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ATA N° 93
Aos vinte seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, pelas catorze
horas e trinta minutos 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 final da analise dos
projetos de candidaturas a apoios da FRMRND no ano de dois mil e dezoito 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 dezoito com divulgação dos critérios que
permitiram a sua escolha. -------------------------------------------------------------------Foram rececionadas no período de candidatura (fevereiro e março de dois mil
e dezoito)
concelho

projetos
da

apresentados

Chamusca

e

na

por onze instituições
aldeia

da

Mata

que intervêm

e que

no

seguidamente

discrim inamos: ----------------------------------------------------------------------------------• Grupo Dramático

Musical - apresentou três projetos 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 - projeto que visa a aquisição de quarenta e dois pares de sapatos
para os elementos do grupo folclórico com o intuito de melhorar as condições

de conforto

aos elementos

• União de Freguesias

do grupo;------------------------------------------------------da Chamusca

e Pinheiro

Grande apresentou dois

proj~tos:--------------------------------------------------------------------------------------------
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~ apoio financeiro para aquisição de bens alimentares do Banco Alime
desta União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------~ Apoio para o projeto Programa "Missão Bébé +" que pretende promover
med idas de incentivo à natalid ade. -------------------------------------------------------• Sociedade

Filarmónica

de Instrução

e Recreio Carregueirense

Vitória -

dois projetas, ambos no âmbito do apoio à aquisição de instrumentos musicais,
com o intuito de melhorar
diretamente

o instrumental

desta Banda e que intervém

nos elementos que constituem a Escola de Música e a Banda

Juvenil, o Coro Dulce Meios e a Banda Filarmónica;---------------------------------• Agrupamento

de Escolas da Chamusca

- projeto denominado"

Um por

todos, todos pela vida" que visa aquisição de material com o objetivo de dotar
os alunos do agrupamento

e da população em geral na aprendizagem

de

manobras de Suporte Básico de Vida,----------------------------------------------------• Centro de Apoio Social Aconchego
----+

- três projetas, a destacar:---------------

Projeto de apoio na Lavandaria Social do Centro que consiste na aquisição

de roupeiro para a lavandaria promotor da organização, eficácia e eficiência
da mesma;----------------------------------------------------------------------------------------~ Projeto de apoio à aquisição de uma descascadora de batatas e outros bens
alimentares

a fim

de proporcionar

melhores

condições

de trabalho

e

rentabilizar o tempo na execução de determinadas tarefas.----------------------------+

Projeto de apoio para aquisição de máquina de lavar louça, a fim de

melhorar as condições de trabalho e dos serviços prestados, assim como
diminuir o tempo gasto na execução das tarefas--------------------------------------• Santa Casa da Misericórdia
----+

da Chamusca

- apresentou três projetos:-----

Dois no âmbito de apoio para requalificação do equipamento nas respostas

sociais ERPI e Centro de Dia. Estes projetas têm como principal objetivo
proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos utentes idosos através da
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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 ao melhoramento

Continuados

com

aquisição

do ginásio da unidade de Cuidados

de equipamento

técnico

especializado

na

intervenção com os utentes desta Unidade.---------------------------------------------• Centro de Acolhimento
equipamento

áudio-visual

idosos. Este equipamento

Social do Chouto _ projeto para aquisição de
promotor de uma melhor integração
tem como principal finalidade

social dos

proporcionar

um

envelhecimento saudável e integrado em que, através de Skype, se pretende
promover com maior regularidade

a atual ligação dos seus utentes com

familiares e amigos que vivem distantes.------------------------------------------------• Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás da Chamusca - apresentou dois
projetos:--------------------------------------------------------------------------------------------

projeto para aquisição de material pedagógico de suporte às atividades da

Catequese;----------------------------------------------------------------------------------------

projeto para apoio na alteração de iluminação convencional para iluminação

Led, com a finalidade de requalificar o sistema de iluminação favorecendo a
iluminação

da igreja paroquial e em simultâneo

reduzir os custos com o

fornecimento de ene rgia.---------------------------------------------------------------------• Sociedade Filarmónica União Matense - apresentou dois projectos:-------

projeto de apoio para aquisição de instrumentos musicais para a Banda

Filarmón ica União Matense. ------------------------------------------------------------------4

projeto de apoio à requalificação do campo de jogos Eng. Jorge Duque que

implica a instalação eletrica nos balneários e bar do referido recinto desportivo;
• Comissão de Gestão da Capela da aldeia da Mata - projeto para aquisição
de Via-Sacra

para substituição

das existentes uma vez que a mesma se
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encontra, em resultado da sua idade, degradada e consequentemente

pouco

elucidativa para a população.---------------------------------------------------------------Terminada a análise de todos os projetos, salientando o facto de alguns deles
terem sido complementados
instituições

proponentes,

com reuniões adicionais

com as respetivas

por forma a obter esclarecimentos

adicionais de

suporte à tomada de decisão, foram selecionados os projetos que em baixo
descriminamos para apoio por parte da fundação em dois mil e dezoito:-------~ projeto apresentado pela Santa Casa da Misericórdia da Chamusca

e

que tem como objetivo intervir na a requalificação de uma sala de convívio do
Lar com a aquisição de um televisor Led, móvel de televisão, dez cadeirões e
dez cadeirões articulados.

A fundação apoiará este projeto no montante de

dois mil, cento e sessenta e um euro, com IVA incluído;----------------------------~ Projeto apresentado pela Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio

Carregueirense Vitória, para aquisição de Saxofone-Barítono.

A Fundação

apoiará este projeto no montante de dois mil e quinhentos euros com IVA
incluído;-------------------------------------------------------------------------------------------~ projeto apresentado

pela Sociedade Filarmónica União Matense, para

instalação de eletricidade nos balneários e bar do Campo de Jogos Enq? Jorge
Duque. A Fundação apoiará este projeto no montante de dois mil quatrocentos
e quinze euros e setenta e dois cêntimos com IVA incluído;------------------------~ projeto apresentado pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro

Grande, no âmbito de Banco Alimentar, a atribuição de cinco cabazes de Natal
no valor total de quinhentos euros com IVA incluído. Estes cabazes de Natal
serão atribuídos a cinco famílias referenciadas pela rede social como muito
ca renciadas. ------------------------------------------------------------------------------------Foram selecionados os projetos mencionados anteriormente de acordo com
os critérios definidos para dois mil e dezoito e que publicamos:--------------------
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Priorização de intervenção no âmbito da ação social;-----------------------------

-

Rotatividade das instituições beneficiá rias; -------------------------------------------

-Valorização

de projetos que envolvam também uma participação financeira

da entidade promotora ( Foi excepção ao cumprimento deste critério o projeto
da requalificação do campo de jogos Eng.Jorque Duque, decidindo o Conselho
de Administração da Fundação o seu apoio, com caráter excepcional, apesar
de não cumprir este critério); -----------------------------------------------------------------

Apoiar

projetos

simultaneamente

nos dois

âmbitos

geográficos

de

intervenção da fundação (concelhos da Chamusca e aldeia da Mata) e não
apenas na Chamusca ou na Mata---------------------------------------------------------Numa ótica de total transparência

na gestão da fundação,

entende este

conselho de administração, publicitar esta ata no sítio oficial da fundação para
possibilidade de fácil consulta. Nada mais havendo a tratar pelas dezassete
horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente ata que eu Jorge Manuel da Silva dos Santos, redigi, e vou assinar
em conjunto com os restantes membros do conselho de administração.--------
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nuel José Prest s Moedas)

Secretariado da reunião
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