
XXII EXPOSIÇÃO DE 
CAMÉLIAS DO PORTO 

P R O G R A M A

Sábado, 4 de março • 14:30 às 19:00
Domingo, 5 de março • 10:00 às 19:00

Entrada livre

4 e 5 março 2017

Palácio da Bolsa

SEMANA 
DAS CAMÉLIAS

6 a 11 março 2017



PROGRAMA  
PRÉ-EVENTO

Sexta-feira • 3 de março 

21:30-22:15
WARM UP 
HARMOS FESTIVAL 
Concerto • Praça do Infante

Este ano o Harmos Festival, organizado 
pela ESMAE, cruza-se com a Semana das 
Camélias assinalando a abertura do evento 
num concerto de warm up do Festival 
que, a partir de 7 de março, volta a reunir 
no Porto os melhores músicos das mais 
relevantes escolas superiores de artes do 
mundo. 
Enquanto se fecham os preparativos 
para receber músicos oriundos de vários 
países, o Harmos junta-se a esta florida 
comemoração da cidade com a atuação de 
dois quartetos de sopros da ESMAE, num 
repertório eclético. 

Programa: 
Quarteto de Trompas 
Prof. Bohdan Sebestik
Intérpretes: Carlos Pinho, Joana Faria, João 
Oliveira, Nuno Nogueira, Rui Godinho

Quarteto de Saxofones 
“The Blue Saxes” – 
Prof. Henk van Twillert
Intérpretes: Bernardo Salabert, Mariana Paixão, 
Pedro Santos, Sofia Teixeira

Sábado • 4 de março 

Palácio da Bolsa 

14:30 
Abertura ao público da XXII 
Exposição de Camélias do Porto 
A Primeira Exposição-Concurso de Camélias 
em 1984, no Mercado Ferreira Borges, marca 
o ressurgimento do interesse pela camélia no 
Porto. Desde então, o entusiasmo e empenho 
de admiradores, colecionadores e produtores 
de camélias trazem a concurso os mais belos 
e perfeitos exemplares que dispõem nas suas 
coleções.

14:30-19:00
Mercado da Camélia 
O Mercado da Camélia surge com a 
necessidade de valorizar a planta camélia 
como património biológico e cultural. Com 
o propósito de fomentar o conhecimento 
das cultivares de origem portuguesa, 
viveiristas e horticultores são convidados 
a estar presentes. Outras manifestações 
artísticas, literárias e gastronómicas, que 
se desenvolvem em torno da mesma, são 
igualmente acarinhadas e incentivadas.

14:30-19:00
Oficinas • Participação Gratuita
 Faz a tua camélia • Fundação Fábrica Social 
José Rodrigues  
Oficina de desenho em torno da camélia José 
Rodrigues, um desafio para crianças e famílias.
Camélias debaixo de olho 
Museu de História Natural e da Ciência da 
Universidade do Porto – Jardim Botânico  
Oficina de exploração e observação de 
camélias.
Herbário de camélias. Uma nova coleção 
Universidade Coimbra – Herbário COI  
Oficina onde se ensinam as divertidas etapas 
para a construção de uma coleção biológica. 
Um retrato com a rainha…
ACE Escola de Artes  
Os alunos do Curso de Cenografia, Figurinos 
e Adereços criaram um figurino decorado 
com camélias, venha sentir-se uma rainha… 
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15:30 
Cerimónia de chá japonês 
Salão Árabe do Palácio da Bolsa 
Um ícone da arte tradicional japonesa, tendo 
por filosofia o Ichigo ichie, que significa que 
cada encontro é único e valioso, por Soko 
Miyake.
Gratuito • Mediante levantamento de bilhete no 
próprio dia, na mesa da Associação Portuguesa das 
Camélias 

16:15 
Trio de Saxofones 
Momento Musical 
Conservatório de Música do Porto 
Intérpretes: Isabel Anjo, Sara Pais e Gonçalo Silva

16:30 
Discurso de Boas Vindas 
e Cerimónia de entrega  
dos prémios aos vencedores 
da XXII Exposição de 
Camélias do Porto

17:30 
Moraes-san e o Culto do Chá 
Teatro de Sombras 
Auditório do Palácio da Bolsa 
(piso 1)
Um dos mais belos textos de Wenceslau de 
Moraes, O Culto do Chá, é o ponto de partida 
para o espetáculo de marionetas, criado e 
encenado pela artista plástica Beniko Tanaka.
Gratuito • Mediante levantamento de bilhete no 
próprio dia, na mesa da Associação Portuguesa das 
Camélias 

Domingo • 5 de março 

Palácio da Bolsa 

10:00-19:00
Mercado da Camélia 
O Mercado da Camélia surge com a 
necessidade de valorizar a planta camélia 
como património biológico e cultural. Com 
o propósito de fomentar o conhecimento 
das cultivares de origem portuguesa, 
viveiristas e horticultores são convidados 
a estar presentes. Outras manifestações 
artísticas, literárias e gastronómicas, que 
se desenvolvem em torno da mesma, são 
igualmente acarinhadas e incentivadas.

10:00-19:00 
Oficinas • Participação Gratuita 
Faz a tua camélia 
Fundação Fábrica Social José Rodrigues  
Oficina de desenho em torno da camélia 
José Rodrigues, um desafio para crianças e 
famílias.
Camélias debaixo de olho
Museu de História Natural e da Ciência da 
Universidade do Porto – Jardim Botânico  
Oficina de exploração e observação de camélias.
Herbário de camélias. Uma nova coleção 
Universidade Coimbra – Herbário COI  
Oficina onde se ensinam as divertidas etapas 
para a construção de uma coleção biológica. 
 Um retrato com a rainha… 
ACE Escola de Artes  
Os alunos do Curso de Cenografia, Figurinos 
e Adereços criaram um figurino decorado 
com camélias, venha sentir-se uma rainha… 

