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Nota de abertura

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

despacho nO7032/2015 publicado no Diário da República, 2a Série - N° 122 de 25

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

como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, sediada na Vila da Chamusca, e foi

constituída com o património do Senhor Dr João José de Oliveira Neves Duque.

O ano de 2017 refere-se ao segundo ano completo de atividade da fundação.

Delineada a estratégia de ação da fundação para os primeiros anos da sua

intervenção, este ano já correspondeu a um ano de execução de atividades com

uma estruturada metodologia de trabalho, promotora de eficácia e eficiência na

prossecução da missão da instituição.

Paralelamente a todas as atividades desenvolvidas no âmbito da missão, foi um

ano de um intenso trabalho, executando o Plano Estratégico 2015-2019, de

restruturação do edifício sede da fundação, adaptando-o para melhor servir a

missão da instituição.

Terminado O exercício de 2017 surge o Relatório de Atividades sistematizando toda

a intervenção da fundação durante o ano supracitado.

O Conselho de Administração da Fundação

João Pereira Duque

Jorge Oliveira Duque

Manuel José Prestes Moedas
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Missão

A Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque tem como missão a prestação de
serviços de solidariedade social, culturais, educativos, artísticos e recreativos no
concelho da Chamusca e na aldeia da Mata, freguesia da Chancelaria, concelho de

Torres Novas.

Visão

Ser reconhecida como entidade que promove o desenvolvimento de projetos de

excelência no âmbito da solidariedade social, cultural, educativa e recreativa nas

populações onde tem como missão intervir.
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Eixos de intervenção

Objetivo estratégico 1 - Apoiar a implementação de projetos de

intervenção social, cultural, educativos, artísticos e recreativos.

Meta 1 - Apoiar anualmente, um ou mais projetos, até um montante máximo de

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

Em 2017 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 e na aldeia da Mata.

Foi efetuada uma avaliação de todos os projetos rececionados. Também foram

realizadas reuniões complementares com algumas entidades para obter

esclarecimentos adicionais relativamente a alguns projetos que suscitaram dúvidas

aquando da sua avaliação. Todos esses esclarecimentos foram entendidos como

fundamentais para suportar a tomada de decisão.

Projetos selecionados para apoiar em 2017:

~ Projeto apresentado pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande

que consistiu num apoio financeiro para aquisição de bens alimentares do Banco

Alimentar desta União de Freguesias. 4
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Esta intervenção da União de Freguesias está contemplada em Plano de Ação do

Conselho Local de Ação Social do concelho da Chamusca. Tratou-se de uma

garantia pública de intervenção no âmbito da ação social. A fundação apoiou este

projeto no montante de dois mil e quinhentos euros, com IVA incluído;

~ Projeto apresentado pela Casulme e que teve como objetivo apoiar, após a

requalificação do edifício escolar do Semideiro, com o intuito de implementar uma

delegação do Centro de Dia de Ulme, a aquisição de mobiliário para esta nova

valência. Este projeto seria apoiado pela fundação no montante de dois mil e

quinhentos euros, com IVA incluído;

Salientamos o facto deste projeto aprovado não ter sido executado, sem qualquer

responsabilidade por parte da fundação na não execução do mesmo. O projeto

apresentado pela Casulme tinha como pressuposto prévio a execução de obras no

edificado. Estas obras não foram realizadas, situação que inviabilizou a execução

deste projeto. Fizemos uma monitorização deste projeto, incluída na metodologia

de trabalho da execução de projetos apoiados pela fundação, e fomos percebendo,

ao longo do ano, da dificuldade de execução do mesmo. Informámos a instituição

beneficiá ria que, caso o projeto fosse executado no primeiro trimestre de 2018

ainda seria alvo de apoio por parte da fundação. Caso contrário, lamentavelmente,

ficaria sem ser executado. Fomos informados pela Casulme, através de ofício, em

14/02/2018, de que as obras no edifício não iriam ser realizadas a curto espaço de

tempo e consequentemente o projeto não iria ser executado.
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----+ 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 apoiou 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

consistiu na implementação de um sistema de som que permite uma participação

mais ativa na eucaristia de parte da população com uma faixa etária mais

avançada. População essa naturalmente com a capacidade auditiva mais

diminuída. A Fundação apoiou este projeto no montante de mil e trezentos euros,

com IVA incluído;

