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Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas nove
horas e trinta minutos reuniu na sua sede social, sita na Rua Gêneral 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. Mânuel Frencisco Valério

Romão.:------

Esta reunião tem como finalidade efetuar a avaliaçâo Íinal da análise dos
projelos de candidaturas a âpoios da FRMRND no ano de dois mil e vinte e
um, cujos projetos forâm íececionadas no decorrer dos meses de abril e maio.

Em 2021, em resultado da situação pandémica e do conÍnamento foram
ajustados os prazos. Far-se-á a seleçáo dos projetos que a fundação irá apoiar

em dois mil ê vinte um com divulgação dos critérios que pêrmitirâm a sua
escolha
Foram rececionadas no período de candidatura (abril e maio de dois mile vintê

e um) projetos apresentados por doze instituiçôes que intervêm no concelho

da Chamusca e na âldeia da Mata, concelho de Torres Novas e

que

seguidamente discriminamos por oÍdem da data de receção nesta instituição:

t

União de Freguesias da Chamusca ê Pinheiro Grande apresentou três

Projetos;-------

+

apoio financeiro para aquisiçáo de bens alimentares do Banco Alimentar

desta Uniáo de Freguesias

+

Apoio para o projeto Programa "Missáo Bébé +" que pretende promover

medidas de incentivo à natalidade

+

Apoio financeiro à Universidade Sénior da União de Freguesias.---*_----
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Fábrica da lgreia Paroquial de Santa Meria dê Ulmê apÍesêntou um
projeto que contribui parâ a conseÍvaÉo do Edifício da lgreja Paroquial de
Ulmê, com â aplicação nas atuais janelas de Íixos em alumínio no exterior'-:-

. Casulme - centro de Apoio Social dê Ulme apresentou três projetos: -+ Requalificação do equipamento social âtravés da aquisição d êmobiliário-+ RequaliÍicação de equipamento de cozinha-------*+

r

de Bicicleta, leme e volantes----Associeção Humanitárie de Bombêiros VolunÉrios de Chamusce:
Descanso ativo que envolve a aquisiçáo

apresentou um projeto para aquisiçáo de Desfibrilhador Automático E(erno
(DAE)

r

Centro de Apoio Social Aconchego

-

aprêsentou um projeto para

aquisição, renovaÉo e modernização de equipâmentos dê cozinha, sala de
refeições e apoio domiciliário

r

Sociêdade Filarmónica Unlão Matense - apresentou

um

projeto para

aquisição de um saxofone tenor pâra a Banda Filarmónica União Matense.--

r Sociedade FilaÍmónica

dê lnstÍuçâo ê Recreio CaÍregueirense Vitoria

-

apresentou um proieto para aquisição de fardamento para os músicos da
Banda Filarmónica

r Comissão

de Gestâo da Capêla da aldeia da Mata --apresentou um projeto

para aquisiçâo e colocaçáo de rêfletores de aquêcimento.-

r

Chamusca Besket Clubê

Amizade

-

-

ãpresentou um projeto denominado Clube da

Prática dê Desporto com Valores

-

que consiste na êventual

comparticipação da aquisição de uma viatura para transportes dê crianças e
jovens e seus monitores---:----*-

rFábrica de lgreja Paroquial da Freguesia dê São Brás da Chamusce-âpresentou um projeto denominado "Fé Mais Longe'que mnsiste no apoio à
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'17 ânos residentes
realizaçáo de um Campo de Férias para jovens dÔs 7 aos

no concelho da Châmusca

.

Santa Cesa da Mi§ericórdia da Vile de Chamusca

que consiste na reestruturação de WC

!

-

-

apresentou um projeto

Zona Verde

GÍupo Dramático Musical - JNP - apresentou dois projetos

-

+

Substituiçáo de janelas em madêira por alumínio
Pintura dâs janeles interiores e respêtivas portâdas e do hall de

entradâ.-

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

têrem sido complementados com reuniôes adicionais com as respetivas
instituiçôes proponentes, por forrna a obter esclarecimentos adicionais de
suporte à tomada de decisão, foram selecionâdos os projetos que em bâixo
descriminamos parâ apoio por parte da Íundação em dois mil e vinte e

um:-:

+

Projeto apresentado pela Associação Humanitária de Bombêiros
Voluntários de Chamusca: para aquisição de DesfibÍilhador Automático
Externo (DAE), no valor de dois mil, oitocentos e seis euros e sessenta
cêntimos, acrescido de lVA. A Fundaçáo apoiaÍá este projeto no montanle de
dois mile quinhentos euros, com IVA incluído

-

projeto apresentado pela Fábrice dâ lgreia Pãroquial da Freguesia de

São Brás da Chamusca denominado Fé Mais Longe que consiste no apoio
à realização de um Campo de Férias para jovens dos 7 aos í7 anos
peÍtencentes à áreâ de residência da Chamusca. A Fundaçáo apoiará este
projeto no montante de dois mil, trezentos e quarenta e nove euros e cinquenta
e dois éntimos com IVA incluído.--.

+

projeto apresentiado pela Fábrica da lgÍeia paroquial dê Santa iraÍia de
Ulme que tem como objetivo consolidar as antigas janelas com a aplicação
de fixos em alumínio no exterior. A fundação apoiará este píojeto no montânte
dois mil, quatrocentos e vinte cinco êuros e doze cêntimos, com IVA incluÍdo:

c
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+

poeto apresentado pêla Sociedede Filarmónica Uniào lratênse, para
aquisição de um Saxofone Tenor Yamaha YTS480, dourado. A FundaÉo
apoiará este projeto no monlante de mil, novecentos e sessenta e nove euros,

com IVA incluído;

-

Foram selecionados os projetos mencionados anteriormenle de acordo com
os cÍitérios deÍinidos para dois mile vinte e um e quê publicamos

+

Priorização de projetos que beneficiem diretamente pessoâs, no âmbito da

saúde assim como também a criançâs e jovens, após longos períodos de
confinamento;-------

- Recuperaçáo e valorizaçáo do património;---------- Rotatividade das instituiçÕes beneÍiciáriâs;.----------------+ Apoiar projetos simultaneamente nos dois âmbitos geográficos de
intervenÉo da fundaçáo (concelhos da Chamusca e aldeia da Mata) e náo
apenas na Chamusca ou na

Mata----.------

Foi entendimento deste conselho de administraçáo, com a carater excecional

em 2021, ultrapassar o montante total de 7.500,00 Euros contêmplado no
Regulamento pois, em resultado da situação Pandémica, a Fundação reduziu

outras atividades
instituiçôes

e

consequentemente poderá incrementar

o

apoio às

locais.------------

Numa ótica de total tÍansparência na gestão da fundação, entende estê
conselho dê edministração, publicitar esta ata no sítio oficial da fundaçáo para
possibilidade dê fácil consulta. Neda mais hâvendo ã tratar pelas trezê horas
e trinta minutos deu-se por encerada a reuniâo da qual se lavrou a presênte
ata quê 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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