15:00 • 17:00 
Moraes-san e o Culto do Chá 
Teatro de Sombras 
Auditório do Palácio da Bolsa 
(piso 1)
Um dos mais belos textos de Wenceslau de 
Moraes, O Culto do Chá, é o ponto de partida 
para o espetáculo de marionetas, criado e 
encenado pela artista plástica Beniko Tanaka.
Gratuito • Mediante levantamento de bilhete no 
próprio dia, na mesa da Associação Portuguesa das 
Camélias



Sábado • 4 de março 

Camélias, uma festa de luz 
Mostra de Trabalhos Escolares 
Patente até 11 de março  
Dos clássicos candeeiros de rua pendem 200 
pinturas inspiradas em camélias, trabalhos 
realizados por escolas e instituições da 
cidade.
Rua das Flores, Largo de S. Domingos, Rua Sousa 
Viterbo e Praça do Infante

Kameria 
Instalação Artística • Patente até 
11 de março 
A CAMÉLIA foi introduzida no Porto vinda do 
sudeste asiático, nomeadamente do Japão 
onde uma das suas designações é KAMERIA. 
Do país do “sol nascente” chega--nos a 
flor de inverno e a tradição do Origami. 
Esta instalação surge da fusão destes dois 
elementos materializando-se num percurso 
sugerido pelo interior da Praça do Infante. 
Autoria: Ricardo Gonçalves 
Praça do Infante 

Jardim flutuante
Instalação efémera de camélias 
Patente até 19 de março 
Iniciativa desenvolvida pela Lipor. 
Autoria: Without Map
Rua das Flores, 15

14:30 - 19:00 
Mostra de Arranjos Florais 
com Camélias
Patente até 11 de março 
Organizada pela Associação Portuguesa das 
Camélias, Câmara Municipal do Porto Museu 
e Igreja da Misericórdia do Porto, esta mostra 
apresenta as composições artísticas de vinte 
decoradores, artistas e pintores, convidados 
a enaltecer esta flor que, durante o inverno, 
enche de cor os jardins portuenses.
Gratuito • Galeria dos Benfeitores 
MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto • 
Rua das Flores, 15

15:00-18:00 
A mais bela das Camélias-
Trilogia3 • Ilustração 
Iniciativa realizada pelo Município do Porto 
em parceria com o Museu do Carro Elétrico, 
na intervenção das janelas de elétricos: 3 
elétricos, 3 ilustradores e 3 perspetivas. 
Um desafio a Nicolau - Do cimo da minha 
RUA vejo a mais bela das Japoneiras (4 
março - tarde); Alex Gozblau - Do cimo 
Da minha CIDADE vejo a mais bela das 
Japoneiras (5 março-manhã); Sofia Santos 
- Do cimo da minha CASA vejo a mais bela 
das Japoneiras (5 março-manhã). A iniciativa 
será também aberta ao público infantil, que 
poderá acompanhar e ajudar cada um dos 
ilustradores nesta divertida missão. 
Conceção: Adélia Carvalho 
Gratuito • Sujeito a inscrição (3 participantes por 
hora; 9 participantes por sessão): 
trilogia@portolazer.pt • Crianças 
Rua do Infante D. Henrique (em frente à Igreja de São 
Francisco, ao lado do Oratório de São Francisco) 

15:30 
Celebrando o Infante: 
momento de dança com 
camélias 
No 693º aniversário do nascimento do 
Infante D. Henrique (No Porto, a 4 de março 
de 1394), o Rancho Folclórico do Porto 
celebra-o… com camélias!
Gratuito 
Arquivo Histórico - Casa do Infante • Rua da 
Alfândega, 10

TAMBÉM HÁ EXPOSIÇÃO… 
PELA CIDADE 
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15:30 
Cycle Flower Parade 

Passeio de Bicicleta 
Um passeio de bicicleta, que será também 
um desfile florido e que promete deixar o 
encanto das camélias pela cidade. O desafio 
será levar a bicicleta mais florida, sendo 
depois eleita a melhor decorada. 
Gratuito • Não é necessária inscrição • Admissão de 
acordo com a ordem de chegada 
Organização: Mercado Bom Sucesso 
Percurso: Partida às 15:30 do Mercado do Bom 
Sucesso • Paragem/exposição na Praça do Infante • 
Chegada ao Mercado Bom Sucesso 

15:30-17:00 
Celebração 

Deambulação performativa 
Deambulação performativa, pela ACE Teatro 
do Bolhão, que incluirá canto, música, 
figurinos e caracterização referente à 
temática das Camélias. Com direção artística 
de António Júlio, este percurso pela cidade 
contará com a participação de cerca de vinte 
ex-alunos da ACE Escola de Artes. Estão 
todos convidados a celebrar!
Conceção e produção: ACE Teatro do Bolhão 
Percurso: Saída do Palácio do Bolhão, na R. Formosa, 
passando pela R. das Flores, Largo de S. Domingos, 
com paragem na Praça do Infante; regresso pela 
R. Mouzinho da Silveira

18:00 
Prémio MMIPO Melhor 
Arranjo Floral com Camélias 
Entrega do Prémio Melhor Arranjo Floral 
com Camélias, pelo Excelentíssimo Senhor 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do 
Porto
Gratuito  • Galeria dos Benfeitores 
MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto • 
Rua das Flores, 15

18:00 – 20:00
A camélia e algumas das suas 
expressões artísticas
Exposição de Gravura 
Inauguração da exposição organizada pela 
Matriz - Associação de Gravura do Porto, na 
Esteta Galeria com trabalhos de gravura de 

artistas membros, amigos e convidados 
(Rui Anahory, João Carqueijeiro, Manuela 
Bronze, Ruth Lee, Susana Bravo, Jochen 
Bustorf, Emília Viana, entre outros).
Gratuito 
Matriz – Associação de Gravura do Porto
 Esteta Galeria • R. Sousa Viterbo, 28, 1º

21:30 
O Desabrochar das Camélias 

Concerto 
Concerto Sinfónico na Casa da Música 
1ª Parte: Orquestra Sinfónica do Conservatório de 
Música Calouste Gulbenkian de Braga  
Paulo Matos direção orquestral 
 2ª Parte: Orquestra de Sopros e Coro do 
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian  
de Braga • Ana Rute Rei direção coral • Filipe Silva 
direção orquestral 
Gratuito • Mediante levantamento de bilhete na Casa 
da Música a partir de 2 de março (2 bilhetes por pessoa) 
Sala Suggia • Casa da Música • Av. da Boavista, 
604-610