A seleção dos projetos referenciados anteriormente efetuou-se de acordo com os

critérios que seguidamente explicitamos:

• Priorização de intervenção no âmbito da ação social;

• Rotatividade das 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, a sua vontade que ocorresse uma particular atenção à

possibilidade de beneficiação do Aconchego. Esta instituição, sediada em Vale de

Cavalos, presta apoio social a antigos funcionários, quer da sua casa agrícola quer

da casa agrícola de seus pais, patronos da fundação.
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Por forma a consolidar a nossa decisão, foi solicitado, em 2017, uma relação de

atuais utentes do Aconchego que foram funcionários da Casa Agrícola Dr Rafael

Duque e da Casa Agrícola Dr João Duque. A direção do Aconchego apresentou-

nos uma relação nominal contemplando 27 atuais utentes,

• Apoiar projetos no âmbito geográfico de intervenção da fundação (Concelho da

Chamusca e aldeia da Mata - Concelho de Torres Novas).

Para além dos projetos apresentados anteriormente identificamos seguidamente os

restantes projetos submetidos à avaliação da fundação:

~ Chamusca Basket Clube - projeto com o objetivo de 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 apoiar a edição de um livro com

os contos que acompanharam os quinze "Saraus com Paló" e alguns inéditos que

surgiram depois do Ciclo Cultural;

~ Grupo Dramático Musical - apresentou três projetos que têm como objetivo a

requalificação, com pintura, dos espaços interiores do seu edifício por 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 - projeto 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; 7
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~ União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande apresentou, para além do

projeto do Banco Alimentar, mais dois projetos:

• Apoio na manutenção, assim como na melhoria da qualidade das atividades

disponibilizadas pela Universidade Sénior, sempre com o objetivo de proporcionar

aos alunos um envelhecimento ativo;

• Criação do "Coro Infantil de S.Brás" que consiste num projeto de conceção de

uma escola de música para crianças desfavorecidas;

~ 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 deste Concelho;

~ 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

Meios 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;
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--+ Centro de Apoio Social Aconchego - para além do projeto já referido

anteriormente apresentou mais dois projetos, a destacar:

• Projeto de melhoria dos sistemas de informação (hardware e software) por forma

a rentabilizar o tempo despendido em comunicações e também permitir uma maior

eficácia nos serviços administrativos 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:

• Dois no 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.

• Um terceiro 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;
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• Projeto de apoio para reparação dos balneários e bar do campo de jogos Eng.

Jorge Duque com o intuito de proporcionar a maior e melhor utilização do campo de

jogos, oferecendo as condições básicas a nível dos balneários e bar de apoio;

A execução dos projetos foi da responsabilidade das entidades que submeteram a

sua candidatura à fundação, contudo, monitorizados ao longo do ano de 2017

diretamente na sua execução, pelo conselho de administração da fundação. Foram

referenciados e evidenciados, por diversos meios (pagina da internet, placas

afixadas localmente, em cerimónias e eventos, entre outros) não apenas pela

fundação mas principalmente pelas instituições beneficiárias dos apoios da

fundação.

Apresentamos, seguidamente, breve síntese dos eventos que decorreram em

resultados dos projetos apoiados pela fundação em 2017.
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Cerimónia de entrega do equipamento de ar condicionado ao Aconchego -
Centro de Apoio Social

Na terça-feira dia 3 de outubro de 2017 decorreu a cerimónia de inauguração da

instalação de um equipamento de ar condicionado no Aconchego que melhorou

significativamente as condições ambientais no refeitório dos utentes desta

instituição.

