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Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mii e vinte e dois, pelas
nove horas reuniu na sua sede social, sita na Rua GenelalHumberto Delgado,

número quatto e seis, o conselho de administração da Fundação Rafael e
l\4aria 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 linalidade efetuar a âvaliação final dâ ânálise dos
proietos de candidaturas a apoios da FRI/RND no ano de dois mil e vinte e
dois, cujos projetos foram rececionadas no decorrer dos meses de fevereiro e
março do oorrente ano. Fez-se a seieção dos projetos que a fundação ira
apoiar em dois mil e vinte dois com divulgação dos critérios que permitiram â
sua escolha.

------

Foram rececionadas no período de candidatura (feverciro e março de dois mil

e vinte e dois) projetos apresentados por nove instituiçÕes que intervêm no
concelho da Chamuscâ e na aldeia da Mata, concelho de Torres Novas e que
seguidamente discriminamos por ordem da data de rêceçáo nesta instituição:

r Sociêdadê Filarmónica

dê Instrução e Recreio CaÍÍeguêirênsê Vitória

-

âpresêntou um projeto para aquisição dê fardamento para os músicos da
Banda Filarmónica.

r

Cesulmê

-----.-

..

- centro de Apoio socialdê UImê âpresênlou

dois projetos:

--

- AquisiÇáo de equipamenio lnÍormático e Multimédia-'
+ Requalificação de equipamento de cozinha.-----------r Comissâo

+

de Gêstão da Capela da aldeia da Mata, apresentou um projeto:

Aquisição ê colocação dê quatro resguardos com rede para proteção de

intrusâo de pombos, na torÍe da

igreja,---------
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Grupo Dramático ilusical

-

JNP

-

I

âpresentou três projetos:----------------

+

Substituiçáo da porta da entrada em madeira por uma êm alumínio

-

Pintura do hall de entrada do edifício da sede.-------------

-

Pintura exterior do edificio da sede

---*^

r

União Desportiva dâ Chamusca, âpresentou um projeto:----------------------+ Melhoria da eÍiciência energética com substiluiÉo da iluminação atual poÍ
iluminação LED, no rés do chão do edificio

r Centro de Apoio Social Aconchego -

sêde.--

apresenlou três projetos:-----------

Aquisição, renovação e modernizaÉo de equipâmentos de cozinhâ, sala de

-

refeiçÕes e apoio domiciliário

Aquisiçâo , renovaÉo e modernização de a.iudas técnicas

-

TÍansformaçáo de viatura para transporte de pessoas com mobilidade

União dê FÍêguêsias da Chamusca e Pinheiro GÍande âprêsêntou três

+

Bânco de ajudâs técnicas na área da saúde- aquisição de diverso mâterial.-

+

Campo de Férias

-

possibilitar às crianças e jovens que na sua grande

maioria poderão ter uma primeira experiência dê aviáo. Será entre Lisboa ê
Porto com visita a essa cidade e regresso de autocarro.---Universidade Sénior - possibilitar âos frequenladores uma viagem de avião

-

entre Lisboa e Porto

r

*-*----:----

Sociedadê Filarmóoica União Matense - apresentou um

+

projeto:-------

âquisição de um clarinete Yâmâha de 1B chaves pratêadas e de uma TV
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Santa Casa da Misericórdia da Vila de Chamusca

-

apresentou três

projetos:--*-------

+
+

---"--

Aquisiçáo de mâterial de reabilitaçâo fisica para a vâlência ERPI
Renovâção de equipamentos lÚdico e didático para a valência creche O

Coelhinho

+

Aquisiçâo de equipamento de monitorizaçáo para a valência

-

Unidade de

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

terem sido complementados com Íeuniões adicionais com as respetivas
instituiçÕês proponentes, por forma a obter esclarecimentos adicionais de
suporte à tomada de decisão, Íoram selecionados os projetos que em baixo
descriminamos para apoio por parte da fundação em dois mil e vinte e dois:..-

.

projeto apresentado pelo Caaulmê

-

Centro dê Apoio Social de Ulme para

aquisiçáo de equipamento informático

e multimédia, no valor de dois

mil,

quatrocentos e quarenla e cinco euros e setenta e sete cêntimos com IVA

incluído.----------

t

projeto âpresenlado pela Comissão de Gêstão da Capêla da aldeia da

Mata, para aquisiçáo

e

colocâção dê quatío resguardos com rede para

proteção de intrusão de pombos, na torre da igreja, com o âpoio de milêuros,

com IVA incluído

r

projeto apresentado pela União de Freguesias de Châmusca e Pinheiro

Grânde a fundação âpoiará o Campo de Férias para cÍianças e jovens que nâ
sua grande maioÍia iíão ter uma primeira experiência de aviáo. Será entre
Lisboa e Porto com visita a essa cidade e regresso de autocarro.----------------

Apoiará no valor de dois mil e quinhentos euros, com IVA
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projeto apresentâdo pêlo Centlo de Apoio Social Aconchêgo, para
aquisiÇão de equipamentos para a cozinha, sala de refeições e apoio
domiciliário no valor de mil. duzentos e noventa e nove euros e oitenta e seis
cêntimos

Forâm selecionados os projetos mencionados anteriormente de acordo com
os critérios definidos pâra dois mil e vinte e dois e que publicamos:-------------Priorização de projetos que beneficiem diretâmente pessoas, priorizando
ação sociâ|, assim como também a crianças e jovens, após longos período§

-

de conÍinamento;---

-

+

histórico;------*----"-

ConservaÉo de património
Rotatividade das instituições

beneÍiciáÍiâs;------------

-"

Apoiar projetos simultaneamenle nos dois âmbitos geográÍicos de
intervenÉo dâ fundação (concêlhos da Chamusca e aldeia da Mata) e nâo

apenas na Chamuscâ ou na

Mâta----

O valor total de projetos apoiados em dois mil ê vinte e dois íoi dê sete mil,
duzentos e quaÍentâ ê cinco euros e sessênta e três cêntimos. Como o total

de âpoios nâo atingiu os sête mil e quinhentos euros valor contemplado no
Regulamento de candidaturas anuais de projetos a apoiar pela fundaçáo, foi

entendimento dêste conselho

de

administrãçáo, atribuiÍ

à

Associaçâo

Humanitária dê Bombeiros Voluntiidos Chamusquenses o valor de quinhentos

euros, com a carater excecional em dois mil e vinte e dois, atendendo

êscalada

de

preços

de

combustívêl que incrementa

gestionáriâs desta associaçâo

as

à

diÍiculdades

humanatária.-*----..-------

Numa óticâ de total transparência na gestão da fundação, entendê este
conselho de administração, publicitar estâ atâ no sitio oficial da fundâçáo para
possibilidade de fácil consulta. Nada mais havendo a tíatar pelas doze horas e
trinta minutos deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata
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que eu Jorge Manuel da Silva dos Santos, redigi, e vou assinar em conjunto
com os membros do conselho de administraçâo.----------

O Conselho de Administraçáo

(João Pereira Duque)

e

re de

ra

rancisco Valério

SecretaÍiado da Íeunião

(

da Silva Santos)
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