o ano supracitado.

O Conselho de Âdministração da lundaçâo

João Pereira Duque

Jorge Oliveira Duque

Manuel l'rancisco Valério Romão
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Missão

A Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque tem como missão a prestação de

serviços de solidariêdade social, culturais, educativos, artísticos e reqealivos no

concelho da Chamusca e na aldeia da Mâta, freguesia da Chancelaria, concelho de

Torres Novas.

Ser reconhêcida como entidade que promove o desenvolvimento de projêtos de

excelência no âmbito da solidariedade social, cultural, educativa e recreativâ nâs

populaçôes onde tem como missão intervir.
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Eixos de intervenção

Objêtivo estratégico 1 - Apoiar a implemêntação de projetos de

intervenção social, cultural, educativos, artísticos e recreativos.

Meta í - Apoiar anualrnente, um ou mais projêtos, âté um montante máximo de

7.500,00 Euros (Sête mil e quinhentos Euros).

Em 2019 foram rêcecionados, durante o período de candidatura (fevereiro e março

de dois mil e dezanove), projelos apresentados por nove enlidades que intervêm no

concelho da Chamusca e na aldeia da l\,/Íata.

Foi efetuadâ uma avaliação de todos os projêtos rccecionados. Também forâm

realizadas reuniôes complementares com algumâs dâs entidades que

apresentaram poetos, para obtermos esclarêcimentos adicionais relativamênte â

algumas candidaluras que suscitaram dúvidas aquando da sua avaliaÉo. Todos

esses esclarecimentos foram entendidos como fundamentais para suportâr, no que

respeita aos apoios da fundâçáo, a tomada de decisáo.

Entidades e rêspetivos projetos apresentados:

Foram rececionadas no período de candidâtura (fevereiro e março de dois mil ê

dezanove) pojetos apresentados por nove entidades/ instituiÇóes quê intervêm no

concelho da Chamusca e na aldeia da Mata e que seguidamente discriminamos: 4
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r Grupo Dramático Musical - âpresêntou três projetos que têm como obietivo a

requaliÍicação, com pintura, dos espaços intêriores do seu ediÍício de forma a nâo

atingir a dêgrâdação, assim como, substituiÉo de janelas ê portãdas em madeira,

por alumínjo, de forma a tornar as salas mais acolhedoras aos jovens e seniores do

concelho que aí ensaiam na seçáo de teatro, âssim como a todos os seus

associados;

r Academia Pé Ganháo - apresentou um projeto que visa a aquisição de

equipamentos dêspoítivos, com a Íinalidade de renovar os existentes, promovendo

assim o desenvolúrnento do desporto velerano;

r União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande - apresentou três

projetos:

+ Apoio Íinanceiro parâ aquisição de bens alimêntares do Banco Alir€niâr desta

Uniáo de Freguesias.

+ Apoio para o projeto Progrâma "Missão Bébé +" quê prêtênde promover medidas

de incenüvo à natalidade.

--+ Apoio Íinanceiro à Universidade Sénior da União de Freguesias.

. Casulme - Centro de Apoio Social de Ulme aprêsentou um projeto quê consiste

na requaliÍicaçâo do equipamento da cozinha existente;

r Aconchego - Centro de Apoio Social - um projeto para aquisição, reparação e

renovaçáo de equiparnentos e ajudas técnicas na casâ e banho e sala dê estar dos

ulentes.
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r Santa Casa da Misêricórdia da Chamusca - apresenlou três projetos:

+ dois projetos de apoio para aquisição de equipamento técnico especializâdo de

Íisioterapia para melhoramento do ginásio da Unidade de Cuidados Continuados

ajustado às necessidade dos utentes dêsta Unidadê.

+ Projeto de Requalificaçáo dos Espaços Verdes da Estrutura Residendal para

pessoas idosas, adaptando os espaços fÍsicos eÍstentes nomeadamente o piso em

zonas de conforto e bem-estar, com colocação de mobiliário de exterior.

r Centro de Acolhimento Social do Chouto - dois projectos, a destacar:

+ Proieto pâra aquisição dê equipamênto âudiovisual promotor de uma melhor

intêgraçáo social dos idosos. Estê equipaÍr€nto tem como principal finalidade

proporcionâr um envelhêcimento sâudávêl ê integrado, êm que, âtÍavés dê Skype,

se pretende promover com maior regularidade a atual ligaçáo dos seus utêntês com

familiares e amigos que vivêm distantes.

