
 

Estufa-fria 

A Estufa-fria é um dos mais 

importantes espaços verdes e constitui 

um dos ex libris da cidade de Lisboa. 

Autêntico museu vivo, é um lugar 

privilegiado onde reúne um grande 

número de espécies de diferentes 

famílias, onde se pode desfrutar de 

agradáveis momentos por entre lagos, 

cascatas, regatos e obras de estatuária, 

o local de eleição para a realização de 

um evento a nível internacional, cujo 

tema central serão as orquídeas. 

(http://estufafria.cm-lisboa.pt/a-estufa/a-estufa.html) 

Contactos 

Telefone: + 351 21 388 22 78 

Correio Eletrónico: estufafria@cm-lisboa.pt 

Web: http://estufafria.cm-lisboa.pt/ 

 

 

 

  

Sobre a Associação 
Portuguesa de 
Orquidofilia  

Formada em 2007, a A.P.O. - 
Associação Portuguesa de Orquidofilia 
nasce da necessidade de criar um 
grupo, aberto a todas as 
nacionalidades, que refletisse o cultivo 
nas condições de Portugal e que 
pudesse também servir como 
catalisador para o desenvolvimento 
nacional da orquidofilia.  

Contacte-nos 

Telefone: + 351 226 189 896 

Correio Eletrónico: lusorquideas@gmail.com 

Web: http://www.lusorquideas.com/  

 

 Associação Portuguesa de 
Orquidofilia 
Avenida da Boavista, 3528 

4100-122 Porto - Portugal 
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Dendrobium aberrans hibrido 

16 out 
17H00 - Sessão de Abertura 

19H00 - Encerramento de portas 

17 out 
10H00 - Abertura de portas 

14H30 - Palestra 

“Orquídeas em apartamento” – Rui Tavares 

16H00 - Palestra 

“Orquídeas Silvestres Portuguesas” – Dr. José 

Brites Monteiro 

17H30 - Entrega de Prémios 

Melhor Espécie – Dr. José Sá Fernandes 

(Vereador da CML) 

Melhor planta – Representante ViPlant 

(patrocinador deste prémio)) 

Melhor hibrido – Dra. Graziela Meister 

(Presidente da APO) 

19H00 - Encerramento de portas 

18 out 
10H00 - Abertura de portas 

14H30 - Palestra 

“As fascinantes plantas aéreas” – Jorge Freixial 

16H00 - Palestra 

“Tudo sobre a Cattleya walkeriana” – Dr. 

Daniel Dias 

19H00 - Encerramento da Exposição 

 

  

 “Durante três dias, Lisboa vai ser 

invadida pelo cheiro e cor da 1ª 

Exposição Internacional de 

Orquídeas de Lisboa” 

Orquídea 

São todas as plantas que compõem a família 

Orchidaceae, pertencente à ordem Asparagales, 

uma das maiores famílias de plantas existentes. 

Os membros das Orchidaceaea, comumente 

designado por orquídeas, apresentam uma 

imensa diversidade de formas, de crescimento 

epifítico (mais de 70% das espécies da família) 

bem como terrestre, e colonizaram a maioria 

dos habitats do nosso planeta desde os trópicos 

ao círculo Ártico. A taxonomia da família 

Orchidaceae, desenvolveu-se ao longo dos 

últimos 250 anos, desde os 8 géneros 

reconhecidos inicialmente por Linnaeus até aos 

atuais 890 géneros agrupados em 5 subfamílias 

 Apostasioideae, Reichenbach 

 Cypripedioideae, Lindley 

 Vanilloideae, Szlachetko 

 Orchidoideae, Lindley 

 Epidendroideae, Lindley 

Cada subfamília subdivide-se em tribos, e estas 

em subtribos, que por sua vez agrupam os 

géneros e estes as espécies - atualmente existem 

cerca de 27800 espécies aceites. 

Belas e misteriosas atraem todos quantos se 

cruzam com elas. As orquídeas encantam pela 

sua singularidade, forma, cor, textura e pelo seu 

perfume.  

  

 

Cattleya purpurata var. carnea 

Participações Especiais 
Núcleo de Orquídeas da CML – coleção de 

plantas que têm mais de 40 anos e tiveram 

origem na ilha da Madeira. 

Exposição dos associados – plantas floridas 

pertencentes às coleções particulares dos nossos 

associados. 

Parque Nacional de Singapura - relevante 

contributo com a exposição de algumas das 

suas espécies únicas. Classificado pela UNESCO.  

Coleção Ranta – Mostra de uma parte da 

coleção particular do casal finlandês Pekka e 

Tuulikki Ranta. 

Exposição fotográfica de Orquídeas Silvestres 

– Autoria Dr. José Brites Monteiro – Exposta no 

recém-inaugurado Centro de Interpretação. 

Expositores 
Ecuagenera - Orquideas del Ecuador | Equador 

Peruflora - Peruvian Orchids | Peru 

Röllke Orchideen - Alemanha |  

Wingarden & Home - Portugal |  

ViPlant Garden Centre - Portugal |  

Mestre Jardineiro - Portugal |  

Interior Vivo - Portugal |  

Orquídeas & Cª. - Portugal |  

Bromélias do Brejo - Portugal |  

Casa de Encosturas - Portugal |  

Horta da Vila - Portugal |  

 


