Editorial

Traga um amigo também…
Em cada novo ano, o primeiro número da Revista da APH
apresenta sempre um balanço das atividades realizadas no
ano anterior e uma previsão daquilo que se irá realizar no
corrente ano, ou mesmo aquilo que já se iniciou, ou não fosse em março que decorre anualmente a Assembleia Geral
Ordinária da APH, que tem como principal objetivo a aprovação do Relatório e Contas do ano findo e do Plano e Orçamento para o ano em curso. Assim, este ano não foi exceção
e, por isso, os referidos documentos estão publicados neste
número da revista.
O balanço de 2012 foi muito positivo e as atividades desenvolvidas, quer as decorrentes da nossa própria iniciativa
quer aquelas em que colaborámos, na sequência de solicitações externas, multiplicaram-se um pouco por todo o lado
e abrangeram diferentes tipos e temáticas e dirigiram-se a
distintos e diversificados públicos-alvo.
Já neste ano de 2013 a APH esteve envolvida em diversos eventos, destacando-se por ter sido inédito na APH, uma
ação de sensibilização para o consumo de frutas e vegetais
junto de crianças do ensino básico, em colaboração com a
Associação de Produtores da Maçã de Alcobaça e com o
INIAV. Esta iniciativa foi tão bem sucedida que deverá ser
repetida ainda este ano. Os conhecimentos transmitidos às
crianças têm um efeito multiplicador muito eficaz.
Estamos também envolvidos na organização de dois eventos internacionais o 8th International Symposium on In Vitro
Culture and Horticultural Breeding (junho, Coimbra) e o VII
Congresso Ibérico de Agroengenharia e de Ciências Hortícolas (agosto, Madrid, Espanha).
Temos sido solicitados a apoiar eventos cuja organização
é externa à APH, o que demonstra, mais uma vez a nossa
credibilidade e reconhecimento como uma importante estrutura associativa na área da Horticultura. Sempre que possível temos conseguido que os sócios da APH usufruam de um
preço especial para participação nos mesmos, o que por vezes acarreta um esforço para as comissões organizadoras,
mas que tem sido bem aceite, o que muito agradecemos.
Outro acontecimento inédito na vida da APH será a organização de um evento no Arquipélago dos Açores. Trata-se da
14.ª Visita Vitivinícola, programada para quatro dias, em que

os participantes irão visitar as ilhas de S. Miguel, Terceira,
Pico e Faial e os locais mais emblemáticos da vitivinicultura
açoriana, de entre os quais as vinhas do Pico, Património da
Humanidade pela Unesco. Esperamos uma forte adesão dos
nossos associados e dos amigos fidelizados, que sempre
nos apoiaram nestas edições das visitas vitivinícolas. Estas
ocasiões são sempre propícias a um aliviar da tensão do dia-a-dia e permitem-nos partilhar momentos de boa disposição
e convívio com todos os que gostando da viticultura, não dispensam o prazer de conhecer novas paragens, desta vez ao
lindo arquipélago dos Açores, com muito boa companhia…
A imagem da APH e o seu reconhecimento junto do público, em geral, tem tido a sua máxima expressão com a edição dos artigos da secção Jardinagem, publicados na revista
Fugas, suplemento do jornal Público. Nesta altura, foram já
publicados 28 artigos, com uma periodicidade quinzenal, que
procuram responder a vários pedidos que nos têm chegado
com dúvidas e questões inerentes a quem faz ou pretende
fazer a “sua” jardinagem. Os artigos têm versado temas dos
diferentes sectores da Horticultura, distribuídos do seguinte
modo: Geral – 7; Horticultura herbácea – 8 + 3 (PAM); Fruticultura – 4; Horticultura ornamental – 4; Viticultura – 1 e
Olivicultura – 1.
Com o aproximar do novo quadro comunitário, as negociações sobre a nova PAC estão em curso e os produtores estão preocupados com o futuro. Neste sentido, entrevistámos
o deputado europeu Luís Capoulas Santos que nos apresentou a situação atual do assunto.
A importância do consumo e a qualidade dos produtos que
comemos são os pilares da temática agregadora dos quatro
artigos técnicos que integram esta revista e que abrangem
desde as flores comestíveis, às saladas, uvas e outras frutas
variadas.
O doutoramento Honoris Causa do Prof. Silviero Sansavini e um artigo de opinião sobre a importância das feiras e
exposições, completam esta revista que cremos ter muitos
motivos de interesse para os nossos leitores.
Aqui fica a nossa proposta: participe nas atividades da
APH e traga um amigo também…
Muito obrigado Alberto Vargues!
Quando encerrávamos este número da Revista tivemos a
triste notícia do falecimento do nosso colega e amigo Alberto Vargues, Tesoureiro da APH, o que muito nos abalou. O
Alberto integrou a Direção da APH, desde 2009, e sempre
exerceu com muita competência, simpatia e alma a sua atividade. Muito do sucesso e dinamismo da APH a ele se ficam
a dever porque, sempre que necessário, o Alberto estava
presente, por muito que isso custasse ao seu tempo livre e
vida pessoal.
Aos nossos associados e amigos, que nos expressaram
votos de pesar e de solidariedade neste difícil momento da
vida da APH, apresentamos os nossos sinceros agradecimentos.
A APH ficou mais pobre pois a riqueza da nossa associação está nos seus associados. Mas o Alberto deixou-nos
uma forte inspiração e razões para continuarmos ainda com
mais empenho o percurso da APH.
Saudações hortícolas
Maria Elvira Ferreira
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