--+ Projeto para aquisiÉo de um elevador de transferência, para permilir a

transÍerência dos utentes de uma forma rápida e confortável, quer para o próprio

utente quer para o cuidador.

r Sociêdâdê Filarmónica União Matense - apresentou um projeto de apoio para

aquisição de instrumentos musicais para â Banda Filarmónica União Matense.

r Comissáo de Gestáo da Capela dâ âldêia dã Mata - projeto para colocação dum

têto falso, com respectiva iluminaçáo, melhorando significativamente as condiçôes

de segurança e conforto na sacristia da capêla.



r Grupo Dmmático Musical, projeto que teve como objetívo intervir na

requalilicação do grande salão da associaçáo, com a mão-dê-obra para a pintura

de paredes, teto, portadas e janelas. A fundação apoiou este poeto no montante

de dois mil quatrocentos e sessenta Euros.

FotograÍia 1 -Cerimónia alusivâ ao apoio da fundaçáo a este projeto
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Terminada a análise dê todos os poetos, salientando o facto, como já refêrido

anteriormente, de alguns deles terem sido complementados com rêuniôês

adicionais com as respetivas instituições proponentes, por forma a obter

esclarêcimêntos adicionais de suporte à tomada de decisão, Íoram sêlêcionados e

executados os projetos que em baixo descriminâmos parâ âpoio por parte da

fundaçáo em dois mil e dezanove:
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r Aconchego - Centro de Apoio Social, projeto que apoiou a aquisição, reparação

e rênovação de equipamenlos e ajudâs técnicâs na casa de banho e sala de estar

dos utentes. A fundação apoiou este projeto no montante de dois mil quatrocentos e

cinquenta e sête Euros e cinquenta e quatro cêntimos.
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Fotografia 2 - Cerimónia alusiva ao apoio da fundãçáo ao Aconchego em 2019
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r Centro de Acolhimento Social do Chouto, projeto de apoio na aquisição de um

elevador de transferência. A fundaçáo apoiou este projeto com o valor de oitocentos

e quarênta ê cinco euros.

E

FotograÍla 3 - Cerimónia alusiva ao apoio da fundação ao Centro de Acolhimento

Social do Chouto
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r Sociedade Filarmónica União Matense, projeto de apoio na aquisição de uma

Flauia Transversal Yamaha. A fundaçâo âpoiou esta âquisição com valo. de

seiscentos e trinta e cinco euros.

Fotogrâfia 4 - Cerimónia alusiva ao apoio da iundâção em 2019 à SFUM
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r Comissáo de Gestâo da Capela da aldeia da Mata, projeto de apoio na

colocação de um teto falso na sacristia dã Capela. A fundação apoiou este projeto

com o valoÍ de setecentos e cinquenta euÍos.

FUNóAçÃO RAFAEL
EVES DUQUE

FotograÍia 5 - Placa alusiva aos apoios da fundação à Capêla da Mata
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r União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, no âmbito de Banco

Alirnentar, a Fundaçáo atribuiu dez câbazes de Natal no valor total de quinhentos

euros. Estes câbazes de Natal foram entregues a dez famílias carenciadas da

Chamusca cuja referenciaçâo foi efetuada pela RLIS.

ÜZ

Fotografia 6 - Cabazes de Natal atribuidos a familias com maiores dificuldades

económicas no Nalal de 2019
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Foram selecionados os projêtos mêncionados anteriomente de acordo com os

critérios definidos para dois mil e dêzanove e que publicámos no sitio institucional

da fundaÉo:

>Priorizaçáo de intervenção no âmbito da açáo social;

>Rotatividade das instituiçoes beneficiárias:

>Apoiar projetos simultanearnentê nos dois âmbitos geogÉficos de intervênção da

fundação (concelhos da Chamusca e aldeia dâ Mâta) e náo apenas na Chamusca

ou nâ Mata.

A execuçáo dos poetos foi da responsabilidade de cada uma das entidades que

submeteram a sua candídatura à fundação, contudo, monitorizados, ao longo do

ano de 2019, diretamente na sua execução, pelo conselho de administraçáo da

fundação. Forâm referenciados e evidenciados, por divêrsos meios (pagina da

internet, redes sociais, placas afixadas localrEnte, em cerimónias ê êventos, êntre

outros) náo apenas pela fundaÇão mas principalmente pelas instituições

beneÍiciárias dos apoios da tundâção.