   Domingo • 5 de março 

Camélias, uma festa de luz 
Mostra de Trabalhos Escolares 
Patente até 11 de março  
Dos clássicos candeeiros de rua pendem 200 
pinturas inspiradas em camélias, trabalhos 
realizados por escolas e instituições da 
cidade.
Rua das Flores, Largo de S. Domingos, Rua Sousa 
Viterbo e Praça do Infante

Kameria 
Instalação Artística 
Patente até 11 de março 
A CAMÉLIA foi introduzida no Porto vinda do 
sudeste asiático, nomeadamente do Japão 
onde uma das suas designações é KAMERIA. 
Do país do “sol nascente” chega--nos a 
flor de inverno e a tradição do Origami. 
Esta instalação surge da fusão destes dois 
elementos materializando-se num percurso 
sugerido pelo interior da Praça do Infante. 
Autoria: Ricardo Gonçalves 
Praça do Infante 



Jardim flutuante
Instalação efémera de camélias 
Patente até 19 de março 
Iniciativa desenvolvida pela Lipor. 
Autoria: Without Map
Rua das Flores, 15

10:00 - 18:30 
Mostra de Arranjos Florais 
com Camélias
Patente até 11 de março 
Organizada pela Associação Portuguesa das 
Camélias, Câmara Municipal do Porto Museu 
e Igreja da Misericórdia do Porto, esta mostra 
apresenta as composições artísticas de vinte 
decoradores, artistas e pintores, convidados 
a enaltecer esta flor que, durante o inverno, 
enche de cor os jardins portuenses.
Gratuito • Galeria dos Benfeitores 
MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto • 
Rua das Flores, 15

10:00-13:00 • 15:00-18:00 
A mais bela das Camélias-
Trilogia3 • Ilustração 
Iniciativa realizada pelo Município do Porto 
em parceria com o Museu do Carro Elétrico, 
na intervenção das janelas de elétricos: 3 
elétricos, 3 ilustradores e 3 perspetivas. 
Um desafio a Nicolau - Do cimo da minha 
RUA vejo a mais bela das Japoneiras (4 
março - tarde); Alex Gozblau - Do cimo 
Da minha CIDADE vejo a mais bela das 
Japoneiras (5 março-manhã); Sofia Santos 
- Do cimo da minha CASA vejo a mais bela 
das Japoneiras (5 março-manhã). A iniciativa 
será também aberta ao público infantil, que 
poderá acompanhar e ajudar cada um dos 
ilustradores nesta divertida missão. 
Conceção: Adélia Carvalho 
Gratuito • Sujeito a inscrição (3 participantes por 
hora; 9 participantes por sessão): 
trilogia@portolazer.pt • Crianças 
Rua do Infante D. Henrique (em frente à Igreja de São 
Francisco, ao lado do Oratório de São Francisco) 

11:00 
Sabias que a camélia 
tem um admirador secreto?
Oficina 
Atividade lúdica em vertente peddy paper 
para descobrir os segredos das camélias, no 
Jardim Botânico do Porto, por Ana Catarina 
Antunes e Mariana Abranches Pinto.
Gratuito • Sujeito a inscrição (25 participantes): 
dmj@cm-porto.pt • Crianças e famílias 
Museu de História Natural e da Ciência da 
Universidade do Porto (MHNC-UP) - Jardim Botânico 
do Porto • Rua do Campo Alegre, 1021

14:00 – 18:00 
A camélia e algumas das suas 
expressões artísticas
Exposição de Gravura 
Inauguração da exposição organizada pela 
Matriz - Associação de Gravura do Porto, na 
Esteta Galeria, com trabalhos de gravura de 
artistas membros, amigos e convidados 
(Rui Anahory, João Carqueijeiro, Manuela 
Bronze, Ruth Lee, Susana Bravo, Jochen 
Bustorf, Emília Viana, entre outros).
Gratuito 
Matriz – Associação de Gravura do Porto • Esteta 
Galeria • R. Sousa Viterbo, 28, 1º
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Camélias, uma festa de luz 
Mostra de Trabalhos Escolares 
Dos clássicos candeeiros de rua pendem 
200 pinturas inspiradas em camélias, 
trabalhos realizados por escolas e 
instituições da cidade.
Patente até 11 de março 
Rua das Flores, Largo de S. Domingos, Rua Sousa 
Viterbo e Praça do Infante

Kameria 
Instalação Artística 
Patente até 11 de março 
A CAMÉLIA foi introduzida no Porto vinda 
do sudeste asiático, nomeadamente do 
Japão onde uma das suas designações 
é KAMERIA. Do país do “Sol nascente” 
chega-nos a flor de inverno e a tradição 
do Origami. Esta instalação surge da fusão 
destes dois elementos materializando-se 
num percurso sugerido pelo interior da 
Praça do Infante. 
Patente até 11 de março 
Autoria: Ricardo Gonçalves 
Praça do Infante 

Jardim flutuante 
Instalação efémera de camélias 
Iniciativa desenvolvida pela Lipor. 
Autoria: Without Map
Patente até 19 de março 
Rua das Flores, 15

10:00 - 17:30 
Mostra de Arranjos Florais 
com Camélias 
Organizada pela Associação Portuguesa 
das Camélias, Câmara Municipal do Porto e 
o Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, 
esta mostra apresenta as composições 
artísticas de vinte decoradores, artistas e 
pintores, convidados a enaltecer esta flor 
que, durante o inverno, enche de cor os 
jardins Portuenses.
Gratuito • Galeria dos Benfeitores 
Patente até 11 de março 
MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto 
Rua das Flores, 15

10:00 - 17:30 
Um jardim encenado 
Instalação 
Recriação de jardins efémeros, na Galeria 
dos Benfeitores e na Rua das Flores, pela 
Divisão Municipal de Jardins da Câmara 
Municipal do Porto.
Gratuito • Galeria dos Benfeitores
Patente até 19 de março 
MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto 
Rua das Flores, 15



