
Camélias em Sintra



Capa: Camélias da Quinta Mont Fleuri



A Associação de Defesa do Património de 
Sintra dedica este opúsculo a Jorge Manuel 
Magalhães Garrido, um estudioso e incansável 
divulgador das camélias no nosso país.



Nascido no Porto há 75 anos, o futuro engenheiro agrónomo, cedo 
recebeu a influência e os ensinamentos do seu avô materno, pessoa 
de rara sensibilidade, que dedicava grande entusiasmo ao estudo 
das camélias.

Desde o Minho ao Douro, Porto, Beiras, Açores e Sintra, Jorge 
Garrido habituou-se a apreciar as cameleiras com a sua folhagem 
lustrosa e permanente e uma variedade floral muito diferenciada na 
cor, na forma, na dimensão e até no aroma que também existe em 
algumas das 376 variedades portuguesas. Jorge Garrido escreveu e 
editou recentemente um livro “Camélias... outros olhares”, muito 
completo e, julgo, único em Portugal, em que mostra o seu sentido 
artístico e sensibilidade. O livro abarca não só os aspectos históricos 
e técnicos da cultura das cameleiras como ainda referências à sua 
presença na literatura, música, teatro, cinema, pintura, cerâmica, 
azulejaria, vitral, filatelia, confeitaria, cosmética, joalharia, adereços, 
etc., sendo uma obra de grande qualidade gráfica e de consulta 
indispensável para os apreciadores de camélias.

      Ernesto Rafael

Jorge Manuel Magalhães Garrido
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Ao leitor

As cameleiras foram introduzidas na região de Sintra por volta do 
século XVIII e aqui encontraram condições climáticas favoráveis ao 
seu desenvolvimento, existindo hoje em dia muitas variedades de 
camélias em quintas e noutros espaços ajardinados.

É feita neste opúsculo a divulgação de camélias que podem 
encontrar-se na “Vila Velha”, “Arrabalde” e “Estefânea”, sendo a 
próxima publicação dedicada a outras zonas de Sintra.

O interesse por estas flores tem sido tão especial que há mais de 70 
anos se realiza uma festa única no país em que se celebra a sua 
beleza, num salão ornamentado com largas centenas de camélias.

A 24 de Março de 2012 mais uma vez terá lugar a “Noite das 
Camélias”, na Sociedade União Sintrense, em pleno centro 
histórico, reavivando esta tradição que já faz parte do património 
cultural de Sintra.

Agradecemos a todas as pessoas que tornaram possível a realização deste trabalho
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“Estefânea” - Igreja de Santa Maria e São Miguel - Espaço ajardinado

7



“Estefânea” - Igreja de Santa Maria e São Miguel - Espaço ajardinado
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“Arrabalde” - Hotel Quinta das Murtas - Edifício do Séc. XIX

9



“Arrabalde” - Hotel Quinta das Murtas - Edifício do Séc. XIX
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“Vila Velha” - Quinta de Mont Fleuri - Séc. XIX
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“Vila Velha” - Quinta de Mont Fleuri - Séc. XIX
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“Vila Velha” - Quinta de Mont Fleuri - Séc. XIX
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“Vila Velha” - Quinta de Mont Fleuri - Séc. XIX
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“Vila Velha” - Quinta de Mont Fleuri - Séc. XIX
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“Vila Velha” - Quinta de Mont Fleuri - Séc. XIX
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“Estefânea” - Rua Miguel Bombarda
Painel de Azulejos em Moradia do Séc. XIX
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Painel de azulejos alusivo ao Muro do Derrete - Rio de Mouro, na mesma moradia
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Jardim do mesmo local
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Ficha Técnica:
Fotografia, texto e grafismo elaborado por A.D.P.S.

Patrocínio: 

O Banco do Concelho
LOURES - ODIVELAS - AMADORA

SINTRA - CASCAIS - OEIRAS
Loures, Sintra e Litoral



ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO DE SINTRA
Apartado 1017 Sintra Vila 2711-801

adpsintra@gmail.com
www.adps.web.pt

Este opúsculo não se destina a venda


