10ª EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DE ORQUÍDEAS DO PORTO

2019
NORMAS PARA AS ORQUÍDEAS A EXPOR POR ASSOCIADOS E OUTROS ORQUIDÓFILOS
A APO tem o prazer de o(a) convidar a participar na 10ª Exposição internacional de orquídeas do Porto, que se realizará na EXPONOR nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019.
Os orquidófilos interessados poderão expor e submeter as suas orquídeas a concurso,
com a obrigatoriedade de as ceder durante todo o tempo da realização da exposição, de
acordo com as regras a seguir descritas.
1.Categorias a concurso - Para a presente exposição definiram –se 9 categorias a concurso,
sendo as primeiras 8 (A a H), destinadas aos orquidófilos em geral, e a 9ª (I), destinada a profissionais, a saber
A: Grupo Cattleya, Laelia e aliança
B: Grupo Vandáceas e aliança (inclui Phalaenopsis)
C: Grupo Cymbidium
D: Grupo Dendrobium
E: Grupo Cypripedioides ( Paphs, Phrags e Cypris)
F: Grupo Oncidinae e aliança
G: Grupo Outras espécies e híbridos
H: Micro-Orquídeas
I: Profissionais

2. Entrega de plantas - As plantas devem ser
entregues à organização da APO no balcão da
receção da exposição na EXPONOR, no dia 3 de
abril das 10 às 17 horas e a 4 de abril das 10 às
13h00, sem qualquer referência ao cultivador,
mas devidamente identificadas .
A receção das plantas, será feita mediante um breve registo descritivo das orquídeas entregues.
Recomenda-se que os proprietários mantenham em paralelo um registo pessoal das plantas entregues. Com a entrega o proprietário receberá uma ficha com um número aleatório para as suas
orquídeas, ficha esta que deve ser guardada, servindo para efetuar a recolha das plantas no final
da exposição.

3. A APO reserva-se o direito
de não aceitar para exposição
plantas em deficiente estado
sanitário.

4. Concurso de Orquídeas –
A APO promoverá a realização
do concurso de orquídeas, visando premiar as melhores
orquídeas nas categorias de A
a H, para a atribuição dos 1º,
2º e 3º lugares, em cada grupo, e ainda, premiar a melhor planta apresentada na categoria I, por profissionais .
A avaliação será feita por júri internacional pelas 18 horas do dia 4 de abril.
O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer dos prémios se não houver plantas com qualidade suficiente para tal distinção.
As plantas a concurso terão que estar na posse do cultivador proponente, há pelo menos 6 meses.
As plantas propostas à categoria Micro-Orquídeas, terão aprovação prévia do júri, e, em caso de
não admissão, serão integradas na categoria correspondente.
Os profissionais presentes na exposição poderão apresentar a concurso na categoria I, orquídeas
de qualquer género.
As orquídeas premiadas durante a exposição serão identificadas com o respetivo ribbon. A APO
registará os prémios que serão publicados no sítio da internet e na revista “Lusorquídeas”.
A entrega de trofeus e certificados será feita no decurso do jantar de convívio a realizar pelas 20h
do dia 4 de abril.

5. Levantamento de plantas — Finda a exposição, pelas 19 horas do dia 7 de abril, procederão
os participantes ao levantamento das plantas, devendo para o efeito dirigir-se à mesa da APO.
Só é permitido o levantamento direto da exposição quando acompanhado por um membro da organização.

Graziela Meister, Presidente da Associação Portuguesa de Orquidofilia [Lusorquideas], a
primeira associação em Portugal dedicada em exclusivo à divulgação do fascinante e maravilhoso mundo das orquídeas.

