Editorial

2014 é ano de eleições
Em tempo de verão, o presente número desta revista
propõe leituras frescas e saborosas para passar um pouco
do seu tempo livre.
Começamos por lhe propor que se familiarize com as atividades da APH em preparação para o último quadrimestre
do ano, convidando-o à participação na Agroglobal 2014,
nos encontros ibéricos de Horticultura Ornamental e de Maturação e Pós-colheita, na 2.ª Conferência Anual do COST
ACTION FA1204, no Simpósio de Culturas Agro-industriais,
na 15.ª Visita Vitivinícola: Madeira e no 3.º Simpósio Nacional de Fruticultura. Dois dos eventos decorrerão em Espanha e os restantes em diferentes zonas do país, com um
relevo especial para o Arquipélago da Madeira onde a APH
tem organizado poucos eventos. No entanto, congratulamo-nos com o facto de os nossos associados madeirenses participarem sempre empenhadamente nos nossos eventos no
Continente, pelo que esta visita será certamente uma excelente oportunidade para nos reencontrarmos.
A nossa participação na Mostra de Sabores e Saberes
e no 3.º Encontro de Compostagem Doméstica, que decorreram em Lisboa e Leiria, respetivamente, é uma prova que as
solicitações que a APH recebe regularmente para participar
em diversos tipos de eventos técnico-científicos não param
de aumentar. Este facto demonstra o reconhecimento público do papel da APH que, em 38 anos de existência, se apresenta como a mais antiga e forte organização da Horticultura
nacional. É sempre com muito agrado que a APH tem respondido de uma forma positiva a estes convites, o que nos
possibilita a divulgação das nossas atividades a um público
mais diversificado, mas também muito interessado e carente
de informação e que tem ajudado a aumentar expressivamente a nossa extensa lista de associados.
Os artigos na secção de Jardinagem da revista Fugas,
do jornal Público, continuam a ser publicados quinzenalmente, tendo já ultrapassado os 60 temas. Esta atividade da APH
tem também dado grande visibilidade à nossa Associação

para um público ainda mais generalista, tal como aconteceu
com a entrevista à TSF inserida no programa Portugueses
Excelentíssimos, no âmbito do Ano Internacional da Agricultura Familiar, que este ano se comemora.
Os artigos técnicos que se publicam nesta revista, desde
uma proposta de uniformização de designações nos sistemas de cultivo sem solo, com grande expansão na agricultura portuguesa, à avaliação sensorial de infusões, passando pela utilização das novas tecnologias no melhoramento
em Horticultura e às intervenções em verde na vinha, irão
certamente proporcionar alguns momentos de relaxamento
e de atualização de conhecimentos aos nossos leitores.
As empresas dos sócios patronos, com forte implantação no território nacional, assim como uma jovem empresa
de propagação, melhoramento e consultoria encerram os
conteúdos que vos preparámos com tanto prazer e que esperamos sejam do vosso agrado.
Vem a propósito, o título escolhido para o penúltimo editorial do nosso mandato, uma vez que pretende ser um alerta
sobre a relevância do ano de 2014 para o futuro da APH.
É um ano eleitoral!
Em breve será divulgada informação sobre a data limite
para a receção de listas candidatas para os Órgãos Sociais
da APH para o triénio 2015-2017, pelo que apelamos à participação de todos neste ato associativo, quer com listas, quer
no próprio ato eleitoral que culminará na Assembleia Geral
de novembro, especialmente convocada para este fim.
O futuro da APH está nas mãos dos seus associados, que
durante os 38 anos da sua existência souberam reconhecer
a dedicação, esforço e vontade de fazer cada vez mais e
melhor por parte dos dirigentes, através da participação nas
atividades que foram sendo organizadas, co-organizadas ou
apoiadas pela APH.
Esperamos continuar a contar com a vossa participação
cada vez mais ativa e desejamos um excelente regresso
de férias.
Saudações hortícolas
Maria Elvira Ferreira
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