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A Fundaçáo RaÍael e Maria Rosa Neves Duque, reconhecida a 2015/06/05 com o

despacho n' 703212015 publicado no Diário da República, 2â Série - No 122 de 25

de junho de 2015 é uma lnstituição Particular de Solidariedade Social, sediada na

Vila da Chamusca, e foi constituÍda com o património do Senhor Dr. João José de

OliveiÍa Neves Duque.

O ano 2021 refere-sê ao sexto ano completo de atividâdê desta instituição.

Em resultado da continuidade da Pandemiâ da COVID'19 foi um ano mais uma vez

caraterizado por alguma atipicidade que se reÍletiu nalgumas atividades da

fundação.

Não ocorreu o cumprimento integral do Plâno de Atividades de acordo com o que

havia sido elaborado e aprovado, pois, em resultado das orientaçóes nacionais nem

todas as alividades pudeÍam ser cumpridas.

No decorrer dê 2021 ÍoÍam sempÍe tomadas decisões, no sentido desta instituição

também dar o seu contíbuto para minimizar, localmente, o impacto da Pandemia

da COVID 19.

Terminado o êxercício de 2021 surge naturalmente o Rêlatório de Atividades

sistematizando loda a intervençáo da fundação durante o ano supracitado-

O Conselho de Administração da Fundação

João Pcreira Duque

Jorge Oliveira Duque

Manuel Francisco ValéÍio Romào
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Ser reconhecida como entidade que promove o desenvolvimenlo de poetos de

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

populãçôes onde tem como missão intervir.

No âmbito da MissãoI
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Figura I - Eixos de intervenÇão no âmbito da Missão
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Meta í - Apoiar anualmênte, um ou mais projetos, até um montânte máximo de

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

Em 2021 foÍam recêcionados, duranto o período de candidatura que, em resultado

da situação pandémica, decorreu em abril e maio e não como de habitual nos

meses de feverelro e março, proietos apresentados por doze institui@es que

intervêm no concelho da Chamusca e na aldeia da l\íata.

Foi efetuadâ uma avâliação de todos os projetos rêcecionados. Também foram

reâlizadas reuniõês complementares com algumas das entidades que

âpresêntaram projetos, para obtermos esclarecimentos adicionais relativamente â

alguns dos projetos quô suscitaram dúvidas âquando dâ suâ avaliaçáo. Todos

êssês esclarêcimêntos foram entêndidos como fundamentais para suportar, no quê

respeita aos apoios da Íundação, a tomada de decisáo.

Objetivo estratégico 1 - Apoiar a implementação de projetos de

intervenção social, cultural, educativos, artísticos e recreativos.

Entidades e respetivos projetos apresentados:

r LJnião de Freguesias da Chamusca e PinheiÍo Grande apresentou três

projetos:

+ apoio financeiro pâra aquisição de bens âlimentares do Banco Alimentar desta

União de Freguesias;

+ Apoio para o projeto Programa "Missão Bébé +" que pretende promover medidas

de incentivo à nâtâlidade:

-' Apoio Íinanceiro à Universidade Sénior da União de Freguesias; 4
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t Fábrica da lgrêja Paroquial de Santa Maria dê Ulme apresentou um projeto

que consiste na conservação do Edifício da lgreja Paroquial de Ulme, com

aplicaÇão nas janelas de fixos êm alumínio no exteÍior.

r Casulme - CentÍo de Apoio Social de Ulmê apresentou três proietos:

- Requalificaçáo do equipamenlo social;

- Requâlificaçáo de equipamento de cozinha;

- Descanso activo;

. Associaçâo Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca:

aprêsentou um projeto para aquisiÇâo de Desfibrilhador Automático Externo (DAE);

r Centro de Apoio Social Aconchêgo - apresenlou um projeto para aquisição,

renovação e modemização de equipamentos de cozinha, sâlâ dê reÍeições e apoio

domiciliário;

. Sociedade Filarmónicâ Uniáo Matênse - apresentou um projeto parâ âquisição

de um saxofone tenor para a Banda Filarmónica União l\iíatense.

I Comissão de Gestão da Capela da aldeia da Mala -apresentou um projeto

para aquisição e colocação de refletores de aquecimênto.

