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Exposição decorre na Exponor, de 05 a 07 de Abril de 2019

Orquídeas de todo o Mundo na Exponor
para a 10.ª Exposição Internacional de
Orquídeas do Porto
Levada pela paixão que nutre por essas majestosas plantas, a Associação Portuguesa de
Orquidofilia (A.P.O.) tem muito orgulho em anunciar a sua 10.ª Exposição / Venda
Internacional de Orquídeas do Porto, agendada para os dias 05, 06 e 07 de abril de 2019,
na Exponor - Feira Internacional do Porto.
A A.P.O. atinge assim a marca de uma década de exposições de orquídeas no Porto,
trazendo até ao seu público fiel, nacional e espanhol, orquídeas de todo o mundo pela
mão de alguns dos melhores produtores internacionais de orquídeas e apresentando a
melhor mostra nacional de orquídeas em flor, graças à participação, colaboração e
cedência das mesmas por parte de expositores, de associados e de orquidófilos em geral.
Ao longo destes 10 anos, a Exposição Internacional de Orquídeas do Porto já passou
pelo Jardim Botânico do Porto, pelo Palacete Pinto Leite, pela Galeria da Biblioteca
Municipal Almeida Garrett, nos jardins do Palácio de Cristal, e pelo Edifício
Transparente, sendo este o 5.º ano que a mesma se irá realizar na Exponor, um espaço
amplo e com todas as condições de conforto e de acessibilidade para receber o público
visitante deste prestigiado certame.
A 10.ª Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto reunirá, em mais
de 4.500 m2, os melhores espécimes de orquídeas trazidos por expositores e por
colecionadores privados que, ao longo dos anos, cultivam com todo o amor uma enorme
variedade de espécies e híbridos de orquídeas e que aqui orquidófilos e público em geral
pode apreciar numa exposição cuidada e diversificada.
Organizada pela Associação Portuguesa de Orquidofilia (A.P.O.), a Exposição / Venda
Internacional de Orquídeas do Porto é o maior e mais importante evento da orquidofilia
a nível ibérico, e pretende fomentar o conhecimento e interesse pelas orquídeas, nas
suas mais variadas vertentes.
“São 10 anos fantásticos a trazer para Portugal produtores e expositores de orquídeas
de todo o mundo para que os nossos orquidófilos possam assim ter acesso a orquídeas
espécie e enriquecer as suas coleções privadas. Quando essas orquídeas estão em flor,
podem depois mostrar o resultado do seu cultivo numa das diversas exposições
nacionais que organizamos. A exposição do Porto também proporciona conhecimento a

viva voz, já que convidamos alguns dos expositores para falar das suas experiências de
cultivo nas palestras que decorrem na Exponor ao longo de todo o fim de semana. E,
claro, teremos sempre a exposição de orquídeas dos nossos associados, que será ainda
maior, e à qual se junta, este ano, uma exposição de orquídeas dos hortos
participantes. Motivos não faltam para que o público, conhecedor ou mero apaixonante
por plantas e flores, nos visite durante esse fim de semana na Exponor”, refere Graziela
Meister”, presidente da A.P.O.
A edição deste ano conta com 21 expositores, 14 expositores nacionais e 7 expositores
estrangeiros (Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Malásia e Espanha), bem
como dois dias de palestras em torno de temas relacionados com o cultivo de orquídeas,
a maior parte das quais em língua espanhola.
Como novidade, a exposição deste ano contará com a participação do Bonsai Clube do
Porto, da Associação Portuguesa de Plantas Carnívoras e de Hortos dedicados ao cultivo
de Catos e Suculentas.
A 10.ª Exposição volta a contar com uma exposição de desenhos infantojuvenis,
resultado do desafio lançado uma vez mais às escolas pela A.P.O. para que os alunos
desenvolvam desenhos subordinados ao tema “Orquídea”.
Continuando na linha do rigor na avaliação das plantas, teremos um painel de jurados
especialistas que atribuirão os prémios de acordo com um modelo “Ribbon Judging –
Best In Show”.
A 10.ª Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto pode ser visitada nos
dias 05, 06 e 07 de Abril na Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos.
A entrada tem um custo de €4,00 por pessoa, sendo gratuita para todos os sócios da
A.P.O. com as quotas em dia.
Para uma atualização dos expositores/vendedores e qualquer update da nossa
Exposição, consulte www.lusorquideas.com

10.ª EXPOSIÇÃO / VENDA INTERNACIONAL DE ORQUÍDEAS DO PORTO

Horário

Exponor – Feira Internacional do Porto
Av. Dr. António Macedo, 574 - Leça da Palmeira
4454-515 Matosinhos - Portugal
05, 06 e 07 de Abril de 2019
6.ª Feira, Sábado e Domingo, 10h00 - 19h00

Preço

€ 4,00 [Entrada Gratuita para Associados com Quotas em Dia]
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Sobre a A.P.O. - Associação Portuguesa de Orquidofilia:
Formada em 2007, a 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.
A Associação Portuguesa de Orquidofilia é a primeira associação em Portugal dedicada
à divulgação do fascinante mundo das orquídeas. Desde a sua fundação que tem trilhado
um longo e intenso caminho na organização de dezenas de workshops anuais e gratuitos
por todo o país, ensinando, explicando e tirando dúvidas sobre o cultivo destas
maravilhosas plantas. Para além dos workshops, organiza anualmente as Exposições
Internacionais de Orquídeas do Porto e de Lisboa e várias outras exposições de dois dias
que se têm revelado de enorme sucesso, entre outros eventos e atividades, tendo sempre
como foco a orquídea.

Para mais informações contacte, por favor:
Graziela Meister – 933 406 323 (Telemóvel)
grazielapmeister@gmail.com
Apresentação
http://www.lusorquideas.com/10-exposicao-internacional-de-orquideas-do-porto131503.html
Expositores
http://www.lusorquideas.com/8-exposicao-internacional-de-orquideas-do-portoexpositores-508309-641096.html
Com os melhores cumprimentos,
A Organização,
Graziela Meister

