Sobre a Associação
Portuguesa de
Orquidofilia
Formada em 2007, a A.P.O. Mercado de Culturas

O Mercado de Culturas é um espaço
polivalente, dedicado a eventos
culturais, desportivos e de índole social
com gestão da inteira responsabilidade
da Junta de Freguesia de Arroios.
Situado na antiga nave central do
Mercado Forno do Tijolo e com quase
1000m2 este novo equipamento é já um
importante ponto de encontro de
pessoas e culturas na cidade de Lisboa,
tendo aberto portas em 2016.
O Mercado de Culturas está apto a
receber eventos públicos diversos,
desde exposições, feiras, workshops,
espetáculos, bem como acolhe a
realização de iniciativas com origem no
dinâmico movimento associativo da
cidade.

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/
Organização ExpoLisboa: apolisboa@gmail.com
Telefone Organização: 969811459

4ª EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL
DE ORQUÍDEAS
DE LISBOA
MERCADO DE CULTURAS
28|29|30 SETEMBRO 2018

Associação Portuguesa de
Orquidofilia
Avenida da Boavista, 3528
4100-122 Porto - Portugal

28 set

“A nossa aposta para esta

16H00 – Abertura de portas
17H00 - Sessão de Abertura
19H00 - Encerramento de portas

edição centra-se na
diversidade.”

29 set
10H00 - Abertura de portas
11H00 - “Cultivo de Catasetum em semihidroponia”. Por José Elísio Correia
12H15 – “Cultivo de orquídeas em espaços
exteriores”. Por Arq. Paisagista Diogo Correia
14H00 - “O mundo das microorquídeas – um
pequeno paraíso na Terra”. Por Eng.
Henrique Ribeiro – BR Orquídeas.
15H15 Demonstração prática – Arte de
Kokedama. Por Verdemim.
16H00 - “Ilustração Cientifica”. Por Teodora
Boneva.
18H00 - Entrega de Prémios
19H00 - Encerramento de portas

30 set
10H00 Abertura de portas
11H00 - "Morfologia e evolução das
orquídeas”. Por Prof. Doutora Paula Nicolau
12H15 “Orquidologia como Terapia”. Por
Clayton Ribeiro – Wingarden.
14H00 – “Se um bafo de dragão criou o
mundo, quem inventou as orquídeas”. Por
São Bernardes
15H30 – “Orquídeas – sistemática e história
económica. Por Prof. Doutor Luís Mendonça
de Carvalho.
16H30 - “O melhoramento genético em
Phalaenopsis”. Por Prof. Doutor Luís Pedrosa
19:00 Encerramento da Exposição

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

Participação de
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.

Expositores/Vendedores
Röllke Orchideen - Alemanha |
Florália - Brasil |
BR Orquideas|Brasil
NT Orcchids - Malásia|
Ecuagenera - Equador|
Wingarden & Home - Portugal |
Mestre Jardineiro - Portugal |
Horto da Roseira - Portugal |
Viveiros Costa - Portugal |
Bromélias do Brejo - Portugal |
Casa de Encosturas - Portugal |
André Santos (cactos e suculentas)- Portugal |
Dartgeckos - Portugal |

Associações convidadas
Associação Lusitana de Bonsai - Portugal |
Associação Portuguesa de Plantas CarnívorasPortugal |

