Editorial

Revisitar as atividades da APH
Uma vez mais a Revista da APH chega aos seus leitores
sempre recheada de motivos interessantes de leitura, desde
notícias de eventos passados e futuros que a associação co-organiza e/ou apoia, artigos técnico-científicos, entrevista,
atividade interna e calendário de eventos.
Além disso, neste número, para nós muito especial, fazemos uma sentida homenagem ao nosso Tesoureiro Alberto
Vargues que há tão pouco tempo partiu para a sua última morada. Pedimos a familiares, colegas, amigos e companheiros
de uma vida que expressassem e partilhassem connosco a
sua vivência com o colega e amigo que a todos deixa muitas saudades. Os testemunhos aqui apresentados transmitem o sentir mais profundo de cada autor, sem que a equipa
editorial da Revista tenha tido qualquer responsabilidade no
teor dos textos publicados. Alberto Vargues exerceu condignamente, desde 2009, as funções para as quais o desafiámos. Desde o primeiro momento respondeu afirmativamente
e com muita determinação a todos os desafios com que a
APH se deparou, tendo sido sempre um grande apoio quer
para os bons momentos, que foram muitos, quer para os menos bons que juntos conseguimos ultrapassar. A 14.ª Visita
Vitivinícola ao Arquipélago dos Açores, por ele inicialmente
organizada com tanto afinco e vontade de concretização, é
parte integrante dessa homenagem.
Este quadrimestre foi rico em eventos que decorreram de
norte a sul do país, desde as Jornadas da Batata (Santarém),
as Jornadas do Vinho Biológico (Cartaxo), o 2.º Dia Internacional do Fascínio das Plantas (Ponte de Lima, Santo Tirso,
Viseu, Coimbra, Paiã e Faro), o 8.º Simpósio Internacional de
Cultura In Vitro e Melhoramento Hortícola (Coimbra) e o 2.º
Encontro de Compostagem Doméstica (Leiria). Contactámos
com alargado número de pessoas de diversas faixas etárias
e com formação e centros de interesse muito diversificados.
Assim, ficámos mais ricos e satisfeitos por conseguirmos levar o nome da APH a diferentes regiões do nosso país.
A Região Demarcada do Douro volta a ser falada na Revista da APH, desta vez através do projeto EcoVitis, que tem
como objetivo desenvolver uma estratégia de gestão do habitat da região, para servir de suporte à produção sustentável

de vinho do Porto, com benefícios para o ambiente e para a
sociedade.
Dois outros artigos que se publicam referem-se ao sector
da produção de morango em Portugal que, aqui, é devidamente caracterizado e feita uma análise ao potencial crescimento da cultura, e o artigo das doenças e pragas que estão
a condicionar cada vez mais o uso de palmeiras em espaços
verdes.
Outro projeto integrador que se apresenta é o da ‘Urtiga’,
que decorreu na Escola Superior Agrária de Coimbra e que,
à semelhança, do projeto ‘Beldroega’, anteriormente divulgado, teve enorme êxito.
A entrevista ao sócio-gerente da empresa Fungi Perfect é
também um bom exemplo da perseverança para abraçar novos desafios que se distinguem pela qualidade de produtos e
serviços, com provas já dadas.
Como é do conhecimento geral, a APH tem-se afirmado, a nível nacional, essencialmente pela realização e/ou
colaboração em inúmeros eventos com temáticas diversificadas e de nível técnico reconhecido e, mais recentemente,
pela publicação de artigos quinzenais, sobre Jardinagem, na
revista Fugas, suplemento do jornal Público, que nos tem
permitido chegar junto de uma população que até então nos
desconhecia.
Também, a nível internacional, a atividade da APH
tem-se multiplicado por diferentes frentes, pois além da
parceria para co-organização do VII Congresso Ibérico de
AgroEngenharia e de Ciências Hortícolas que vai decorrer
em Madrid, Espanha, no final de agosto e sobre o qual daremos conta no próximo número da revista, a APH é um dos
membros fundadores da Rede das Sociedades Europeias
de Ciências Hortícolas, a par das principais sociedades da
Europa.
Resta-nos desejar umas boas férias, sempre bem merecidas nesta época do ano, e apelar para uma participação
cada vez mais ativa nas atividades da APH, pois só assim se
justifica a nossa existência e o desígnio de levar mais longe
o nome da APH.
Saudações hortícolas
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