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As Camélias do Terra Nostra 

Uma floresta subtropical, o verde viçoso das árvores perenes, os fetos arbóreos, tão altos e esbeltos, a 

peculiar textura das araucárias, os espelhos de água com as margens atapetadas de musgo e os antigos 

exemplares de camélias, com as suas almofadas de líquenes: é esta a visão paradisíaca que irá acolher o 

visitante já no primeiro jardim açoriano em que puser os pés. Esta mesma visão, romântica e ajardinada, 

acompanhará o perito botânico ao longo de todo o seu percurso, em todos os jardins pitorescos que visitar. 

Ao ouvirmos falar dos Açores, logo nos ocorre a ideia do famoso anticiclone, acompanhada por imagens de 

sol e de bom tempo; na realidade, desenvolvem-se ali correntes húmidas que dão lugar a precipitações 

frequentes. Juntamente com o fértil solo vulcânico, é este o segredo desses pequenos paraísos na Terra. 

Ao longo de todo o séc. XIX, estes jardins foram o berço de aclimatação das espécies exóticas que aqui 

encontraram o lugar ideal para crescer, e que agora se tornaram exemplares monumentais, tanto pelas suas 

dimensões como pelo seu porte. 

Para além de fetos arbóreos, das palmeiras e das araucárias, existem aqui importantes exemplares de 

coníferas, canforeiros, metrosideros, Micheliae, Eugeniae, Ficus, magnólias e ainda de muitas outras espécies 

ornamentais de renome. Navegantes e botânicos deram as mãos e fizeram destas ilhas o lugar de aclimatação 

por excelência destas espécies exóticas. 

As famílias nobres locais (os Canto, os Borges etc…) criaram, durante o séc. XIX, os lugares de sonho que hoje 

conhecemos. Na construção desses encantadores lugares de veraneio foram investidas as riquezas derivadas 

das rotas comerciais oceânicas e da produção de laranja e de outros citrinos. A parte técnica era 

frequentemente confiada a famosos paisagistas britânicos e franceses, e a configuração dos jardins tirava 

partido de recursos locais como lagos e fontes termais.    

A moda do jardim romântico e pitoresco atingiu aqui o auge do sublime, com a criação de lagos e ribeiras 

navegáveis, e de grutas e túneis cobertos de lava e estalagmites. 

Justamente no interior de um vulcão adormecido, nas Furnas, encontra-se um esplêndido vale enriquecido 

por excelentes exemplos de jardins românticos, com as melhores coleções de camélias antigas, de origem 

portuguesa, italiana, belga e inglesa. 

Muitos destes exemplares estão ainda por identificar, e foram recentemente incluídos num projeto de 

conservação e propagação que visa valorizar todo este património genético. 

O Parque D. Beatriz do Canto e os Jardins José do Canto são ambos exemplos de uma estrutura que se 

desenvolve sinuosamente ao longo dos cursos de água, e em ambos pode ser encontrada a maior parte dos 

antigos exemplares de camélia. 

O jardim melhor conservado é contudo o Parque Terra Nostra: graças à particular configuração do território, 

às regulares intervenções de restauro e aos recursos financeiros gerados pela estrutura hoteleira e termal, 

representa um importante exemplo de colecionismo botânico. 

Com o seu rico jardim de camélias antigas e novas, e com as instalações termais ali presentes, esta estrutura 

constitui o lugar ideal para a estada do ‘cameliófilo’. Depois de umas obras de reestruturação, a estrutura 

hoteleira reabriu as suas portas em 2014. 

Em 2007, a famosa revista Condé Nast Traveller definiu o Parque Terra Nostra como um dos 12 jardins mais 

belos do mundo, a par de outros mundialmente famosos como o jardim de Ninfa, próximo de Roma, ou os 

jardins ingleses de Stourhead. 
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O Parque Terra Nostra ocupa uma área de 12,5 hectares, e a sua primeira construção remonta a 1785, 

quando um rico homem de negócios americano, Thomas Hickling, decidiu construir ali a sua casa de campo, 

que foi chamada Yankee Hall. Diante da moradia mandou construir um lago; numa aguarela da época pode 

ser observada uma grande quantidade de hortênsias azuis, que deverão ter chegado diretamente do Japão 

e que terão sido as antepassadas daquelas que hoje já colonizam a ilha inteira. 