10:00-17:30 
Porto. Cidade das Camélias 
Exposição Coletiva de 
Fotografia 
Diferentes olhares dos jardins do Porto 
através da fotografia, em resultado do 
workshop dinamizado por Philip Smith na 
edição da Semana das Camélias de 2016.
Gratuito • Galeria dos Benfeitores 
Patente até 19 de março 
MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto 
Rua das Flores, 15

10:30 - 12:00
14:00 - 15:00 
O Labirinto: Lugar dos 
sentidos com as Camélias 
Oficina de Teatro 
Projeto inovador que a Companhia da 
Associação do Porto de Paralisia Cerebral, 
“Era uma vez …teatro”, tem vindo a 
desenvolver com o objetivo de sensibilizar 
para a aceitação da diferença, através da 
promoção de experiências sensoriais com a 
comunidade escolar. 
Gratuito• Sujeito a inscrição (10 participantes): 
servicoeducativo@fejoserodrigues.pt 
7, 8 e 9 março • Público escolar 
45 minutos por grupo 
Fundação Escultor José Rodrigues 
Rua da Fábrica Social, S/N

15:00 – 18:00 
A camélia e algumas das 
suas expressões artísticas 
Exposição de Gravura 
Inauguração da exposição organizada pela 
Matriz - Associação de Gravura do Porto, 
na Esteta Galeria, com trabalhos de gravura 
de artistas membros, amigos e convidados 
(Rui Anahory, João Carqueijeiro, Manuela 
Bronze, Ruth Lee, Susana Bravo, Jochen 
Bustorf, Emília Viana, entre outros).
Gratuito  •  7, 9, 10 e 11 de março 
Matriz – Associação de Gravura do Porto 
Esteta Galeria • R. Sousa Viterbo, 28, 1º

Segunda-feira • 6 de março 

10:00-17:30 
Conversas sobre Camélias 
Conferência 

Abertura
Filipe Araújo, Vereador da Inovação e 
Ambiente da Câmara Municipal do Porto 
Eduarda Paz, Presidente da Associação 
Portuguesa das Camélias 

10:00-12:30

As Camélias no Contexto Internacional 

Patricia Short, Ex-Presidente da 
International Camellia Society

As camélias históricas na Galiza:  
estudo genético  
Carmen Salinero, Presidente da Sociedad 
Española de la Camelia

A Viagem da Camélia - a Galeria Ratton 
apresenta Mural Azulejar de Jun Shirasu   
José Meco, Historiador de Arte;  
Tiago Monte Pegado, Arquitecto 

Entre Camélias, da Casa Andresen à Casa 
Primo Madeira: Visita guiada  
Paulo Farinha Marques, Diretor do Jardim 
Botânico do Porto 

14:30-17:30

As Plantas na Obra Épica de Camões  
Jorge Paiva, Investigador e Biólogo, 
Universidade de Coimbra 

Além da Guerra, o que podemos falar sobre 
o Vietname 
Thuy Tien, Tea designer

Gratuito • Sujeito a inscrição: jardimbotanico@up.pt
Museu de História Natural e da Ciência da 
Universidade do Porto (MHNC-UP) - Jardim 
Botânico do Porto • Rua do Campo Alegre, 1021



SEMANA DAS 
CAMÉLIAS 
6 a 11 março 2017

10:00 • 11:30 
Oficina de Pintura Sumi-e nos 
Jardins da Casa Primo Madeira 
Itsuyo Terumoto, artista japonesa, ensina 
Sumi-e, um antigo estilo de pintura 
tradicional japonesa de tinta-da-china e 
aguarela, praticada outrora pelos monges 
do Budismo Zen e mantida até à atualidade.
Gratuito • Sujeito a inscrição: (2 sessões de 15 
participantes): dmj@cm-porto.pt
Casa Primo Madeira • Rua do Campo Alegre, 877

15:00 -17:30 
Um dia serás uma Camélia 

Oficina 
Oficina promovida pelos formandos 
Operadores de Jardinagem do Centro 
Integrado de Apoio à Deficiência da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto, com oferta 
de uma camélia obtida por estacaria.
Gratuito  • Sujeito a inscrição: 
servicoeducativo@fejoserodrigues.pt
Fundação Escultor José Rodrigues 
Rua da Fábrica Social, S/N

Terça-feira • 7 de março 

10:00 
Do Ocidente ao Oriente, 
em busca de Camélias 
Visita Guiada 
Os Descobrimentos proporcionaram 
o fascínio por desconhecidas espécies 
vegetais e animais, revelados numa visita 
guiada à exposição O Infante D. Henrique e 
os Novos Mundos.
Gratuito • Sujeito a inscrição (30 participantes): 
dmj@cm-porto.pt
Arquivo Histórico - Casa do Infante • Rua da 
Alfândega, 10

11:00 
Oficina de gravura com 
camélias 
Iniciação a uma nova técnica, fácil e não 
tóxica, que aplica o princípio da litografia 
com folhas de Poliester Litograph, num 
desafio à criatividade.
Gratuito • Sujeito a inscrição (12 participantes): 
matriz.gravura@gmail.com 
Matriz – Associação de Gravura do Porto
Esteta Galeria • R. Sousa Viterbo, 28, 1º

12:00 
Noites Brancas • Visita Guiada 
Uma visita aos territórios cénicos de 
espetáculos que fazem a memória do Teatro 
Nacional São João, integrando cenários, 
figurinos, adereços, vídeos, fotografias e 
cartazes.
Gratuito • Sujeito a levantamento de bilhetes por 
ordem de chegada, meia hora antes do início da 
visita (30 participantes) 
Mosteiro de São Bento da Vitória 
R. de São Bento da Vitória, 37

14:00 
“4 Peças, 4 Dias” no Museu 
Nacional Soares dos Reis 
Visita Guiada 
Venha conhecer o Vaso com Camélias, 
uma peça da coleção do Museu com 
representação artística de flores.
Gratuito • Sujeito a inscrição (25 participantes ): 
dmj@cm-porto.pt 
Museu Nacional Soares dos Reis 
R. de D. Manuel II, 44

