
O evento decorre na Exponor, (Leça da Palmeira)  de 16 a 18 de Março de 2018 
 

Na exaltação dos sentidos - um mar de orquídeas dança na 
Exponor para a 9ª Exposição Internacional de Orquídeas 

do Porto 

 
 

Não poderíamos pensar num melhor lugar para plantar esta exposição. Bela, eclética e diversa, a 
cidade volta a receber a Exposição Internacional de Orquídeas do Porto, num paralelismo perfeito 
com a beleza destas plantas. Na sua 9ª edição, este evento, cada vez mais e graças ao nosso fiel 
público, tem-se tornado no marco principal da orquidofilia ibérica. Decorre, assim, na Exponor [Leça 
da Palmeira – Matosinhos] nos dias 16, 17 e 18 de Março de 2018. 
 
Com um continuado interesse e procura pelas orquídeas, a sua mística e exotismo obriga a A.P.O. – 
Associação Portuguesa de Orquidofilia [Lusorquideas] a trazer, a todo o público que nos visita, a 
experiência do belo, do sonho, de todo um mundo de orquídeas, tendo-as e àqueles que por elas se 
interessam, como prioridade e linha de ação. Com um percurso pautado pela solidez, dedicação e 
didatismo, a A.P.O. dá assim continuidade a um projeto que abraçou, com uma equipa diversa, de 
norte ao sul do país e ilhas que, evento pós evento, um pouco por todo o país, tem levado e 
expandido a partilha de conhecimento sobre estas fascinantes plantas. Todo esse trabalho desagua, 
precisamente e agora, nesta nossa grande exposição. 
 
A 9ª Exposição Internacional de Orquídeas do Porto, marco incontornável da orquidofilia europeia, 
traz, uma vez mais, um rico painel de expositores/vendedores estrangeiros, da América-do-sul à 
Ásia, passando pela Europa, enriquecendo, sempre, a possibilidade de aquisição de espécimes e 
variedades distintas. Contará, também, com a sólida presença de uma dezena de 
vendedores/expositores nacionais, tão habituados ao nosso exigente público.  
 
A Associação Portuguesa de Orquidofilia, a pensar nos seus visitantes, não se fica por aqui. 
Focando-se sempre na inovação, na inclusão e diversidade, contamos enriquecer a nossa exposição 
com projetos paralelos que acrescentem valor aos nossos ideais. Assim, temos preparadas duas 
outras exposições, integradas, sobre bonsais e sobre camélias.  



 
No plano artístico, a A.P.O. decidiu-se lançar aos mais jovens e aos entusiastas pela ilustração 
científica. Organizamos, para o nosso público, uma exposição de desenhos infantojuvenis 
subordinados ao tema “Orquídea” e ainda uma exposição de Ilustração Científica, sobre o mesmo 
tema, cultivando o interesse e valor sobre esta arte à qual a orquidofilia tanto deve. 
  
Finalmente, a exposição dos nossos orquidófilos volta a ser um ponto invariável desta exposição, 
assim como o círculo de palestras que decorrerão ao longo de sexta, em inglês, sábado e de 
domingo, já em português, seguramente atraindo a atenção de todos. Continuando na linha do rigor 
na avaliação das plantas, teremos um painel de jurados especialistas e contaremos com uma outra 
novidade. A subcategorização da apreciação das plantas, continuando, ainda assim, com um modelo 
“Ribbon Judging – Best In Show”. 
 
A 9.ª Exposição/Venda Internacional de Orquídeas do Porto pode ser visitada nos dias 16, 17 e 18 de 
Março na Exponor, em Leça da Palmeira – Matosinhos. 
 
A entrada tem um custo de €3,00 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 

 

9.ª EXPOSIÇÃO / VENDA INTERNACIONAL DE ORQUÍDEAS DO PORTO 
 
Onde? Exponor – Feira Internacional do Porto, Av. Dr. António Macedo, 574 - Leça da 
Palmeira, 4454-515 Matosinhos - Portugal 
 
Quando? 16, 17 e 18 de Março 2018 

 
Horário? 6.ª Feira, Sábado e Domingo, 10h00 - 19h00 
 
Preço? € 3,00 [Entrada Gratuita para Associados com as quotas em dia] 


