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ATA N° 57
Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, pelas nove horas
reuniu na sua sede social, sita na Rua General Humberto Delgado, número quatro e
seis, o conselho de administração da Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque,
composto pelo presidente senhor João Pereira Duque, pelo tesoureiro senhor
engenheiro Jorge Alexandre de Oliveira Duque e pelo secretário senhor Manuel José
Prestes Moedas. -----------------------------------------------------------------------------------Esta reunião tem como finalidade efetuar a avaliação [mal da analise dos projetos de
candidaturas a apoios da FRMRND no ano de dois mil e dezassete e rececionadas
durante o mês de fevereiro e março de acordo com o regulamento criado para este
efeito. Far-se-á a seleção dos projetos que a fundação irá apoiar em dois mil e dezassete
com divulgação dos critérios que permitiram a sua escolha. -------------------------------Foram rececionadas no período de candidatura (fevereiro e março de dois mil e
dezassete) projetos apresentados por treze instituições que intervêm no concelho da
Chamusca ena aldeia da Mata e que seguidamente discriminamos:----------------------Casulme - projeto que tem como objetivo intervir após a requalificação do edifício
escolar do Semideiro a fim de implementar uma delegação do Centro de Dia de Ulme
e que se refere a apoio para adquirir mobiliário para a nova valência;--------------------Chamusca Basket Clube - projeto que tem como objetivo apoiar a integração de
pessoas desfavorecidas e com necessidades especiais fazendo face aos custos com
inscrições, aquisição de equipamentos, alimentação de deslocações;---------------------Chamusc' Arte - projeto que tem como objetivo a fundação apoiar a edição de um livro
com os contos que acompanharam os quinze "Saraus com Paló" e alguns inéditos que
surgiram depois do Ciclo CuItural;-------------------------------------------------------------Grupo Dramático Musical - apresentou três projectos que têm como objetivo a
requalificação, com pintura, dos espaços interiores do seu edifício de forma a não
atingir a degradação e tornar a sala mais acolhedora aos jovens e seniores do concelho
que aí ensaiam na seção de teatro;--------------------------------------------------------------ADEPEC - projecto que visa a aquisição de quarenta pares de sapatos para os
elementos do grupo folclórico com o intuito de melhorar as condições de conforto aos
elementos do grupo; ------------------------------------------------------------------------------União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande apresentou três projectos:--~ apoio financeiro para aquisição de bens alimentares do Banco Alimentar desta União
de Freguesias, contemplado em plano de açao do Conselho Local de Ação Social do
concelho da Chamusca; --------------------------------------------------------------------------~ Criação do "Coro Infantil de S.Brás" que consiste num projeto de conceção de uma
escola de música para crianças desfavorecidas.-----------------------------------------------
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---* Apoio na manutenção assim como na melhoria da qualidade das ativi des
disponibilizadas pela Universidade Sénior, sempre com o objetivo de proporcionar aos
alunos um envelhecimento ativo; ---------------------------------------------------------------Associação Amigos dos Animais e do Ambiente do Concelho da Chamusca- Projeto
de esterilização de animais de rua a fim evitar a procriação dos animais que deambulam
pelas ruas e campos do concelho da Chamusca; ---------------------------------------------Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória - dois
projetos, ambos no âmbito do apoio na aquisição de instrumentos musicais, com o
intuito de melhorar o instrumental desta Banda e que intervém diretamente nos
elementos que constituem a Escola de Música e a Banda Juvenil, o Coro Dulce Melos
e a Banda Filarmónica; --------------------------------------------------------------------------Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e Ribatejo - projeto para apoio na
aquisição de sistema de som, com o intuito de melhorar a qualidade de som nos ensaios
e em simultâneo dar ao grupo autonomia nesta matéria;------------------------------------Centro de Apoio Social Aconchego - três projetos, a destacar:-----------------------------*Projeto de melhoria dos sistemas de informação (hardware e software) por forma a
rentabilizar o tempo gasto em comunicações e também permitir uma maior eficácia nos
servi ços administrativos da instituição; --------------------------------------------------------~ Projeto de apoio para aquisição de sistema de ar condicionado com o objetivo de
melhorar as condições ambientais no refeitório dos utentes da instituição;-----------------*Projeto de substituição integral das lâmpadas convencionais por iluminação LED,
com o intuito de reduzir o consumo energético;----------------------------------------------Santa Casa da Misericórdia da Chamusca - três projetos, a destacar:--------------------*Doisno âmbito de apoio para requalificação do equipamento nas respostas sociais
ERPI e Centro de Dia. Estes projetos têm como principal objetivo proporcionar a