Para além destes apoios resultantes de cândidaturas à fundaçáo, esta lambém

apoiou, em pequenos montantes, oulras associaçôes do Concelho da Chamusca:

r Associaçáo Humânitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca no montante

de cenlo e cinquenta euros;

r Associaçáo Hípica do Concelho da Chamusca no montante de cento e cinquenta

euros;

.Clube ColumbóÍilo da Châmusca- apoio na aquisiÉo de Troféus no valor de

quarenta e dois euros e novênta ê cinco cêntimos;

í3
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Objetivo êstratégico 2 - Promover o desenvolvimento educativo

das populaçõês.

Meta í - Entrega do Ptémio Dr Rafael Dugue - atribuído ao melhor aluno do

agrupamento de Escolâs da Chamusca. Atribuiçâo de um computador portátil no

velor de í.000,00 EuÍos (Mil Euros) de âcordo com regulamento própÍio elaborado

para este prémio.

FotograÍia 7 - Cerimónia de entrega do Prémio Dr Rafael Duquê 2018-2019

A Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, de acordo com a sua missão,

promoveu a ahibuiÇão anual do Prémio " Dr Rafâel Duque". Teve como principal

objetivo incentivar a excelência da Íormação académica dos alunos que tênham

frequentado e concluído o ensino secundário no Agrupamento de Escolas da

Chamusca. O conselho dê administração desta fundaçáo entregou, no dia 6 de

14
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dezembro de 2019, na cerirnonia de Quadro de Valor e Excelência do Agruparnento

de Escolas da Chamusca, o Prémio Dr Rafael Duque ao aluno Francisco

MaÉinho Cabeça codinho Cabral, do Curso Científico Humanístico de Ciências e

Tecnologias, que obteve a classificaçáo Íinal de curso de í8 valores e a

clâssiÍicaçáo Íinal para acesso ao ensino superior de 181. lngressou no Curso de

Engenharia Mêcânica do lnstituto Superior Técnico da Universidâde de Lisboa.

Mêtã 2 - Atribuição do Prémio Dr João José Oliveira Neves Dugue - atribuído ao

melhor âluno do lnstituto Superior de Agronomia dâ Univêrsidade de Lisboa.

Atribuiçáo anual de um prémio de mérito e excêlência no valor de 2.500,00 Euros

(Dois mil e quinhentos Euros) dê acordo com regulamento próprio elaborado para

este prémio.

Fotografia 8 - Cerimóniâ de entrega do Prémio Dr João José Oliveira Neves
Duque 2018-20í9
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A Fundaçao Rafael ê l\,4aria Rosa Nevês Duque com o objetivo de incentivâr e
premiar a excelência no estudo das ciências agrárias, criou e entregou a primeira
edição do Prémio Dr Joâo José Oliveira Neves Duque.

Em 2019 Íoi entÍêguê à Ínelhor aluna de EngenhaÍiâ Agronómica do Instituto
SupeÍior de AgÍonomiâ - Eng'MaÍia ilargaÍida GÍosso BemaÍdino
Bairíão, aluna n.o 20893, com a classiÍiGçáo final de 17,25 valores no Mestrado
em Engenharia Agronómica.

A entrega deste Prémio decorreu no dia 11 de novembro de 2019, integrâdâ na

cerimónia de abertuÍa do ano lelivo 2019-2020, com a pÍesença, entre outÍos
convidados, do Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. DÍ António Cruz
Serra.

Objetivo êstratégico 3 - Promover o desenvolvimento cultural das

populações;

Meta I - Abertura gratuita do edifício sede à comunidade.

Ocorreu, de acordo com o Regulamento de Visitas ao Edificio Sede da Fundaçáo, a

abertura seÍnanal, todas as terças-feiras de Ímnhá. A visitâ integra a Casa Museu

Dr RaÍael Duque, o Núcleo Museológico Agrícola Eng. Rafael Duque e o Núcleo

l,Iuseológico Tauromáquico Eng. Jorgê Duque. Em 2019 visitaram o edifício sêde

da Fundaçâo 28 pessoas.

í6
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Mêta 2 - Apoio a atividade cultural com grande expressáo no Concelho da

Chamusca.

Troféu Eng. Jorge Duque - placa em prâta atribuída à melhor pega na corrida dê

toiros de quinta-feira da Ascensão;

Troféu Dr João Duquê - placa em prata atribuída à melhor lide a cavalo na corida

dê toiros de quinta-feira dâ Ascensáo;

Em 2019, com caratêr excepcional e integrado nas Comemorações dos 100 anos

da Praça de Toiros da Chamusca a fundação entregou tâmbém o Troféu FundaÉo

à melhor lide apeada.