A propriedade foi depois adquirida em 1848 pelos Viscondes da Praia, que transformaram a original Yankee 

Hall na atual Casa do Parque, com as decorações neoclássicas ainda existentes. Deve-se ao talento do 

paisagista inglês Milton a ideia de desviar o curso da “Ribeira das Murtas” de modo a criar um espelho de 

água serpenteante, com efeitos cénicos únicos, grutas rústicas e uma ilha alcançável percorrendo pequenas 

pontes. Foi neste mesmo período que foi plantada a maior parte das árvores exóticas, atualmente mais do 

que seculares. 

A partir de 1945 o jardim conheceu uma nova vaga de restauros e de plantações, pois ficara integrado nas 

propriedades da família Bensaude, que construiu o consórcio hoteleiro ainda existente e novamente 

restaurado em 2013. 

Inicialmente, Vasco Bensaude contratara o paisagista escocês John Mc Enroy, que se dedicou ao restauro do 

património arbóreo, à redescoberta de antigos percursos, à criação de um novo lago artificial e à plantação 

de azáleas e rododendros. Passados quase 50 anos, Filipe Bensaude decidiu a plantação de mais 3000 

diferentes espécies de arbustos ornamentais, levada a 

cabo por uma equipa de especialistas ingleses da qual 

faziam parte David Sayer e Richard Green.    

Neste últimos anos, Patrícia e Joaquim, com a 

colaboração incansável do jardineiro Fernando Costa, 

criaram os jardins temáticos, separados por labirintos de 

coleções temáticas. O jardim das Cycas (Cycadaceae) 

contém mais de 85 espécies e variedades deste antigo 

género botânico; o jardim das espécies endémicas 

reagrupa exemplares de espécies autóctones e 

endémicas das ilhas dos Açores, e foi finalmente 

instalado o que constitui a maior atração para os 

amantes das camélias, o ‘Camelieto’. 

Figura 1 - Imagem do lago artificial rodeado pela vicejante 
floresta subtropical de origem exótica. 

Figura 2 - Camélias antigas, com sub-bosque composto por musgo, e 
com cobertura de flores caídas ao chão. 

Figura 3 - Jardim das Cycas, com mais de 85 espécies e 
subespécies oriundas de todas as partes do mundo. 
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O jardim histórico já incluía diversas variedades antigas de camélia, mas no novo ‘Camelieto’ plantado em 

2005, foram introduzidas muitas novas variedades pertencentes a diferentes espécies botânicas, para além 

de híbridos interespecíficos e intraespecíficos.  

O que deixa surpreendido o amante das camélias é 

a seleção de cultivares que manifesta uma 

particular predileção pelas cultivares de Camellia 

reticulata e seus híbridos. 

Entra-se no ‘Camelieto’ alojado em quadrículas 

desenhadas por altas sebes de Pittosporum 

undulatum (presente com abundância, e quase 

infestante, em todas as ilhas dos Açores), com 

canteiros internos subdivididos por sebes regulares 

de Camellia sinensis. Esta escolha indicia com 

segurança um sábio conhecimento das épocas de 

florescimento e dos perfumes emanados pelo 

próprio pitósporo. 

As plantas, 2-3 exemplares de cada cultivar, já alcançaram o seu máximo desenvolvimento: têm entre 3 e 4 

metros de altura, e o seu florescimento precoce protege-as dos ataques em fase inicial de flower blight. O 

máximo efeito cénico é visível no mês de fevereiro. 

Recordamos a seguir algumas das variedades que notámos aquando da nossa visita em 2013, garantindo aos 

nosso leitores que visitas futuras poderão certamente apresentar numerosas gratas surpresas, devido ao 

número muito elevado de exemplares plantados nas seções temáticas e ao longo da Alameda das Palmeiras.  

 

A COLEÇÃO DE CAMÉLIAS 

Anticipation: Híbrido williamsii obtido por Les Jury na Nova Zelândia, em 1962; muito difusa, com folhagem 

escura e porte compacto, adequada para constituir sebes. 