14:30 
Porto histórico. Cidade das 
Camélias, por Joel Cleto 
Visita de autor 
Da Sé Catedral ao Museu da Misericórdia do 
Porto. Um percurso histórico pela cidade, 
onde se falará das suas origens, muralhas, 
ruas identitárias, lendas e tradições. E onde 
as camélias não deixarão de estar presentes.
Gratuito • Sujeito a inscrição (30 participantes): 
dmj@cm-porto.pt 
Sé Catedral do Porto • Terreiro da Sé

16:30
Exposição Coletiva de 
Fotografia “Porto. Cidade 
das Camélias” 
Patente até 19 de março  
Diferentes olhares dos jardins do Porto 
através da fotografia, em resultado do 
workshop dinamizado por Philip Smith na 
edição da Semana das Camélias de 2016.
Gratuito • Galeria dos Benfeitores  
MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto 
Rua das Flores , 15



17:00 
No Mundo dos Jardins 

Palestra 
Palestra sobre fotografia de jardins, por 
Philip Smith, fundador do International 
Garden Photographer of the Year. 
Gratuito • Galeria dos Benfeitores 
Comunicação proferida em Inglês 
MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto 
Rua das Flores, 15

17:40 
Chá Camélia 

Degustação 
Mais que uma bebida, uma atitude. 
Degustação do Chá Camélia, 
por Nina Gruntkowski.
Gratuito • Sujeito a inscrição: 
publicos@mmipo.scmp.pt
MMIPO – Museu da Misericórdia do Porto
Rua das Flores, 15

Quarta-feira • 8 de março 

10:30 
Ikebana com Camélias 
Oficina 
A arte japonesa numa oficina de arranjo 
floral, por Etelvina Costa.
Gratuito • Sujeito a inscrição (12 participantes): 
publicos@mmipo.scmp.pt 
MMIPO – Museu da Misericórdia do Porto 
Rua das Flores, 15

14:00 
“4 Peças, 4 Dias” no Museu 
Nacional Soares dos Reis
Visita Guiada 
Venha conhecer a Guarnição de Corpete, 
uma peça da coleção do Museu com 
representação artística de flores. 
Gratuito • Sujeito a inscrição (25 participantes): 
dmj@cm-porto.pt 
Museu Nacional Soares dos Reis
 R. de D. Manuel II, 44

14:00-18:00 
Dispensadores de palavras 
e flores 
Ação Dia da Mulher 
Para assinalar a comemoração do Dia da 
Mulher, oferta de palavras que soam a flores.
Rua das Flores, Passeio das Virtudes e Largo Amor 
de Perdição 

16:00-19:00 
Evocação Feminina • Festa 

Árvore - Cooperativa de 
Atividades Artísticas, CRL
R. Azevedo de Albuquerque, 1

Programa
16:00 • Origamis a florir • Oficina 
Do tsuru (ave sagrada do Japão) à tsubaki 
(camélia), a tradição secular de dobrar o papel, 
Maria José Ruas e Mami Higuchi.
Gratuito • Sujeito a inscrição (35 participantes): 
dmj@cm-porto.pt

17:00 • Como vestir um Kimono 
Demonstração da técnica 
Mami Higuchi, artista plástica, revela a arte 
de vestir o tradicional traje japonês.
Gratuito • Sujeito a inscrição (35 participantes): 
dmj@cm-porto.pt

17:30 • Nihon-buyo 
Dança tradicional japonesa 
Por Itsuyo Terumoto. 
Gratuito • Sujeito a inscrição (35 participantes): 
dmj@cm-porto.pt

• 17:45 • Cerimónia do Chá • Degustação 
Sado ou chado, palavra que literalmente 
significa “o caminho do chá”, indica uma 
verdadeira filosofia de vida centrada no 
ritual de preparar, servir e beber chá. 
O chá verde, servido na cerimónia, é uma 
bebida preparada a partir da infusão das 
folhas dos arbustos de Camellia sinensis. 
A Fundação MOA, por Tatsuya Kanda, 
oferece a oportunidade de experienciar 
esta arte milenar.
Gratuito • Sujeito a inscrição (35 participantes): 
dmj@cm-porto.pt
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Quinta-feira • 9 de março 

11:00 
Visita Guiada à Igreja de 
São Francisco e Casa do 
Despacho 
Venha conhecer a Igreja de São Francisco, 
expoente do gótico e do barroco português 
e a Casa do Despacho, com traço de Nicolau 
Nasoni, situadas na zona histórica do Porto, 
classificada como Património Mundial pela 
UNESCO.
Gratuito • Sujeito a inscrição (25 participantes): 
museu@ordemsaofracisco.pt
Ordem de São Francisco 
Rua do Infante D. Henrique 

14:00 
“4 Peças, 4 Dias” no Museu 
Nacional Soares dos Reis 
Visita Guiada 
Venha conhecer a Filha dos Condes de 
Almedina, uma peça da coleção do Museu 
com representação artística de flores.
Gratuito • Sujeito a inscrição (25 participantes): 
dmj@cm-porto.pt 
Museu Nacional Soares dos Reis 
R. de D. Manuel II, 44

16:00 
Multiplicação de Camélias 
Oficina de Jardinagem 
A propagação vegetativa é, por vezes, o único 
recurso para a não extinção das cultivares 
de camélia. Os dedicados jardineiros dos 
Viveiros Municipais da Câmara Municipal 
do Porto convidam para uma oficina de 
aprendizagem desta arte no jardim.
Jardim do Palácio de Cristal, à Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett • Rua de D. Manuel II 

14:00-16:45 
Aula Aberta de Pintura 
O jardim do Palácio de Cristal, ícone 
dos jardins portuenses do séc. XIX, dá o 
mote aos alunos da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto para a 
realização de uma sessão de pintura ao 
ar livre, recuperando a tradição do plein-
air que o séc. XIX consagrou. Será mais 
uma oportunidade para os estudantes 
conhecerem a beleza da cidade do Porto, 
bem como um modo da cidade conhecer o 
talento dos alunos da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto.
Jardim do Palácio de Cristal • Rua de D. Manuel II 

