
27.ª EXPOSIÇÃO 
DE CAMÉLIAS 
DO PORTO
2023

4 - 5 MARÇO

PARQUE DE  
SÃO ROQUE

Entrada livre



OUTRAS ATIVIDADES 

1 / 2 / 3 MARÇO
15h00 

Visita guiada ao Jardim  
e à Casa São Roque • 
Dirigido a 30 pessoas por visita, este percurso é orientado pelo 
arquiteto paisagista João Almeida e pelo presidente da Casa São 
Roque, Pedro Álvares Ribeiro.

Inscrição: www.casasroque.art • Lotação: 30 pessoas 
Ponto de encontro: Entrada Casa São Roque 

3 MARÇO
Ricardo Ferreira 
Animação itinerante

Uma personagem em andas (com dois metros e meio de altura), vestida 
a rigor para a exposição, interage e distribui camélias por quem passa.

Locais e horários:  10h00-11h00: Estação de Metro da Trindade • 14h00-15h00: Estação
Ferroviária do Porto São Bento •  16h00-17h00: Estação de Metro  da Casa da Música.

5 MARÇO
11h00 - 13h00 | Jardim Botânico da Universidade do Porto

Cerimónia de plantação da Camellia 
japonica 'Vinho do Porto'
A Camélia 'Vinho do Porto' nasceu de um desafio lançado na tertúlia 
“Em Torno das Camélias com um Porto”, na 1.ª edição da Semana da 
Camélia, em 2015. Em dezembro de 2022 foi anunciada a nova camélia 
que homenageia o Vinho do Porto, selecionada no Concurso lançado 
pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P., e pela Associação 
Portuguesa das Camélias. 

A cerimónia iniciar-se-á com o elogio à Camellia japonica 'Vinho do 
Porto' por Gilberto Igrejas, António Filipe, Eduarda Paz e Paulo Farinha 
Marques com a atribuição do prémio ao vencedor Rodrigo Paulo Leitão 
e um Porto de Honra. Segue-se a plantação de um exemplar no Jardim 
Botânico da Universidade do Porto (JBUP) e a visita guiada à coleção de 
Camélias Históricas, por Paulo Farinha Marques, diretor do JBUP. 



PROGRAMA
4 MARÇO
10h00

Visita guiada ao Jardim  
e à Casa São Roque •
Dirigido a 30 pessoas, este percurso é orientado pelo arquiteto 
paisagista João Almeida e pelo presidente da Casa São Roque,  
Pedro Álvares Ribeiro. 

Inscrição: www.casasroque.art
Lotação: 30 pessoas
Ponto de encontro: Entrada Casa São Roque 

14h00 | Tenda

Abertura ao público da 27.ª Exposição  
de Camélias do Porto 

14h30 | Itinerante

Persil Noir ••
Animação 

Dois grandes mestres de cerimónia, aperaltados para a festa, desfilam 
pela exposição a espalhar magia e pétalas!

15h00 | Tenda 

Cerimónia de entrega de prémios
•  Melhor Camélia de Origem Portuguesa
• Melhor Camélia 
•  Melhor Ornamentação de Mesa/Arranjo Floral 

15h30 | Tenda

Adlib Strings
Concerto

Um quarteto de cordas, formado por dois violinos, uma viola d’arco e um 
violoncelo, atua para os visitantes do recinto.

 •   Em caso de condições meteorológicas adversas, a atividade será cancelada;
••   Em caso de condições meteorológicas adversas, a atividade terá lugar na Tenda.



16h00 | Casa São Roque

Prova de Vinhos do Porto
Oriundo de uma família há mais de 400 anos ligada ao Vinho do Porto, 
Cristiano Van Zeller, um dos mais importantes produtores de vinho do 
Douro, vai apresentar na Casa São Roque três Vinhos do Porto numa 
prova dirigida a 60 curiosos.

Inscrição: www.casasroque.art

17h00 | Lago dos Três Repuxos

Ciranda •• 
Concerto

Projeto de música tradicional portuguesa que junta o trompetista Gileno 
Santana e a acordeonista Inês Vaz. Misturam temas originais com outros 
do imaginário nacional, numa linguagem renovada de fusão de estilos.

17h50 | Tenda

Quinteto de Sopros do Conservatório  
de Música do Porto 
Concerto

Ana Catarina Fernandes (flauta), Íris Redentor (oboé), Elisa Bastos 
(clarinete), Moisés Bastos (trompa) e Josué Ribeiro (fagote)  
compõem esta formação de música de câmara orientada pelo  
professor Luís Meireles.

