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NEWSLETTER nº 3 - Março 2017
Editorial
António Coelho dos Santos *
Caros Colegas e Amigos,
Membros da APEDS,
Não tem sido fácil manter viva esta nossa Associação, gerada pelo sonho de alguns, alimentada pela
persistência de uns quantos outros e nascida da solidariedade de muitos mais.
São já seis anos de vida difícil, complicada até, que só a teimosia de alguns tem permitido que ainda exista.
Os tempos estão difíceis, as crises de vária natureza sucedem-se e o estímulo à participação e envolvimento
desaparece.
Como se tudo isso não bastasse, o imprevisto aconteceu! Após a criação do nosso Site, elemento essencial
para a informação e a comunicação entre todos nós, ele veio a “morrer”. Razões várias, que não importa
agora relembrar, fizeram com que isso acontecesse.
Começámos de novo, quase do zero, e queremos dar-lhe um novo folego! Mas, para que esse esforço não
seja inglório é preciso alimentá-lo, acarinhá-lo, enfim é preciso participação e envolvimento.
Demos-vos conhecimento desta estória, temos tentado comunicar convosco, pedimos-vos auxílio, apelámos
à vossa participação, mas nada… quase nada aconteceu!!!
Sabemos que a APEDS não é notícia, não aparece nos meios de comunicação, nem tão pouco tem benesses
para oferecer; sabemos também que não participou em grandes realizações, que ainda não “construiu”
nada, mas, por isso mesmo, precisamos de apoio, de ajuda, de envolvimento, de ideias…
Caros Colegas e Amigos, com o relançamento da nossa NEWSLETTER, no SITE, com aviso prévio por Mail
para todos vós, esperamos poder dinamizar e dar novo impulso à APEDS.
Contamos convosco. Contactem-nos, sugiram, participem.
* Presidente do Conselho Executivo da APEDS
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1. Notícias da APEDS
Acácio Frade

1.1 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
Campanha de Solidariedade da APEDS - Natal 2016
Realizou-se mais uma Campanha de Solidariedade da APEDS - Natal 2016,
201 com a recepção de
donativos a decorrer entre os dias 5 e 19 de Dezembro.
Como tem sido habitual,, contámos com o apoio da Ordem dos Engenheiros,
enheiros, LNEC, LNEG e IAPMEI. Os
donativos foram entregues ao Banco Alimentar e ao Instituto de Apoio à Criança no dia 19 de
Dezembro.
No Norte,, desde sempre que tivemos a preciosa colaboração do nosso associado, Engº Miguel Violas,
que contactou as habituais instituições doadoras e posteriormente procedeu à distribuição dos
donativos.

2. A APEDS – Princípios e Fundamentos
Acácio Frade

2.1 - QUOTIZAÇÃO DE ASSOCIADOS
Atrasos nos pagamentos das quotas
A nossa Associação tem actualmente registados 86 associados, no
entanto constata-se
se que a grande maioria, apesar do valor anual da
quota ser de 60,00€,, apenas cerca de 15% têm as quotas
regularizadas.
E isto apenas referente ao ano de 2015, porque também se
verificam atrasos significativos referentes aos anos anteriores.
Cerca de 40% dos associados não pagaram quotas nos anos 2013,
2014 e até meados de Novembro de 2015.
Por isso, uma vez mais se apela a todos os associados rápida
regularização da situação, a começar por 2015. Como compreenderão, só assim será possível dar
cumprimento aos objectivos da nossa Associação.
Recorda-se
se que o valor anual da quota é 60,00€, vencendo-se 30,00€
€ a partir de 1 de Janeiro de cada
ano e outro tanto a 1 de Julho
Julho.
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As transferências das quotas devem ser feitas para a conta da APEDS com o

NIB: 0035 0326 00005398130 40

2.2 - MISSÃO E ASSOCIATIVISMO
A questão do atempado pagamento das quotas, leva
leva-nos
nos a recordar o que é a APEDS – Associação
Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social, como é constituída e a que se propõe.

Missão
Como Missão pretende ““o
o aprofundamento do relacionamento entre engenheiros de modo útil e
solidário, virado para o interior do corpo de engenharia e também para o eexterior, para toda a
sociedade e para os países da CPLP
CPLP”.
A APEDS possui uma Carta de Princípios
Princípios, Estatutos e tem como Corpos Sociais, o Conselho Honorário e
Consultivo, o Conselho de Fundadores, o Conselho Executivo, o Conselho Fiscal e a Mesa da
Assembleia Geral.
O Artº 5º dos Estatutos, intitulado Fins, descreve em 14 alíneas
os objectivos da APEDS, servindo de guião à actividade a
desenvolver, onde se destaca, na alínea k) “Desenvolver
espaços, tais como a Casa do Engenheiro, o Clube do
Engenheiro e/ou outros Clubes Temáticos, em que se reforcem
os laços da comunidade dos engenheiros, através de actividades
sociais, humanitárias e de lazer”
lazer”.
A APEDS estáá aberta a engenheiros e a estudantes na CPLP, e
aceita como voluntários os que não se encontram nos dois
grupos anteriores.