17:00 
Horticultura para Todos 

Exposição e Visita Guiada 
Originalmente organizada na Biblioteca 
Nacional de maio a setembro de 2016, 
esta mostra, comissariada por Ana Duarte 
Rodrigues, enaltece o movimento de 
popularização da horticultura na segunda 
metade do século XIX, em Portugal. O 
aparecimento dos primeiros jardins públicos, 
a par de revistas especializadas e exposições, 
contribuíram para disseminar o interesse 
artístico e científico pela horticultura. Duas 
personalidades ímpares lideraram este 
movimento: José Marques Loureiro, no Porto, 
e Francisco Simões Margiochi, em Lisboa.
Gratuito • Comissária: Ana Duarte Rodrigues
Biblioteca Municipal Almeida Garrett 
Rua de D. Manuel II 

17:45 
Horticultura para Todos 

Lançamento do livro 
Ana Simões, pró-reitora da Universidade 
de Lisboa, apresentará esta obra da autoria 
de Ana Duarte Rodrigues sobre a promoção 
da horticultura como arte e ciência na 
segunda metade do século XIX em Portugal, 
repartida entre a criação de jardins públicos, 
o ‘primeiro horticultor português’ José 
Marques Loureiro e o Presidente da Real 
Sociedade de Horticultura de Portugal, 
Francisco Simões Margiochi.
Gratuito 
Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett 
Rua de D. Manuel II 



19:00 
O lado alimentar das flores 
• Palestra 
Comunicação sobre flores comestíveis 
proferida por Cristina Ferreira, que 
apresenta outros usos das flores dos nossos 
jardins, hortas e decoração.
Degustação de infusões, chás e flores 
comestíveis no Foyer
Gratuito 
Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett • 
Rua de D. Manuel II 

Sexta-feira • 10 de março 

10:30 
Desenho a Relevo • Oficina 
Dinamizada pelos formandos do Curso 
de Operador Gráfico de Braille do Centro 
Integrado de Apoio à Deficiência da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto.
Gratuito • Sujeito a inscrição: servicoeducativo@
fejoserodrigues.pt
Fundação Escultor José Rodrigues • Rua da Fábrica 
Social, S/N

10:30 
Serigrafia a 3D • Oficina 
Dinamizado pela serígrafa Catarina Lopes.
Gratuito • Sujeito a inscrição: 
servicoeducativo@fejoserodrigues.pt
Fundação Escultor José Rodrigues • Rua da Fábrica 
Social, S/N

11:00 
Visita guiada aos Jardins da 
Casa da Prelada 
A Quinta da Prelada, projetada por Nicolau 
Nasoni, foi alvo de uma intervenção 
em meados do século XIX, pelo distinto 
jardineiro portuense e criador de novas 
cultivares de camélias João José Gomes. 
Recentemente, a reabilitação dos jardins 
pela arquiteta paisagista Marta Cudell 
perpetua o valor das quintas de recreio em 
Portugal.
Gratuito • Sujeito a inscrição (30 Participantes): 
publicos@mmipo.scmp.pt
Casa da Prelada • Rua dos Castelos, 485

14:00 
“4 Peças, 4 Dias” no Museu 
Nacional Soares dos Reis 
Visita Guiada 
Venha conhecer o Pote, uma peça da 
coleção do Museu com representação 
artística de flores.
Gratuito • Sujeito a inscrição (25 participantes): 
dmj@cm-porto.pt 
Museu Nacional Soares dos Reis 
R. de D. Manuel II, 44

16:00 
Um Chá Inglês 
O gosto pelo chá foi levado para Inglaterra 
por D. Catarina de Bragança, rainha consorte 
do Rei Carlos II, mas foi a duquesa de 
Bedford, Anna Maria Russell, em meados 
do século XIX, quem popularizou aquele 
que viria a ser conhecido por afternoon 
tea. Este é o mote para um chá e scones 
servidos com requinte e tradição pelo Chá 
Club na emblemática na sala de jantar, à 
mesa com a C. japonica ‘Cidade do Porto’, 
uma criação em prata da autoria de Miguel 
Vaz de Almada.
Gratuito • Sujeito a inscrição (30 participantes): 
dmj@cm-porto.pt
Feitoria Inglesa • Rua do Infante D. Henrique, 8

18:00 
Chef Vitor Matos, numa 
harmonização com Vinho do 
Porto e Camélias 
O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, 
no My Port Wine Day que evoca a data de 
criação do Douro Vinhateiro como a mais 
antiga região vitivinícola demarcada e 
regulamentada do mundo, lança o desafio 
ao talento e criatividade da estrela Michelin, 
para uma harmonização com Vinho do 
Porto e camélias. A excelência dos vinhos 
da SOGEVINUS, um Kopke Porto Branco 30 
anos e, para a sobremesa, um Porto Tawny 
Colheita de 1981.
Gratuito • Sujeito à lotação do espaço, segundo a 
ordem de chegada.
IVDP – Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P. 
R. Ferreira Borges, 27
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21:30 
Orquestra Sinfónica e Coro 
do Conservatório de Música 
do Porto 
Concerto 
O Conservatório de Música do Porto evoca 
os mais de 30 anos que “viveu” rodeado pela 
beleza das camélias do jardim do Palacete 
Pinto Leite.
Direção: Maestro Fernando Marinho. 
Gratuito • Sujeito à lotação 
Igreja dos Clérigos • R. de São Filipe de Nery 

Sábado, 11 de março 

ENCERRAMENTO DA 
SEMANA DAS CAMÉLIAS 

10:00 às 18:00
CAMÉLIAS EM FESTA 
Jardins de Serralves 
Entrada Gratuita 
Entrada: portão da Avenida Marechal 
Gomes da Costa

10:00 - 18:00 
Mercado da Camélia 
O Mercado da Camélia surge com a 
necessidade de valorizar a planta camélia 
como património biológico e cultural. Com 
o propósito de fomentar o conhecimento 
das cultivares de origem portuguesa, 
viveiristas e horticultores são convidados 
a estar presentes. Outras manifestações 
artísticas, literárias e gastronómicas, que 
se desenvolvem em torno da mesma, são 
igualmente acarinhadas e incentivadas.
Alameda junto ao Parterre Central 

Oficinas 
 10:00-13:00 • Soltas são Pétalas, juntas 
são Camélia • Oficina de Arte  
Ao ar livre e com a cumplicidade de tintas 
de doce aroma, vamos desenhar, tingir e 
compor o mais belo jardim de camélias do 
Parque de Serralves. As formosas camélias 
nascidas desta oficina irão guardar segredos 
brancos, vermelhos e cor-de-rosa. 