5 MARÇO

10h00 

Visita guiada ao Jardim
e à Casa São Roque •
Armando Oliveira, António Assunção e Cristina Campos conduzem uma 
visita (com 30 vagas) pelas camélias do Jardim e da Casa São Roque.

Inscrição: www.casasroque.art
Lotação: 30 pessoas
Ponto de encontro: Entrada Casa São Roque

 •   Em caso de condições meteorológicas adversas, a atividade será cancelada;
••   Em caso de condições meteorológicas adversas, a atividade terá lugar na Tenda.



10h00 | Centro de Educação Ambiental

Oficinas

Camélias de Origami 
Dirigida a famílias com crianças maiores de três anos, esta atividade 
vai colocar toda a gente a dobrar e redobrar papel colorido para criar 
camélias vermelhas, azuis ou amarelas. 

Decoração de máscaras e criação de postais 
Primeiro, as famílias vão decorar máscaras com flores, elementos 
naturais e materiais reutilizados. Depois, criarão postais tridimensionais 
através de técnicas de estampagem, com o tema “Porto Cidade das 
Camélias”. 

A arte fugaz das Camélias 
Participantes de todas as idades (máximo de 20) vão criar obras de arte 
efémeras, com a camélia como protagonista, entre elementos naturais 
recolhidos no Parque de São Roque, formando um mosaico coletivo.

Camélias 
Os participantes serão estimulados a saber mais sobre o cultivo  
de camélias, com foco na obtenção de novos exemplares, no respeito 
pela morfologia da flor, na sua genética e demais caraterísticas  
de elevado valor. 

10h30 | Fonte da Taça

“Onirotóptero” Trupe Fandanga •• 
Teatro de marionetas 

Espetáculo de marionetas na linha do teatro de Lambe-Lambe, 
apresentado para uma ou duas pessoas de cada vez, durante cerca 
de sete minutos. Todos estão convidados a sentar, colocar os 
auscultadores e observar.

11h00 | Lago dos Três Repuxos

Quarteto de Jazz •• 
Concerto

Mariana Vergueiro (voz), Pedro Neves e Bernardo Ribeiro (piano),  
João Paulo Rosado (contrabaixo) e Miguel Sampaio (bateria),  
músicos experientes formados na ESMAE, tocam standards do jazz  
e da bossa-nova.

 •   Em caso de condições meteorológicas adversas, a atividade será cancelada;
••   Em caso de condições meteorológicas adversas, a atividade terá lugar na Tenda.



11h30 

Visita às Camélias e Atividades Infantis •
O Serviço Educativo da Casa São Roque conduz uma visita pelo Jardim e 
Casa São Roque, acompanhada de atividades para crianças.

Inscrição: www.casasroque.art • Lotação: 20 pessoas
Ponto de encontro: Entrada Casa São Roque 

15h00 | Portal de Entrada   

“Alforria” Boca de Cão • 
Animação

Neste espetáculo de teatro de rua com marionetas de sombras e 
manipulação direta, o público mergulha na vida de dois trabalhadores 
explorados que, entre muita diversão, buscam a liberdade. 

15h00 | Itinerante

Persil Noir ••
Animação

Dois grandes mestres de cerimónia, aperaltados para a festa, desfilam 
pela exposição e espalham magia e pétalas!

16h00 | Tenda

Quarteto de Saxofones do Conservatório  
de Música do Porto
Concerto

Formação de música de câmara composta por Mafalda Maia (sax soprano), 
Tiago Vieira (sax alto), Nina Leiria (sax tenor) e Luís Nitsche (sax barítono), 
sob a direção da professora Rosa Oliveira.

17h00 | Tenda

Eduardo Dias Martins 
Concerto

O harpista portuense, formado no Conservatório de Música do Porto, 
interpreta um conjunto de temas de música clássica e música celta.

18h00 | Casa São Roque

Cupertinos 
Concerto

Nascido na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, 
este grupo vocal dedica-se à música portuguesa dos sécs. XVI e XVII.

 •   Em caso de condições meteorológicas adversas, a atividade será cancelada;
••   Em caso de condições meteorológicas adversas, a atividade terá lugar na Tenda.



FICHA TÉCNICA

Organização 
Câmara Municipal do Porto
Associação Portuguesa das Camélias

Presidente da Câmara Municipal do Porto 
Rui Moreira
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Filipe Araújo

Presidente da Associação Portuguesa das Camélias
Eduarda Paz
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Gabriela Leite
Diretora do Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas
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Ágora – Cultura e Desporto do Porto, E.M.

Montagem 
Divisão Municipal de Estrutura Verde
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