Brian: Híbrido entre a famosa Camellia reticulata ‘Captain Rawes’ e Camellia saluenensis (come planta mãe), 

obtido na Nova Zelândia pelo Dr. Bryan Doak em 1957. O mesmo criou numerosas variedades com a mesma 

ascendência.  

Brigadoon: Híbrido williamsii obtido nos viveiros Armstrong, na Califórnia, em 1960; parece ser uma das 

variedades mais resistentes ao frio e portanto adequada também a climas rigorosos.  

Brushfield Yellow: Obtida na Austrália por Keith Brushfield, em 1970, e muito conhecida, pois os petaloides 

internos são cor de creme, como na variedade ‘Gwenneth Morrey’, muito parecida com ela. 

Buddha: Híbrido entre Camellia reticulata e Camellia pitardii var. yunnanica, obtida no Yunnan pelo Prof. Tsai 

e enviada para o Descanso Garden, na Califórnia, onde floresceu e obteve o registo de nova variedade em 

1953; pela abundância da sua floração, é uma das mais apreciadas variedades de Camellia reticulata. 

Butterfly Wings: Nome ocidental da antiga reticulata chinesa ‘Houye Diechi’, que significa justamente “asas 

de borboleta”, aludindo à forma encurvada e entrecortada das pétalas internas. 

Captain Rawes: A primeira Camellia reticulata que apareceu no Ocidente, trazida pelo homónimo capitão 

inglês da Companhia das Índias, em 1820, e presente pela primeira vez no Botanical Register em 1827. 

 

Figura 4 - Jardim temático das camélias, plantado em 2005 pelos 
Bensaude, com variedades particulares de reticulatas e híbridos de 
reticulata: note-se o canteiro delimitado por Camellia sinensis. 
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Donation: Famosíssima cultivar williamsii obtida na Inglaterra pelo Coronel Clarke em 1941; é uma das 

variedades mais floríferas e duráveis. 

Emma Gaeta: Camellia reticulata obtida na Califórnia por Meyer Piet em 1981. Notável pela sua configuração 

peoniforme e pela presença de frequentes spots variegados. 

Frank Houser Variegated: Forma variegada (provavelmente devida ao um vírus da originária ‘Frank Hoser’) 

obtida por Walter Homeyer na Geórgia (USA) em 1962. Muito bonitas quer a sua forma semidobrada quer a 

sua coloração marmorizada.  

Giulio Nuccio: Conhecida pelo spelling americano de ‘Giulio Nuccio’, o seu nome homenageia o fundador do 

famoso viveiro Nuccio de Pasadena (Los Angeles), emigrado desde a província italiana de Lucca para os EUA. 

A forma semidobrada regular e a grandeza das flores tornaram-na uma camélia muito comum em todos os 

jardins. 

Grape Soda: Cultivar recente dos Viveiros Nuccio de Altadena (Califórnia), obtida em 1988, e particular pela 

cor arroxeada das suas pétalas. 

High Fragrance: Híbrido obtido de semente, de ‘Berta Harms’ x (‘Salab’ x ‘Scentuous’) obtido por Jim Finlay, 

na Nova Zelândia, em 1985, e tendo como parental a C. lutchuensis, da qual herda o perfume intenso. 

Howard Asper: Obtida pelo homónimo hibridador na Califórnia, em 1962, por cruzamento entre C. reticulata 

‘Damanao’ x C. japonica ‘Coronation’. Tem um crescimento muito vigoroso. 

Hulyn Smith: Obtida por Frank Pursel na Califórnia em 1972, por cruzamento entre C. reticulata ‘Cornelian’ x 

C. japonica ‘Mrs D.W. Davis’.  

Figura 8 – ‘Frank Houser’. 

Figura 5 – ‘Brigadoon’. 

Figura 7 - 'Donation'. 

Figura 6 – ‘Buddha’. 
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Innovation: Obtida por David Feathers, na Califórnia, em 1966, por cruzamento entre C. híbrida ‘Wlliam’s 

Lavender’ x C. reticulata ‘Dataohong’. A cor de alfazema provém do parentesco com C. saluenensis. 