Cada família irá representar em várias pétalas 
soltas, aquilo que mais gosta de fazer, para 
depois compor uma camélia única. 
Gratuito • Alameda junto ao Parterre Central 
Crianças e Famílias 

 10:00-13:00 • No mundo das Camélias 
Oficina de Ciência  
Esta oficina explora as curiosidades 
botânicas desta planta, tanto pelas suas 
múltiplas variações fenológicas como pelos 
segredos bem guardados da sua anatomia 
interna. Híbridos, cultivares, odores e cores, 
misturados com húmus, musgo e granitos, 
dão combinações perfeitas para uma oficina 
onde experimentar será tarefa obrigatória. 
Gratuito • Alameda junto ao Parterre Central 
Crianças e Famílias 

 11:00 • O Jacques, o conde e as camélias. 
Que história será esta? • Visita-jogo  
Visita-jogo com peddy paper no Parque 
de Serralves. Um conjunto de perguntas, 
tarefas e atividades para realizar em grupo, 
com o objetivo de conhecer e descobrir os 
segredos das camélias e a história do Parque 
de Serralves, por Ana Catarina Antunes e 
Mariana Abranches Pinto. 
Gratuito • Sujeito a inscrição (30 participantes): 
dmj@cm-porto.pt  
Ponto de encontro: Colher de Jardineiro de Claes 
Oldenburg&C. Van Bruggen   
Crianças e Famílias 

11:00 - 12:00 • Camélias em bolacha 
Show cooking 
Apresentação de receita de bolachas 
aromatizadas com chá verde em planta, por 
Maria João Clavel, autora do blogue “Clavel’s 
Cook” e mentora do projeto Clavel’s Kitchen.  
Gratuito • Público em geral • Sujeito a inscrição 
(20 participantes): camelias@portolazer.pt 
Alameda junto ao Parterre Central 

14:00–17:00 • Poesia de inverno 
Oficina de Arte  
Camélias são instantes, beleza efémera, 
poesia de inverno a abrir caminho à 
primavera. Trazem consigo promessas, 
lembranças, saberes. São livros que vamos 
escrever com pétalas, galhos, bocadinhos de 
vento… e até com palavras, cores, texturas, 
odores e sabores. 
Gratuito • Alameda junto ao Parterre Central  
Crianças e Famílias 



 14:00 – 17:00 • De uma coisa surgem... 
muitas! • Oficina de Arte  
“Uma forma sugere-me uma ideia, essa 
ideia evoca outra forma e tudo culmina em 
figuras, animais e objetos.” Joan Miró 
Miró viu monstros em manchas de tinta e 
novas formas em nós de tapeçarias. Já viste 
uma nuvem em forma de dragão? Já uma 
montanha te pareceu um cão? Nesta oficina 
vamos partir dos contornos das camélias 
para encontrar novas formas. Sombras 
projetadas sobre a folha revelam linhas. 
Das linhas nascem formas, das formas 
surgem ideias e das ideias figuras!  
Gratuito • Alameda junto ao Parterre Central  
Crianças e Famílias 

14:00–17:00 • Coleções Botânicas 
Oficina de Ciência  
Recorrendo a herbários, micrótomos, lupas 
e guias, vamos criar coleções botânicas 
com as inspirações deste dia tão especial. 
Folhas, troncos, sementes e flores, como 
se recolhem e conservam? O que quererás 
levar na tua caixa botânica? 
Gratuito • Alameda junto ao Parterre Central  
Crianças e Famílias 

15:00-18:00 • Camélias de comer  
e desenhar por mais  
A cozinha está aberta, a massa está pronta 
e as mais deliciosas camélias-panquecas 
serão cozinhadas! Os pequenos artistas serão 
desafiados a desenhar a sua camélia numa 
ardósia com giz, que será imediatamente 
transformada numa panqueca de verdade 
pelo famoso Chef Panqueca. 
Conceção e execução: Ivo Cruz  
Gratuito • Sujeito a inscrição (15 Crianças por hora): 
saphircristal@gmail.com 
Alameda junto ao Parterre Central 

15:00-18:00 • Atelier Miss Camélia  
As duas Camélias sempre foram as mais 
audazes artistas no que diz respeito a 
penteados extravagantes! Desde cedo 
aprenderam a sua mestria de penteados 
utilizando sombrinhas, palhinhas coloridas, 
fitas, brinquedos, ganchos coloridos e 
naturalmente as mais lindas flores de 
camélias frescas! Neste atelier aberto, 
crianças e adultos podem fazer o seu make 
over numa verdadeira “Miss Camélia”. 
Conceção e execução: Saphir Cristal e Cláudia Paulo 
Gratuito • Admissão de acordo com ordem de 
chegada • Alameda junto ao Parterre Central 
Crianças e Famílias

Visitas Guiadas 
10:30-12:00 • Camélias à vista 
Visita Guiada  
Na diversidade do Parque de Serralves as 
Camélias dominam as atenções durante o 
inverno, com as suas flores de diferentes 
formas, cores e tamanhos. Descubra este 
espaço onde o esplendor da natureza se 
confunde com o prazer de descobrir a 
história e as características desta espécie 
emblemática deste jardim. 
Ponto de encontro: Colher de Jardineiro de Claes 
Oldenburg&C. Van Bruggen 