5

r Sociedade Filarmónica de lnstÍução ê Rêcreio Caffegusirênse Vitória -
apresentou um projeto pâra aquisiçâo de fardamento para os músicos da Banda

Filarmónica.
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t Chamusca Basket Clube - apresentou um projeto denominado Clube da

Amizade - Prática de Desporto com Valores - que consiste em proporcionar às

crianças mais carenciadas e isoladas do concelho da Chamusca o interesse pela

pÍática desportiva nomeadamente o bâsquetebol.

r FábÍica da lgÍeja Paroquial da Fíeguêsia dê São BÉs da Chamusca -

apresentou um projeto denôminado 'Fé Mais Longe" que consistê no apoio à

realização de um Campo de Férias pâra jovens dos 7 aos 17 anos com residência

no concelho da Chamusca.

r Santa Casa da Misericórdia da Vila dê Chamusca - apresentou um proielo que

consiste na reestruturaÇáo de WC - Zona Verde.

+ projeto apresentado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Santa Maria dê Ulme

que teve como objetivo consolidar as antigas janelas com a aplicaçáo de Íixos êm

alumÍnio no exterior. A fundaçâo apoiou este poeto no montantê dois mil,

quatrocentos e vinte cinco euros e onze cêntimos, com IVA incluído;

b

r Grupo Dramático Musical - JNP - apresentou dois projetos:

--+ Substituição de janelas em madeirâ por alumínio;

+ Pintura das janêlas interioÍes e respetivas poÍtadas e do hall de entradã;

Foram seleccionados e apoiados em 2021 os projectos que em baixo

discriminamos:
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+ Projeto apresentado pela AssociaÉo HumanitáÍia dê Bombêiros VoluntáÍios

de Chamusca: aquisição de Desfibrilhador Automático Externo (DAE), no valor de

dois mil oitocentos e seis euros e sessentã cêntimos, acrescido de lVA. A Fundação

apoiou este projeto no montante de dois mil ê quinhenlos euros, com IVA incluído.

+ projeto apresentado pela Sociêdade Filarmónica União Matense, para

aquisiÉo de um Saxofone Tenor Yamaha YTS480, dourado. A Fundação apoiou

este projeto no montantê de mil novecentos e sessenta e nove euros, com IVA

incluído.

- projeto apÍesentado pela FábÍica dâ lgreia Paroquial da FÍeguêsia de São

Brás da Chamusca denominâdo "Fé Mais Longe'que consistiu no apoio à

realizagão de um Campo de Férias para jovens dos 7 aos 17 anos residentes no

concelho da Chamusca. A Fundação apoiou este proieto no montante de mil

novecentos e três euros e trinta e seis cêntimos.

Foram selecionados os píojetos mencionados antêriormente de acordo com os

critérios deÍinidos parâ dois mil e vinte e um, publicitados na âta desia Íundação

com o número 206 divulgada no sitio institucíonal da Íundâção:

+ Priorização de intervenção no âmbito da ação sociãl;

-) Rotatividade dâs instituiçóes beneficiárias;

+ Apoio a projetos simultaneamente nos dois âmbitos geográÍicos de intervençáo

da fundaÇão (concelhos da Chamusca e aldeia da Mata) e náo apenas na

Chamusca ou nâ Mata;
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Pelo facto da Pandêmia da COVID 19 têr tido também um grande impacto no

aumento de desemprego e no incremênto dâs diÍiculdades êconómicas das

Íamílias, e em particular as mais vulneráveis, entendeu este conselho de

administraçáo manter um apoio de atribuiçáo de dez cabazes de Natal, com

géneros âlimentares, no valor de 50,00 euros cada cabaz. Esta atividade permitiu

proporcionar um Natal mais Íeliz a familias, com manifestas cãrências

socioeconómicas, residentes no Concelho da Chamusca.

