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Aos vinte seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove,

las dez

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 Dr. Manuel Francisco Valério Romão.---_

Esta reunião tem como finalidade efetuar a avaliação final da análise dos
projetos de candidaturas a apoios da FRMRND, no ano de dois mil e dezanove,

e rececionadas durante o mês de fevereiro e março do supracitado ano, de
acordo com o regulamento criado para este efeito. Far-se-á a seleção dos
projetos que a fundação irá apoiar em dois mile dezanove com divulgação dos
critérios que permitiram a sua escolha
Foram rececionadas no período de candidatura (fevereiro e março de dois mil

e

dezanove) projetos apresentados por nove entidades/ instituições que

intervêm no concelho da Chamusca e na aldeia da Mata e que seguidamente
d

iscrim inam os ------:

r 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, assim como, substituição de janelas e portadas em

madeira por alumínio de forma a tornar as salas mais acolhedoras aos jovens

e seniores do concelho que aí ensaiam na seção de teatro e aos seus

I

Academia Pé Ganhão

- apresentou um projeto que visa a aquisição de

equipamentos desportivos, com

a

finalidade

de renovar os existentes,

promovendo assim o desenvolvimento do desporto

veterano;*----:--
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União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande

três

projetos:
--+ apoio financeiro para aquisição

de bens alimentares do Banco Alimentar

desta Uniâo de Freguesias

--- Apoio para o projeto Programa "Missão Bébé +" que pretende promover
medidas de incentivo à natalidade
--- Apoio financeiro à Universidade Sénior da União de Freguesias.------------

r Gasulme -

Centro de Apoio Social de Ulme apresentou um projeto que

consiste na requalificação do equipamento da cozinha existente

r

Aconchego - Centro de Apoio Social - um projeto para aquisiçâo,
reparação e renovação de equipamentos e ajudas técnicas na casa e banho
e sala de estar dos utentes

r Santa Casa da Misericórdia

- apresentou três projetos:*----+ dois projeto de apoio para aquisição de equipamento técnico
da Ghamusca

especializado de fisioterapia para melhoramento do ginásio da unidade de

Cuidados Continuados ajustado

às necessidade dos utentes

desta

Unidade.--+ Projeto de Requalificação dos Espaços Verdes da Estrutura Residencial

paÍa Pessoas ldosas, adaptando os espaços físicos

existentes

nomeadamente o piso em zonas de conforto e bem estar, com colocação de

r Centro
---+

de Acolhimento Social do Chouto

-

dois p§etos a destacar:------

Projeto para aquisição de equipamento áudio-visual promotor de uma

melhor integração social dos idosos. Este equipamento tem como principal

e integrado em que,
de Skype, se pretende promover com maior regularidade a atual

finalidade proporcionar um envelhecimento saudável
através

ligação dos seus utentes com familiares e amigos que vivem distantes.-
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--+ Projeto para aquisição de um elevador de transferência,

assim

a transferência dos utentes de uma forma rápida e confortável, quer para o
próprio utente quer para o cuidador

r

Sociedade Filarmónica União Matense - apresentou um projeto de
apoio para aquisição de instrumentos musÍcais para a Banda Filarmónica
União Matense.-

r

Comissão de Gestiio da Capela da aldeia da Mata

colocação dum
significativamente

- projeto para

teto falso, com respectiva iluminação, melhorando
as condições de segurança e conforto na sacristia da

capela

Terminada a análise de todos os projetos, salientando o facto de alguns deles

terem sido complementados com reuniÕes adicionais com as respetivas
instituições proponentes, 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 dezanove:------+

projeto apresentado pelo Grupo Dramático Musical e que tem como

objetivo intervir na requalificação do grande salão da associação, com a mão

de obra para a pintura de paredes, teto, portadas e janelas. A fundação
apoiará este projeto no montante de dois mil euros acrescido de IVA à taxa
legal

- Centro de Apoio Social, para
de equipamentos e ajudas técnicas na

--+ projeto apresentado pelo Aconchego

aquisição, reparação

e

renovação

casa de banho e sala de estar dos utentes. A Fundação apoiará este projeto
no montante de dois mil, trezentos e noventa euros e oitenta e cinco cêntimos

com IVA incluído.--

projeto apresentado pelo centro de Acolhimento Social do chouto,
para aquisição de um elevador de transferência. A fundação apoiará este
---+
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projeto com o valor de oitocentos e sessenta e sete euros e

cêntimos,

com IVA incluído.----+

projeto apresentado pela Sociedade Filarmónica União Matense, para

de uma Flauta Transversal Yamaha. A fundaçâo apoiará este
com valor de seiscentos e trinta e cinco euros com IVA incluído.-*::

aquisição
projeto

--- projeto apresentado pela Comissão de Gestiio da Capela da aldeia da

Mata para colocação de um teto falso na sacristia da Capela. A fundação
apoiará este projeto com o valor de setecentos e quarenta e cinco euros e
treze cêntimos com IVA incluído.:
---+

projeto apresentado pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro

Grande, no âmbito de Banco Alimentar, a atribuição de dez cabazes de Natal
no valor total de quinhentos euros com IVA incluído. Estes cabazes de Natal

serão atribuídos a dez famílias carenciadas da Chamusca cuja referenciação
será efectuada pela RLIS

Foram selecionados os projetos mencionados anteriormente de acordo com
os critérios definidos para dois mil e dezanove e que publicamos:-----------------

** Priorização de intervenção

no âmbito da ação social

beneficiárias;:*:--' Apoiar p§etos simultaneamente nos dois âmbitos geográficos de
intervenção da fundação (concelhos da Chamusca e aldeia da Mata) e não
---+

Rotatividade das instituições

apenas na Chamusca ou na

Àrla*a

Numa otica de total transparência na gestão da fundação, entende este
conselho de administraçâo, publicitar esta ata no sítio oficial da fundação
para possibilidade de fácil consulta. Nada mais havendo a tratar pelas treze
horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião da qual se Iavrou 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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