11:00-13:00 • Camélias em Serralves 
Instameet    
Uma proposta dirigida a amadores, 
profissionais, mas, acima de tudo, a 
apaixonados pelos jardins do Porto, pelas 
suas camélias e pela mobile photography. 
O convite será partilhado no perfil de 
instagram da PortoLazer, num convite 
dirigido aos seus seguidores, para marcarem 
presença e partilharem a sua visão sobre a 
primavera antecipada proporcionada pela 
presença das camélias, tão frequente nos 
jardins da cidade. 
Ponto de encontro: Colher de Jardineiro de Claes 
Oldenburg&C. Van Bruggen 

15:00-16:30 • As Camélias e os Jardins 
Oitocentistas • Visita Guiada  
Alguns dos mais importantes jardins do 
Porto, entre os quais o Parque de Serralves, 
começaram a ganhar forma no século 
XIX, mantendo ainda hoje algumas das 
influências do desenho original. Nessa 
época as Camélias eram uma novidade 
oriental que rapidamente se utilizaram em 
grande escala pela sua beleza, diversidade 
e adaptabilidade, levando a que ainda hoje 
sejam possíveis de identificar exemplares 
originais desse tempo. O Parque de 
Serralves possui mais de 600 exemplares 
desta espécie. Conheça de perto as Camélias 
que persistem à passagem dos tempos 
desde o século XIX. 
Ponto de encontro: Colher de Jardineiro de Claes 
Oldenburg&C. Van Bruggen 



SEMANA DAS 
CAMÉLIAS 
6 a 11 março 2017

Programa de Animação 
12:00-12:30 • 14:30-15:00 • Óscar 
Leitura encenada  
Óscar é um menino. Óscar tem um jardim, o 
seu lugar de brincadeira preferido. No jardim 
constrói os seus mundos imaginários.  
A partir de alguns excertos dos textos do 
espetáculo ÓSCAR, o Teatro de Marionetas 
do Porto faz uma leitura encenada.  
Atores: Rui Queiroz de Matos e Micaela Soares  
Conceção: Teatro de Marionetas do Porto 
Sebes de Camélias 

14:00-17:00 • Velocipedia 
Performance deambulatória  
Pedalar e divertir é a chave deste projeto. 
EZ apresenta-se com veículos a pedais, onde 
a diferença e a audácia de ideias dão vida a 
três personagens que deambulam por aí.... 
Viajam sem destino certo, mas dão a volta 
ao mundo da magia, mundo da loucura, o 
mundo da boa disposição, … sob rodas.  
Alameda junto ao Parterre Central 

15:00 • Lullaby • Performance  
Espetáculo dinâmico com a participação 
direta do público, numa performance cómica 
e provocadora que abre espaço ao jogo de 
improviso entre um palhaço transgressor 
e o espectador. Nesta aventura, partimos 
todos em busca do riso, da cumplicidade e da 
emoção, embarcando num ambiente poético, 
alimentado pela música ao vivo, rumo a um 
novo mundo de brincar, uma… 
Criação: Rui Paixão e Carlos Reis 
Alameda junto ao Parterre Central 

 16:00 • Camélias De cá e de lá [ou daqui e dali] 
Dança Contemporânea  
Uma coreografia que se centra no retrato da 
cor e da forma. Tornando os corpos parte da 
natureza e transportando o espectador para 
a ilusão e as viagens constantes da camélia 
pelo mundo, de Oriente a Ocidente. 
Conceção e produção: Estúdio B, Espaço de Pesquisa, 
Ensino de Dança e Criação Coreografia • Ténis 

17:30 • Festa! • Concerto de canto lírico   
Um concerto a três vozes masculinas - dois 
tenores e um barítono - numa festa de 
música, no encerramento de mais uma 
semana de homenagem às camélias da 
cidade do Porto.   
Intérpretes: Job Tomé, Manuel Soares e João Miguel 
Gonçalves 
Conceção: Ópera de bolso • Alameda junto ao Parterre 
Central (escadaria em frente da Casa de Serralves) 

FORA DE SERRALVES, 
TAMBÉM HÁ FESTA 

11 de março • 10:00-13:00
Jardins do Palácio de Cristal 
Gratuito 

10:00-13:00 • Descobre-Camélias
Percurso de orientação  
Percurso de orientação que convida à 
(re)descoberta dos Jardins do Palácio de 
Cristal, com passagem obrigatória pelas 
suas belas japoneiras. 
Gratuito • Não é necessária inscrição 
Admissão de acordo com ordem de chegada  
Organização: Grupo4Caminhos 

16:00-18:00
Fundação Fábrica Social José 
Rodrigues 
Entrada Gratuita 

 16:00 • Camélias da Cidade • Exposição 
Inauguração da Exposição Coletiva de 
Artes Plásticas na Fundação Escultor José 
Rodrigues, com obras do escultor e dos 
artistas portuenses, Angelo Jesus, Alexandre 
Coxo, António Bahia, Carolina Vieira, Daniel 
Gamelas, Daniela Pinheiro, Domingos Júnior, 
Ester Correa, Inês Oliveira, João Miguel 
Ramos, Jorge Marinho, Pedro Cunha, Pedro 
Lopes, Tiago Cruz. 

17:00 • Dama das Camélias • Teatro  
Inspirados na obra “A Dama das Camélias” 
de Alexandre Dumas Filho e na banda sonora 
“La Traviata de Verdi”, os atores das oficinas 
teatrais do Centro Integrado de Apoio à 
Deficiência da Santa Casa da Misericórdia 
Porto convidam para uma peça de teatro 
inclusiva. Com produção da companhia de 
teatro Tenda de Saias e encenação de Xana 
Miranda, esta é uma forma inovadora de 
envolver espectadores e atores em novas 
experiências.

 18:00 • Porto de Honra  
Dinamizado pelos formandos do curso 
de Atividades de Vida Hoteleira do Centro 
Integrado de Apoio à Deficiência da Santa 
Casa da Misericórdia Porto. 
Fundação Escultor José Rodrigues • Rua da Fábrica 
Social, S/N
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