Com esta iniciativa a fundação pretendêu apoiar a promoção do desenvolvimento

cultural e artístico local, atribuindo os três Troféus, na corrida de toiros de quinta-

feira da Ascensáo, realizada na praça de toiros da chamusca. A fundaçâo foi

constituída com o património do Senhor Dr. João José Olivêira Neves Duque, irmâo

do senhor Eng. Jorge Duque, ambos aÍicionados e forcados do grupo de Forcâdos

Amadores de Santarém.

No dia 30 de maio de 2019 realizou-se a tradícional corrida de toiros de quinta-feira

da Ascensão na praça de toiros da Chamuscã. A fundação atribuiu, em resultado

da avaliaçáo efetuada pêlo Júriconstituído por Nuno Megre, Carlos Empis e Manuel

Francisco Romão, os Troíéus Eng. Jorge Duque e Dr Joáo Duque, assim como este

ano, ê com carater êxcepcional intêgrâdo nâs comemoraçÕês dos 100 anos da

Praça de Toiros da Chamusca o Troíéu Fundação.
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Íroféu Dr Joâo Duque - melhor lide a cavalo, atribuído ao cavaleiro tauromáquico

Luís Rouxinol;

Troféu Fundação - melhor lide apeada, atribuído ao toureiro Casquinha;

*§{r"_JF9 §[a I

FotograÍia I - As lrês personalidades agraciadas com os Troféus

'18

Troféu Eng. Jorge Duque - melhor pega, atribuído ao Grupo de Forcados

Amadores da Chamusca - Nuno Marquesi
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FotograÍia 10 - Entrega dos Troféus com a presença dos êlementos do Júri,
do Senhor Presidente da Cârnara Municipal e do Senhor
Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca

Meta 3 - Otimizaçáo de património da fundação promovendo o desenvolvimento

local.

Decorreram nos meses de julho e agosto filmagens no edifício sêde da fundaçáo

por forma a permitir a realização de um lilme, por parte do grupo "Fatias de Cá',

adaptado de parte da trilogia de José Rodrigues dos Santos "A trilogia de Lótus".
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Objetivo estratégico 4 - lntervir êficaz ê êÍicientêmentê no âmbito

da sua missão.

Meta í - Continuámos, em 2019, â promover trabalho que concorreu pârâ

aquisição de um profundo conhecimento da rêde sociocultural dâ Chamusca e da

l\4ata através da pa icipaçáo dâ fundaçáo em todâs ãs redes locais, assim como

em eventos que se revelaram estratégicos para a prossecução da missão da

instituiçáo.

A fundâção partjcipou nâ Comissão local de Açáo Social, no Conselho Geral do

Agrupamento de Escolas da Chamuscâ, nâs reuniões de prepâração da

comemoraçáo do cêntenário da praça de toiros da Chamusca, entre oulras.

Objetivo estratégico 1 - Preservar a memória da famítia.

Meta í - Continuação do trabalho dê adaptação de parte do ediÍicio sede da

fundação a "Câsa Museu Dr Rafael Duque', com intervençáo na biblioteca, na sala

de estar, sala de apoio à sala de jantar assim como antigo acesso principal âo piso

nobrê residência da família.

Foi efetuada toda a organlzação da biblioteca com o apoio de técnicos da Biblioteca

Municipaldâ Chamusca-

20
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Meta 2 - Foi efectuada no mês de julho a transladaçáo da Senhora D. Ana l\4aria

Lubchyk de Oliveira Duque para o jazigo de família, atualmente propriedade da

fundação. Foram cumpridos todos os requisitos legais, em articulaçáo com o

Município de Odivelas por forma a permitir esta lransladaÉo.

Meta 3 - Foi realizada missa a 1A10412019 em memória de família

Meta 4 - Foi atÍibuído o Troféu Eng. Jorge Duque ao Grupo de Forcados

Amadores da Chamusce - Nuno Marques;

Meta 5 - Foi atribuído o Troféu Dr João Duque ao cavaleiro tauromáquico Luís

Rouxinol:

Meta 6 - Foi efetuado um trabalho prévio em 2019 para que em 2020 seja oficiâdo

o Senhor Presidente da Câmara l\4unicipal de Torres Novas propondo a atribuiçâo

do nome da Rua Principal da aldeia da Mata, que tem atualmente a designaçâo de

Rua Principal, passar a designar-se Rua Dr Joáo Oliveira Neves Duque.
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Objetivo estratégico í - Requalificar estruturalmente, de uma foma

faseada, o edifício sede da fundação, melhorando as suas condições

funcionais, de segurança, estéücas.