Comunicação aos Associados
O Conselho Executivo da APEDS tem reunido periodicamente e, entre outros assuntos, d
debateu o
documento intitulado “Comunicações
Comunicações aos Associados – Plano Quadrienal 2012-2015,
2012
datado de
14-5-2012, e, constatando existirem muitas alíneas daquele Plano que ainda não estão iniciadas,
decidiu concentrar os seus esforços em algumas dessas acções que possa imp
implementar no corrente
ano de 2017.
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3. Lisboa vista por…
por
Sidónio Mota
Circulando sobre Arte
Os passeios do Chiado são uma bela combinação de pedrinhas em
branco e negro. É uma arte que através dos nossos calceteiros se tem
exportado para o Mundo, com destaque para locais onde há
comunidades portuguesas significativas.
Recentemente, no ciclo de Conferências “A Matemática e os Seus
Encantos” (Gulbenkian) com o título Simetria Passo a Passo foi tratada
a matemática das calçadas de Lisboa.
Muitos de nós pisamo-los
los no dia
dia-a-dia sem nos darmos conta da sua
beleza.
Estas zonas de circulação são ancorad
ancoradouro para muitos:
- O fadista que, por prazer e alguns euros, só ou acompanhado, vai percorrendo o repertório
para alegria dos que passam;
- O artesão que fabrica pequenos adornos;
- O artista que exibe as suas habilidades.
Muitos destes fazem-se
se acompanh
acompanhar
ar pelos seus amigos incondicionais, os cães. Impressiona a
amizade e dedicação destes animais que pacientemente acompanham os seus pobres donos
compartilhando frio e fome e, às vezes monopolizando maus tratos sempre com um olhar paciente e
amigo. Não procuram
uram donos ricos para daí tirar partido.
Um dos cães segura na boca um pequeno copo, onde passantes põem donativos enquanto o jovem
dono toca a sua concertina.
O fado agora recuperado com a aparição de novos valores, depois de um período de excomunhão,
ouve-se
se em plena Rua do Carmo. Grupos de turistas seguindo o guia vão apreciando o ambiente e
ouvindo histórias, estórias e fado.
Próximo da Bertrand, que vem vendendo livros desde 1732 e figura no Guiness como a livraria mais
antiga do Mundo em funcionamen
funcionamento,
to, passamos pela florista que todos os dias enfeita com as suas
flores o espaço adjacente. Toda a zona é ladeada com prédios pombalinos de belas sacadas, em ferro
forjado, algumas com flores a valorizá
valorizá-las.
las. As igrejas do Loreto, da Encarnação e dos Mártires
Márti
compõem o ambiente com o som dos seus sinos. O relógio da Igreja de Mártires, de belo timbre, ajuda
os que se dispensaram de comprar um.
Os concertos ao ar livre no Largo de S. Carlos são muito procurados e, como me conta o Alexandre,
que mora na zona,, uma gaivota vem, por vezes, durante as exibições sobrevoar e contribuir com os
seus sons… Será apreciadora?
Em homenagem ao fundador da cidade, Ulisses, a mais pequena luvaria do Mundo tomou
tomou-lhe o nome.
De tão exíguo que é o espaço, com dois clientes a loja fica cheia.
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O Bairro Alto tem como limite nascente a Rua do Misericórdia onde o Tavares Rico existe desde 1784;
a sua ementa, exposta no exterior, começa com “Robalo escalfado a 54º, com bivalves, algas e
salicórnia em água de mar alimonada”… como se deduz é sítio de rigor e requinte.

4. Outros Assuntos
Acácio Frade
Nesta rubrica, sem assunto certo, nem preocupação em fazer escola literária, antes distrair ou chamar a
atenção para provérbios, ditos, situações do dia a dia, etc.
Aceitam-se sugestões e ideias para esta rubrica dos Assuntos Diversos.

A Formiga Juju Agradece
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4.1 - CURIOSIDADES
Novas Leis de Murphy
Do mesmo autor de "Nada está assim tão mau que não possa
piorar", damos conhecimento de algumas das Novas Leis de
Murphy:

Lei da Administração do Tempo
Tudo leva mais tempo do que todo o tempo que tens
disponível.

Leis da Procura Indireta
1. A maneira mais rápida de se encontrar uma coisa, é procurar outra.
2. Encontras sempre aquilo de que não estás à procura.
LEII DA RELATIVIDADE DOCUMENTADA:
Nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação do manual de instruções.

5. Apelo Renovado
Necessitamos da sua contribuição, disponibilidade e apoio para as próximas realizações.
Inscreva-se e apoie a nossa Associação.
Traga os seus colegas de curso, filhos, netos, amigos,…, todos os que quiserem, de alguma forma, ajudar.
Contamos consigo.
Se nos quiser contactar por email pode fazê
fazê-lo através do endereço geral@apeds.pt
geral@apeds
Se nos quiser contactar pode, também, fazê
fazê-lo através do site www.apeds.pt
O Conselho Executivo agradece.
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