melhoria da qualidade de vida dos utentes idosos através da implementação de novos
equipamentos que promovam o seu bem estar, nas salas de estar Zona verde/Amarela e
nas salas de estar zona Vermelha! Azul.--------------------------------------------------------~ projeto de apoio para requalificação da enfermaria com aquisição de equipamento
que melhora significativamente as condições da mesma;-----------------------------------Sociedade Filarmónica União Matense - apresentou dois projetos, a destacar:------~ projeto de apoio para aquisição de câmara frigorífica para armazenamento de
produtos alimentares; ----------------------------------------------------------------------------~ projeto de apoio para reparação dos balneários e bar do campo de jogos Eng" Jorge
Duque afim de proporcionar
a maior e melhor utilização do campo de jogos,
oferecendo as condições básicas a nível dos balneários e bar de apoio;------------------Comissão de Gestão da Capela da aldeia da Mata - projeto de implementação de um
sistema de som que permitirá uma participação mais ativa na eucaristia de parte da
população com uma faixa etária mais avançada e naturalmente com a capacidade
audi tiva mais diminuída. --------------------------------------------------------------------------
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Terminada a análise de todos os projetos, salientando o facto de alguns deles terem ido
complementados com reuniões adicionais com as respetivas instituições proponentes,
por forma a obter mais esclarecimentos, foram selecionados os que em baixo
descriminamos para apoio por parte da fundação em dois mil e dezassete:--------------- projeto apresentado pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande que
consiste num apoio financeiro para aquisição de bens alimentares do Banco Alimentar
desta União de Freguesias. Esta intervenção da União de freguesias está contemplada
em plano de açao do Conselho Local de Ação Social do concelho da Chamusca. A
fundação apoiará este projeto no montante de dois mil e quinhentos euros com IVA
incluído;--------------------------------------------------------------------------------------------- projeto apresentado pela Casulme e que tem como objetivo intervir após a
requalificação do edifício escolar do Semideiro a fim de implementar uma delegação
do Centro de Dia de Ulme e que se refere a apoio para adquirir mobiliário para a nova
valência, A fundação apoiará este projeto no montante de dois mil e quinhentos euros
com IV A incluído;--------------------------------------------------------------------------------- projeto apresentado pelo Centro de Apoio Social Aconchego para aquisição de
sistema de ar condicionado com o objetivo de melhorar as condições ambientais no
refeitório dos utentes da instituição. A fundação apoiará este projeto no montante de
mil e duzentos euros com IVA incluído;------------------------------------------------------- projeto apresentado pela Comissão de Gestão da Capela da aldeia da Mata que
consiste na implementação de um sistema de som que permitirá uma participação mais
ativa na eucaristia de parte da população com uma faixa etária mais avançada e
naturalmente com a capacidade auditiva mais diminuída. A fundação apoiará este
projeto no montante de mil e trezentos euros com IVA inc1uído;-------------------------Foram selecionados os projetos mencionados anteriormente de acordo com os critérios
definidos para dois mil e dezassete e que publicamos:--------------------------------------- priorização de intervenção no âmbito da ação social; ------------------------------------- rotatividade nas instituições beneficiárias; ------------------------------------------------- Vontade expressa do fundador da fundação - Dr João José Oliveira Neves Duque
que verbalizou inúmeras vezes, aos atuais membros do conselho de administração desta
instituição, da sua vontade de ocorrer uma particular atenção á possibilidade de
beneficiação do Aconchego, instituição sediada em Vale de Cavalos, salvaguardada a
questão de apoios apenas no âmbito da missão da fundação. O aconchego presta apoio
social a antigos funcionários, quer da sua casa agrícola quer da casa agrícola de seus
pais, patronos da fundação. ----------------------------------------------------------------------- Apoiar projetos no âmbito geográfico de intervenção da fundação (concelhos da
Chamusca e aldeia da Mata )--------------------------------------------------------------------Em virtude do avançado da hora terminou a reunião no período da manhã pelas treze
horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------------------
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Numa ótica de total transparência na gestão da fundação, entende este conselho de
administração, publicitar esta ata no sitio oficial da fundação para possibilidade de fácil
consulta. A reunião retomará no período da tarde, com assuntos da gestão corrente da
FRMRND. Desta primeira parte da reunião lavrou-se a presenta ata que eu Jorge
Manuel da Silva dos Santos, redigi, e vou assinar em conjunto com os restantes
membros do conselho de administração.-------------------------------------------------------

Secretariado da reunião
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