A execução dos projetos foi da responsabilidadê de cada uma das entidades que

submeteÍam a sua candidatuÍa à fundação, contudo, monitorizados, ao longo do

ano de 2021, diretamente na sua execução, pelo conselho de administração da

fundação. Foram reÍerenciados e evidenciados, por diversos meios (pagina dâ

internet, rêdes sociais, placas aÍxadas locâlmente, êm cerimónias e evêntos, entre

outros) não apenas pela fundação mas principalmente pelas instituiçôes

bêneficiáriãs dos apoios da Íundaçáo.

PaÍa além destês apoios rêsultantes de candidaturas à fundaçâo, esta também

ãpoiou, em pequênos montantes, outras assocíaçõês do Concelho da Chamusca:

tclube Columbófilo da Chamusca- apoio na aquisição de Troféus no valoÍ de

cinquenta ê sete êuros e cinquenta e seis cêntimos, Estê ãpoio vem na

continuidade do apoio que era dado pêlo bênemérito Senhor Dr Joáo José Oliveira

Neves Duque e quê atendendo ao montantê ênvolvido iulga-se excluído da

necessidade de candidaturas as projectos regulados no âmbito do cumprimento da

missão da fundação.

I
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Saliêntamos o facto de em 2021 ter sido ultÍapassado o valor de apoios com uín

montante definido em regulamento de 7.500,00 Euros uma vez que por forma a

podermos âpoiar todos os projetos que se entendeu que deviam de apoiados,

decidiu este conselho de administraÇão ultrapassar este valor definido. Assim o

valor total de apoios no cumprimento da missão da fundação foi de 9.297,47 euros

(nove mil duzentos e noventa e sete euros e quarenta e sete cêntimos) tendo assim

ultrapassado em 1.797,47 euros (mil setecentos e noventa e sete euros e quarenta

e sete cêntimos) o montante definido em regulamento.

Apresentamos, seguidamente, breve síntese dos eventos que decorreram em

resultados dos pro.ietos apoiados pela Íundação em 2021 .

Cerimónia alusiva do apoio da fundação à Fábrica dâ lgreja Paroquial de

Santa Maria de Ulmo

rtrNDAÇ19t
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Gerimónia alusiva do apoio da fundação à Associação Humanitária de

BombeiÍos Voluntários de Chamusca,
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Cerimónia alusiva do apoio da fundação à Sociedade Filarmónica União

Matense
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Cerimónia alusiva do apoio da fundâção à Fábrica da lgÍeiã Paroquial da

Freguesia de São Brás da Chamusca com o projeto denominado "Fé Mais

Longe"

Meta í - Atribuição de prémios anuais de incêntivo âcadémico

- Prémio Dr. Rafael Dugue - atribuído ao mêlhor aluno que lermina o ênsino

secundário no agrupamento de Escolas da Chamusca.

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

apesar de em ano de Pandemia, promovêu â atribuiçáo anual do Prémio " Dr Rafâel

Duque". 12
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Objetivo estratégico 2 -Promover e reconhecêr o desenvolvimento

educativo das populaçôes.
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Este Prémio tem mmo 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 âdministrâgâo desta ÍundaÉo entregou, na cerimónia de QuadÍo De

honra do Agrupamento de Escolas da Chamusca, o Prémio Dr Rafael Duquê ( um

computador no valor de 1.000,00 Euros) âo aluno João luís Rosa Chaveiro, do

Curso Cienlífico Humanístico de Ciências e Tecnologias, que obteve a classificaçâo

final de curso de 19 valores. lngressou no curso de Engenharia Física Tecnológica

do lnstituto Superior Técnico dâ Universidade de Lisboâ.

13
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-- Prémio Dr. João José Oliveira Neves Duguê - prémio de mérito e excelência,

no vâlor de 2.500,00 euros, atribuído ao melhor aluno de Engenharia Agronómica,

formado pêlo lnstituto Superior de Agronomia (lSA) da Universidade de Lisboa.

Em 20?1, em resultado da situação pandémica, foi entregue a edição de 2020 à

melhor aluna de Engenharia Agronómica do lnstituto Superior de Agronomia -

Eng'Sofia Canteiro Patrício e a edição de 2021 à melhor aluna de Engenharia

Agronómica do lnstituto SuperioÍ de Agronomia - Enga MâÍiana Cordeiro

Pêrêira (não esleve presente pelo fâcto de estaÍ integrada numa missão de

voluntariado êm S.Tomé e Príncipê solicitando que Íosse lida uma comunicação

pela Senhora ProfessoÍa Dra Helena Oliveira).