-
••• sALA ••
REfE'~OES----

COZINHA
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Cerimónia evocativa do apoio da fundação, em 2017, ao Banco
Alimentar da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande

No dia 26 de outubro de 2017 decorreu a cerimónia de descerrar de uma placa

alusiva ao apoio financeiro efetuado pela fundação em 2017, para aquisição mensal

de géneros alimentares para reforço do Banco Alimentar da União de Freguesias

da Chamusca e Pinheiro Grande.
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Cerimónia na Capela da Mata

No dia 8 de novembro de 2017 descerrámos, com a Comissão de Gestão

da Capela da Mata, uma placa alusiva ao apoio da fundação em 2017, na

instalação de um sistema de som nesta Capela. Este equipamento de som

concorrerá para uma maior inclusão social, permitindo uma participação mais ativa

na eucaristia de parte da população, com uma faixa etária mais avançada, e

naturalmente com a capacidade auditiva mais diminuída.
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Objetivo estratégico 2 - Promover o desenvolvimento educativo

das populações.

Meta 1 - Entrega do Prémio Dr Rafael Duque - atribuído ao melhor aluno do

agrupamento de Escolas da Chamusca. Atribuição de um computador portátil no

valor de 1.000,00 Euros (Mil Euros) de acordo com regulamento próprio elaborado

para este prémio.

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

promove a atribuição anual do Prémio " Dr Rafael Duque". Tem como principal

objetivo incentivar a excelência da formação académica dos alunos que tenham

frequentado e concluído o ensino secundário no Agrupamento de Escolas da

Chamusca. O Conselho de Administração desta fundação entregou, no dia 15 de

dezembro de 2017, na cerimónia de Quadro de Valor e Excelência do Agrupamento

de Escolas da Chamusca, o Prémio Dr Rafael Duque à aluna Mariana Barreiras

Raposo Duarte Martins, do Curso Científico Humanístico de Ciências e

Tecnologias, que obteve a classificação final de curso de 17 valores e a

classificação final para acesso ao ensino superior de 173.

14



FUNDAÇÃO
RAFAEl E MARIA ROSA

NEVES DUQUE
~ •••

Cerimónia de entrega do Prémio Dr Rafael Duque 2016-2017

Meta 2 - Instituição do Prémio Dr João José Oliveira Neves Duque - atribuído ao

melhor aluno do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

Atribuição anual de um prémio de mérito e excelência no valor de 2.500,00 Euros

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

este prémio. 15
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Foi elaborado, em 2017, em articulação com o Instituto Superior de Agronomia, o

Regulamento deste Prémio. Foi aprovado e divulgado nos sítios oficiais de ambas

as instituições.

Objetivo estratégico 3 - Promover o desenvolvimento cultural das

populações;

Meta 1 - Abertura gratuita do edifício sede á comunidade.

Ocorreu, de acordo com o Regulamento de Visitas ao Edifício Sede, a abertura
semanal do edifício sede, todas as terças-feiras de manhã.

Meta 2 - Apoio a atividade cultural com grande expressão no Concelho da

Chamusca.

Troféu Eng. Jorge Duque - placa em prata atribuída á melhor pega na corrida de

quinta-feira da Ascensão;
Troféu Dr João Duque - placa em prata atribuída á melhor lide a cavalo na corrida

de quinta-feira da Ascensão;

Apesar desta atividade não estar contemplada no plano de Atividades de 2017,
uma vez que surgiu já em janeiro do ano supracitado, foi equacionada e integrada
no planeamento de 2017, numa ótica de valorização da festa brava, atividade com
relevante expressão na Chamusca, e em simultâneo, de homenagem a elementos

da família que se destacaram neste âmbito.

16



FUNDAÇÃO
RAFAEl E MARIA ROSA

NEVES DUQUE
/-~.~
lJ~v •

Com esta iniciativa a fundação pretendeu apoiar a promoção do desenvolvimento

cultural e artístico local atribuindo os dois Troféus na corrida de toiros de quinta-
feira da Ascensão, realizada na praça de toiros da Chamusca. A fundação foi
constituída com o património do Senhor Dr. João José Oliveira Neves Duque, irmão

do senhor Eng. Jorge Duque, ambos aficionados e forcados do grupo de Forcados
Amadores de Santarém.

