
Orquídeas florescem
em pleno Outono
Evento decorre no fim-de-semana em Oeiras

Jorge A. Ferreira

Um conjunto de orquídeas

que ficam em flor no Ou-
tono vai estar em exposi-
ção/venda na Associação
Empresarial da Região de
Lisboa (AERLIS), sábado e

domingo. O Clube dos Or-
quidófilos de Portugal pro-
mete mostrar exemplares
que não se encontram habi-
tualmente.
Acabado de chegar do Equa-
dor, onde esteve inserido
num grupo de quase 40 por-
tugueses que andaram "nas
montanhas e nos vulcões a
ver orquídeas no seu habitat
natural" antes de irem assis-

tir ao congresso mundial que
se realizou naquele pais sul-

-americano, José Santos não
tem dúvidas em afirmar que
o interesse por esta planta -
com cerca de 25 mil espécies
- está a aumentar. "É incrí-
vel a quantidade de pessoas

que se deslocaram ao Equa-
dor por causa do congres-
so", faz notar o fundador
do Clube dos Orquidófilos
de Portugal (COP), entidade

que organiza o evento marca-
do para este fim-de-semana,
na AERLIS, adiantando que
essa tendência também se ve-
rifica em Portugal "nos últi-
mos anos".
A versão mais conhecida das

orquídeas é considerada a

planta de interior mais vendi-
da no mundo, lembra aquele
responsável, a propósito de

um negócio que movimenta
muitos milhões no plano in-

ternacional, dominado pela
Holanda (que abastece a Eu-
ropa) e por Taiwan (fornece-
dora dos Estados Unidos e do

mercado asiático).
No evento a realizar em
Oeiras, estarão alguns re-

presentantes deste comércio

além-fronteiras, a par de ven-

dedores nacionais (empresas
de Oeiras, de Sintra, do Al-
garve e uma do Norte).
"Estarão à disposição dos

visitantes muitas orquídeas

que não se vêem habitual-
mente", garante José Santos.

"Estaremos em plena esta-

ção dos Cymbidium e haverá,
com certeza, muitos 'Sapati-
nhos' (Paphiopedilum), Ca-
ttleya, Phalaenopsis e tantas
outras espécies mais raras

que irão surpreender o públi-
co apaixonado por orquídeas
e jardinagem", acrescenta.

Esta e a primeira vez que o
Clube de Orquidófilos de Por-

tugal faz uma exposição de

Outono - e, já agora, também
em Oeiras, de onde é, aliás,
uma parte dos quase 300 só-

cios do clube -, ao contrário
das exposições de Primavera,
já com várias edições, nomea-
damente no Jardim Zoológico
de Lisboa e em Sintra.
O evento incluirá um concur-
so para eleger os exemplares
mais interessantes de entre
as bancas onde dezenas de
sócios do clube vão expor as

suas melhores preciosidades
botânicas. Muito mais nume-
rosas serão, porém, as orquí-
deas disponíveis para venda

por comerciantes nacionais e

internacionais. Fique, desde já
a saber que os preços podem
variar, e muito, desde cerca de
cinco euros até perto de 200 as

mais raras.
No sábado, decorrerão várias

palestras, numa sala onde tam-
bém vão ser exibidos videos
de viagens realizadas para ver

orquídeas no seu local de ori-

gem - regiões como a Ásia ou a
América Latina - além das ex-

plicações de como se cultivam
estas plantas. Já no domingo
decorrerão demonstrações mais

práticas desta actividade. "Ha-

verá muito para aprender, as

pessoas ainda têm muitas dú-

vidas", dá conta José Santos.

Além da planta-rainha, haverá
outras flores para ver, mas tam-
bém artesanato.
A exposição estará aberta ao

público entre as IOhOO e as

18h00. O bilhete de entrada
custa 2 euros (grátis para idades
inferiores a 15 anos).