A entregâ deste Prémio decorreu no passado no dia 7 de dezembro de 2021,

integrada na cerimónia de abertura do ano letivo 2021-2022, com a presença do

Senhor Reitor da Universidâde de Lisboa Profêssor Doutor Luis Ferreira.

14
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Objetivo êstratégico 3 - Promover o desenvolvimênto cultural das

populaçôes

Meta , - Foi terminada a inventariação de todo o acervo bibliográÍico património da

fundação sem ainda ter corrido a ligaçâo à Biblioteca l\ilunicipal por forma a poder

ser disponibilizado á rede públicâ.

Meta 2 - Ocorreu abertura, às terças-feiras de manhã, ou sempre que se justilicou,

do edifÍcio sede da Fundação, à comunidade, em períodos que a situaçâo

pandémica permitiu, em conformidade com as oriêntâçoes nacionais nesta matéria

de visitas a espaços museológicos, As visitas foram guiadas, numa visita

museológica que integra a Casa Museu Dr. Rafael Duque, Núcleo Museológico

Agrícola Eng. Rafael Duque e Núcleo Museológico Tauromáquico Eng. Jorge

Duque.

Meta 4 - Também resultado da situação pandémica não ocorreu em 2021 a

disponibilizaçâo, a entidades públicas ou privâdas, de êspaços da Íundâçãô que

permitam, através da sua utilização por diversos públicos, a promoção do

desenvolvimento cultural e recr6ativo local.

15
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Meta 3 - Atribuição dos TroÍéus Eng. Jorgê Duque e Dr Joâo Duque.

Em resultado da situação pandémica não ocorreu, em 2021, â tradicional corrida de

toiros da Quinta-fêira da Ascensão e consequentemente não houve a atribuição

deste dois Troíéus contemplados em Plano de Atividades de 2021.
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Meta í - Ocorreu, sempre que possível, a particÍpação da Íundação em todas as

redes iocais assim como em eventos que se revelaram estratégicas para a

prossecução da sua missão.

Meta 2 - Em resultado da situação pandémica não decorreu a habitual semana de

festividades da Ascensão na Chamusca.

Meta 3 - Êm resultado da situação pandémiÇa não se realizou o evênto na

FundaÇão em Setembro de 2021 . Foi adiado pae 2022

Objetivo estratégico 5 - Preservar a memória da família.

Meta í - Em resultado da situação pandémica não se Íealizou o evênto em

setembro de 2021, Çom a intervenÇãô do Diretor do Departamento de História da

Universidade de Coimbra, Prof. Dr Avelãs Nunes, com uma comunicação alusiva à

importância política de Dr RaÍael Duque. lr-se-á realizar, em função da evolução da

situação pandémica, previsivelmente em 2021 ou evêntualmenle em 2022.

Meta 2 - Em resultado na situâção pandémica e consequentemente por

impossÍbiÍidade de juntar a populaÇão da Mata para discussão pública para

atribuiÇão do nome do Senhor Dr. João José Oliveira Neves Duque a uma rua na

l\,4ata, esta atividade Íoi adiada paía 2022.

16

Objetivo estratégico 4 - lntêrvir eÍicaz e eficíêntemêntê no âmbito

da sua missão.
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Meta 3 - Realizâram-se êm abril e aqosto missas em memória da família, Tâmbém

ocorreu visita ao cemitério com deposição de coroa dê flores no âmbito do dia de

finados.

Apesar dê não estâr contêmplado em Plano de Atividades de 2021 no âmbito das

comemorações do dja 13 de maio dê 202í, que este ano também coincidiu com o

Íacto de ser Quintâ-feira da Ascensão, dia com um ênorme significâdo parâ â

populaÉo da Châmusca, ocoffeu a entrega, no Carmelo de Coimbra, na pessoa da

prioresa Madre Ana Sofia, de cópias âutenticadas de diversas cartas, pâtrimónio

da Fundação Rafael e MâÍiá Rosa Neves Duque, referentes à assídua troca de

correspondência entrê a iÍmã Lúcia e Dí Rafael Duque. 17
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Objetivo estratégico 6- Reforçar a identidade própria da fundação.