Entrega dos Troféus Eng. Jorge Duque e Dr João Duque na corrida de toiros
de Quinta Feira da Ascensão de 2017

No dia 25 de maio de 2017 realizou-se a tradicional corrida de toiros de quinta-feira

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

da avaliação efetuada pelo Júri constituído por Nuno Megre, Carlos Empis e Manuel

José Moedas, os Troféus Eng. Jorge Duque e Dr João Duque.

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

Aposento da Chamusca - Francisco Barreiros Andrade 17
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Troféu Dr João Duque - melhor lide a cavalo, ao cavaleiro tauromáquico

Filipe Gonçalves.

Objetivo estratégico 4 - Intervir eficaz e eficientemente no âmbito

da sua missão.

Meta 1 - Continuar a promover trabalho que concorra para aqursiçao de um

profundo conhecimento da rede sociocultural da Chamusca e da Mata através da

participação da fundação em todas as redes locais assim como em eventos que se

revelem estratégicos para a prossecução da missão da fundação.
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No âmbito deste objetivo a fundação desenvolveu as seguintes atividades:

• Participação nas reuniões da Comissão Local de Ação Social da Chamusca;

• Participação na visita de Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação ao

Agrupamento de Escolas da Chamusca;

• Aceitou o convite para membro do Conselho Geral da Chamusca.

Objetivo estratégico 1 - Preservar a memória da família.

Meta 1 - Continuação do trabalho de adaptação de parte do edifício sede da

fundação a Casa Museu Dr Rafael Duque, com intervenção no quarto que visa

preservar a memória da família.

Foram realizadas obras de requalificação e adaptação do maior quarto do edifício

sede, antigo quarto do Dr Rafael Duque e mais recentemente quarto do Dr João

Duque, a quarto memória da família.

Meta 2 - Foi realizada missa a 18/04/2017 em memória da família.

Foram também efetuados contatos telefónicos e presenciais com o Município de

Odivelas e o Cemitério das Patameiras para desenvolver uma metodologia de

trabalho para o processo de trasladação da Senhora D.Ana Maria Lubchyk de

Oliveira Duque que se encontra sepultada em Patameiras - Odivelas, para o jazigo

de família localizado na Chamusca. A transladação prevê-se para o ano de 2018.
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Meta 3 - Constituição de um núcleo museológico agrícola.

Atribuído o nome de Núcleo Museológico Agrícola Eng. Rafael Duque.

Eng. Rafael Duque, Licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior

de Agronomia foi um dos filhos do Senhor Dr Rafael Duque, que apesar da sua

morte prematura, vítima de doença prolongada, administrou a casa agrícola de seu
pai.

Este núcleo museológico agrícola reúne um conjunto de equipamentos agrícolas,

pertencente às Casas Agrícolas quer do Senhor Dr Rafael Duque quer do Senhor

Dr João Duque, dando visibilidade a uma atividade que serviu de base à

constituição do património que permite assegurar o cumprimento da missão da

fundação. Atividade essa, ainda hoje, preponderante e com grande impacto

económico, na vila da Chamusca. Este Núcleo Museológico permitirá, através de

uma perspetiva histórico/pedagógica, revisitar equipamentos atualmente em desuso

porém fundamentais na atividade agrícola ao longo do século XX.

Meta 4 - Constituição de um núcleo museológico tauromáquico.

Atribuído o nome de Núcleo Museológico Tauromáquico Eng. Jorge Duque.

Eng. Jorge Duque, Licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior

de Agronomia foi um dos filhos do Senhor Dr Rafael Duque que se destacou nesta

atividade sendo reconhecido membro do Grupo de Forcados Amadores de

Santarém.
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Objetivo estratégico 1 - Requalificar estruturalmente, de uma forma faseada,

O edifício sede da fundação, melhorando as suas condições funcionais, de

segurança, estéticas.