a lntervençôes que garantiram o aumento de segurança do edificio sede

nomeadamente na rede de águas e elétrica com a inutilizaÉo de canalizaçóes

muito antigas no interior das paÍedes e colocãçao de novas tubagens em locâis de

utilizaÉo atual. lnclui-se trabalho de colocaÉo de quadro eletÍico e contador geral

no exterior do edifício sede, uma vez que aindâ se encontravâ no interior, e

substituigões de rede eletricâ de todas as zonas intervencionadas.

a RequâlificaÉo da sala de visitas, sala de apoio à sala de jantar e corredor com

reparaÉo de paredes, pinturas, afagarnento e envernizamento dos soalhos;

a Mêlhoria das condições estéticas da Casa Musêu Dr RaÍaêl Duque com

renovaçáo de cortinados nas divisões onde ocorreu a intervenção:

0 Reparaçáo de todo o estuque pintado das paredes do hall de entradâ e escada

de acesso ao piso nobre do edifício. TÍatava- se da antiga entrada de utilizaçâo

quotidiana da família. Reparação da escada com afagamento e envernizarnento do

soalho; 22

No âmbito do Património

Meta 1 - Realizaram-se, de acordo com o previsto em Plano de Atividades de

20'19, várias obras no edifício sede da Íundaçâo, a saber:
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Objetivo êstratégico 3 - Gêrir eficaz e eficientemente o património

da fundação,

Mêta í - Efetuou-se a avaliaçáo anual dos bens inventariados;

Fazemos notar que 2019 foi o ano de finalizaçáo de todo o inventário do património

da fundação, nomeadamênte conclusáo da inventariação de toda a bibliografiâ e

com particular enfoquê na alocação deÍinitiva de todos os bens a cada um dos

espaços do edifício sêde em resultado de toda â restruturação realizada neste

mesmo edifício.

Iúeta 2 - Efetuou-sê uma reuniáo anual individual com cadâ um dos rêndeiros do

património alugado da fundaçáo para se efetuar uma avaliação da gêstálo desse

mesmo património. Com alguns rendeiros agrícolâs fomos repetindo reunióes com

maior frêquência como garante de umâ boa gest lo do património agrícola da

fundação.
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Objetivo estratégico í - Qualificar os recursos humanos da fundação.

Meta 1 - O recurso humano da fundação quê desempenha funÇões administrativas

rêalizou umâ formação de Higiêne e Segurança no Trabalho.

Objetivo estratégico 2 - carantir a Promoção de Saúde Higiene e

Segurança no Trabalho de acordo com a legislação em vigoÍ.

Meta í - Foi desênvolüdo em 2019 o processo de Mêdicina no Trabalho para os

trabalhadores da fundação.

Objetivo estratégico 'l - Aumentar as fontes de receita da fundação.

24

No âmbito dos Recursos Humanos

No âmbito dos Recursos Financeiros

Meta í - Foram dêsênvolvidos esforços no sentido de ocorer o arrendamento dê

outro pavilhão na antiga adega sediada em Vale Cavâlos.
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Meta í - Foram desenvolvidos processos de aquisiçáo dê bêns ou serviços lendo

como regra a consulta a pelo menos três potenciais fornecedores. Algumâs

exceçóes a esta política da fundaçáo foram devidamente fundâmentadas, em alas

de reuniões do conselho de administraçâo, e resultaram essencialmênte do baixo

montante envolvido no pro@sso de aquisição e noutras situaçôes resultaram do

facto de haver necessidade de dâr continuidade a trabalhos rêalizados em anos

anleriores como gârantia da uniformidade da suâ execução.

Meta 3 - Foi efetuâdo um trabalho com a Senhorâ D. Maria Manuela dâ Conceiçâo

Simôês antiga funcionáia do sênhor Dr Joáo José Olivêira Neves Duque no sêntido

de em resultado da sua idade ser reduzido para metade, em 2O2O, o número de

horas a prêstar apoio de limpezâ na fundação, Foi solicitadâ a presenÇa da família

da referida funcionária numa reunião na fundação, por forma a explicar esta

situação. Se por um lado ocorre uma diminuição de custos optimizando as

nêcêssidades de limpeza num edifício que não é habitado, por oulro, melhoramos

as segurangâ da funcionária que em função da sua idâde já náo lhe permite tanta

atividadê semanal.
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Objêtivo estratégico 2 - Gerir eficientê ê êÍicazmente, assim como pautar

essa gestão pelo valor da transparência.

Meta 2 - Foi disponibilizada toda â documentação gestionário, assim como toda a

intêrvenção pública da íundação, na página de internet desta instituição para poder

ser sujeitâ â êscrutínio público.
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O Conselho de Admini

Pcrcira Duque)

de
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