Mota í - Não oconeu como previsto a identiÍicação exterior da adega sediada em

Vale Cavalos pelo fâcto das obras naquele ediÍicado património da fundação,

previstas para 2021, tercm transilado pa"a 2022 e consequentêmenlê será

desenvolvido em 2022 um trabalho integrado naquelê êspaço.
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I No âmbito da Gestão de Recursos
(patrimonial, humanos e Íinanceiros)

nos

Figura 2 - Eixos de intervenÇão no âmbito dos Recursos
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I Património

Objetivo estratégico í - Dar continuidade à rêqualiÍicação

êstrutural do edifício sede da fundação, melhorando as suas

condições funcionais, de segurança, êstéticas.

iilêta 1 - Realizaram-se, de acordo mm o pÍevisto em Plano de Atividades de

2021, várias obras no edifício sede da fundação, a saber:

. Êliminâção da anliga casa de banho de funcionários localizada no pátio exterior

da Íundação;

. Criaçao de um circuito eléctrico de iluminação do ÍeÍerido pátio do ediÍício sede;

. Regularização do pavimento do pátio dos painéis de azulejos com colocâção de

calçada à Portuguesâ;

r Reparação das paredes e pintura dâs mêsmas com perfeito acabamento;

Todas estas obras decorreram de acordo com o planeâdo

20

FUNDAçÃO
RAFAEI- E MARIA ROSA

NEVES DUQUE
ríÀo:l>,á)



)

,il

d

,l efi ffiffiffi
a

Meta 2 - Náo decorÍeu intervenção no ediÍício da antiga adega sediada em Vale de

Cavalos tendo esla obra transitado para o Plano dê Atividades de 2022.
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Objetivo estratégico 4 - Gerir eficaz e êficientêmênte o património

da fundação.

Meta I - VerificaÇão, bem â bem, em 2021 todos os bens inventariados pâtrimónio

da fundação.

Meta 2 - Não ocorreram investimentos nas propriedades agrícolas

Recursos Humanos

O funcionário dos serviços administrativos, de acordo com as orientações nacionars

realizou alguns periodos de teletrabalho.

Objetivo estratégico I
fundação.

Qualificar os rêcursos humanos da

Meta 1 - O funcionário dos serviços administrativos realizou formaúo em 2021

Meta 'f - Foi desenvolvido em 2021 o processo de Medicina no Trabalho para os

trabalhadores da fundação.

22

Objetivo estratégico 2 - Garantir a Promoção de §aúde Higiene e

Segurança no Trabalho de acordo com a legislação em vigor.
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I Recursos Financêiros

Objetivo êstratégíco í
fundação.

Aumentar as fontes de receita da

Objetivo estratégico 2 - Gerir êficiêntê ê êficazmêntê, assim como

pautar êssa gestão pelo valor da transparência.

Meta í -Os processos de ãquisição de bens ou serviços, das obras realizadas em

2021, foÍam realizados após a realizaçâo dê uma consulta prévia a três êmpresas.

Salientamos porém o facto de nenhumâ aquisição de bem ou sêrviço ter sido

realizada sem ocorrer âprêsentação de orçamento prévio, com avaliação do mesmo

anterior à realização de cada obra adjudicada.

Meta 1 - Mantiveram-se as Íontes de receita da fundação. Em 2021 Íoi tomada a

decisão gestionária de se[ vendido um trator e umâs âlfaiâs agrícolas sem

utilização na fundação e com dêsvalorizaÉo anual. Constituiu uma receila

extraordinária no valor de 9.386,00 euros (nove mil trêzentos e oitenta e seis

euÍos).

Meta 2 - Não ocorÍeÍam candidaturas a fundos de apoio.
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Meta 2 - Disponibilizou-se toda a documêntação gestionário no sítio institucional da

fundação por Íorma a poder sêr sujeita a escrutínio público.

O Conselho Admini ção

(J Pereira Duque)

de )

(Maruel Valêrio )
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