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

2017, várias obras no edifício sede da fundação, a saber:

• Substituição de janelas de madeira por janelas de alumínio no pátio interior do

edifício sede;

• Requalificação de dois espaços para constituição do núcleo museológico agrícola

e do núcleo museológico tauromáquico;

• Requalificação do quarto memória da família;

• Construção de casa de banho de acordo com a regulamentação exigida

enquanto IPSS;

Objetivo estratégico 3 - Gerir eficaz e eficientemente o património

da fundação.

Meta 1 - Efetuou-se a avaliação anual dos bens inventariados; 21
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Meta 2 - Realizou-se uma auditoria, em 9 de novembro de 2017, pela empresa

H2ST (sede em Torres Novas) como garantia das condições de higiene e

segurança do edifício sede da fundação;

Objetivo estratégico 1 - Qualificar os recursos humanos da fundação.

Meta 1 - Não se conseguiu encontrar localmente formação adequada aos objetivos

laborais do colaborador dos serviços administrativos tendo transitado este objetivo

para 2018.

Meta 2 - Foi desenvolvido em 2017 o processo de Medicina no Trabalho para os

colaboradores da fundação.

Objetivo estratégico 1 - Aumentar as fontes de receita da fundação.

Foi adquirida uma propriedade agrícola rústica com a área de 3,788 ha inscrita na

Matriz Predial com o Art° 63 da Secção JJ. Foi adquirida à Senhora D. Maria de

Fátima Coutinho Casqueiro Tropa Alves pela importância de 40.000,00 Euros.

22



FUNDAÇÃO
RAFAEL E MARIA ROSA

NEVES DUQUE
~ •

o valor da aquisição encontra-se dentro do valor de mercado, praticado nesta data,

para as propriedades agrícolas rusticas em Vale de Cavalos.

Esta aquisição não estava contemplada em Plano de Atividades de 2017 porém

surgiu com carater de oportunidade. Esta aquisição permitirá aumentar a receita

anual da fundação através do seu arrendamento que, consequentemente,

contribuirá para um incremento de receita, com implicação positiva numa maior

atividade da fundação no âmbito da sua missão. Foi dada informação relativa a esta

aquisição, não prevista no Plano de Atividades de 2017, ao Conselho Fiscal,

através de ofício da fundação datado de 19/09/2017.

Meta 2 - Foi desenvolvido um trabalho de identificação de potenciais

financiamentos, através de reuniões na Agrotejo e na União das IPSS, para

elaboração de candidaturas de apoio a intervenções na fundação.

Meta 3 - Foi desenvolvido um trabalho com o Departamento de História da

Universidade de Coimbra, consubstanciado em contatos e reunião na fundação

com o Senhor Professor Dr Avelãs Nunes, diretor do referido departamento, para

definirmos uma metodologia de trabalho para organização da bibliografia, fotografia

e documentação património da fundação. Este projeto será de 2018 e envolverá

uma parceria com o Município da Chamusca.
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Objetivo estratégico 2 - Gerir eficiente e eficazmente, assim como pautar

essa gestão pelo valor da transparência.

Meta 1 - Foram desenvolvidos processos de aquisição de bens ou serviços tendo

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

exceções a esta política da fundação foram devidamente fundamentadas, em atas

de reuniões do conselho de administração, e resultaram essencialmente do baixo

montante envolvido no processo de aquisição.

Meta 2 - Foi disponibilizada toda a documentação gestionário na página de internet

da fundação para poder ser sujeita a escrutínio público.

Meta 3 - Foi rescindido a 31/12/2017 o contrato com o colaborador da fundação -

João Ribeiro Monteiro, afeto á propriedade denominada Quinta Nova. O Senhor

João Ribeiro Monteiro continuará a residir, ao abrigo do contrato de comodato

vigente, num imóvel propriedade da fundação, imóvel esse integrado no edificado

urbano da Quinta Nova. Não manterá porém qualquer vínculo laboral á fundação.
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