 

Jean Pursel: Obtida por Frank Pursel, na 

Califórnia, em 1973, por cruzamento entre C. 

reticulata ‘Dataohong’ x (C. reticulada 

‘Cornelian’ x C. japonica ‘Mrs D.W. Davis’).  

Kicho: Híbrido entre C. japonica e C. 

chrysantha, que transfere para a flor umas 

tonalidades amarelas. Obtido no Japão por 

Tadao Yamaguchi em 1990. 

Kogane-nishiki: Forma variegada da cultivar 

Kogane-Yuri, híbrido de C. japonica x C. 

chrysantha. 

Lasca Beauty: Híbrido obtido pelo Dr. Clifford 

Parks (Nord Carolina – USA), em 1970, de C. 

reticulata ‘Cornelian’ x C. japonica ‘Mrs D.W. Davis’. O nome deriva do acrónimo de Los Angeles State e 

Country Arboretum, do qual o Dr. Parks era membro. A flor é muito grande e tem pétalas muito carnudas. 

Leonard Messel: Híbrido entre C. reticulata e C. x williamsii ‘Mary Christian’ Obtida pelo homónimo 

hibridador inglês em 1958.    

Margaret Hilford: Híbrido obtido de semente de Camellia reticulata constituído por Jim Rolfe na Nova 

Zelândia em 1979. 

Mark Allan: Híbrido obtido de semente de C. japonica constituído em 1958 na Carolina do Sul (EUA) por H.E. 

Ashby. Muito florífera e inconfundível pela forma das pétalas exteriores, pontiagudas e convexas. 

Miss Tulare: Híbrido obtido de semente de C. reticulata ‘Captain Rawes’ constituído por M. W. Abramson em 

Tulare, na Califórnia. Homenageia a filha de Abramson, que ganhou um concurso de beleza recebendo o 

título de Miss Tulare. 

 

 

Figura 9 - 'Grape Soda'. Figura 10 - 'Hulyn Smith'. 

Figura 11 - 'Jean Pursel'. 
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Mouchang: Camellia reticulata obtida em 1967 por Howard Asper, por cruzamento entre C. reticulata 

‘Chang’s Temple’ x ‘Mudan Cha’.   

Nicky Crisp: Híbrido entre C. pitardii x C. Japonica, obtido por Betty Durrant na Nova Zelândia. Muito florífera. 

Otto Hopfer: Híbrido entre C. reticulata ‘Dataohong’ x C. japonica ‘Lotus’. Obtida na Califórnia em 1972 por 

D. Hopfer.   

Pavlova: Híbrido obtido de semente de Camellia reticulata constituído por Len Hobbs na Austrália. Dedicada 

à famosa bailarina russa que interpretou a “Morte do Cisne”. 

Red Crystal: Híbrido entre C. reticulata ‘Crimson Robe’ e C. japonica ‘Wildfire’. Obtido em 1984 na Nova 

Zelândia por Os Blumhardt. 

Royalty: Híbrido entre C. reticulata ‘Zhangja Cha’ e C. japonica ‘Clarise Carleton’. Obtido em 1970 na 

Califórnia por T.E. Croson. 

Ruta Hagman: Híbrido obtido de semente de C. reticulata ‘Curtain Call’. Obtido em 1992 por David Hagman 

na Califórnia.   

Speciosissima: Antiga variedade de C. japonica constituída na Austrália em 1862 pelos viveiros Shepherd. O 

nome pretende evocar a proteácea Telopea speciosissima pela forma da flor, que fica menos perfeita do que 

a Waratah. 

Figura 12 - 'Kogane-nishiki'. Figura 13 - 'Leonard Messel'. 

Figura 14 - 'Mark Allan'. Figura 15 – ‘Pavlova’. 
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Trophy: Híbrido obtido de semente de Camellia reticulata, constituído nos viveiros Nuccio de Altadena 

(Califórnia) em 1988. 

Valentine Day: Híbrido de Camellia reticulata ‘Dataohong’ x C. japonica ‘Tiffany’. Obtida por Howard Asper 

(Califórnia) em 1967. A forma da flor dobrada e as dimensões são realmente notáveis, mas afetam o vigor da 

planta. 

Valley Knudsen: Híbrido di C. saluenensis x C. reticulata ‘Buddha’. Obtido pelo incansável Howard Asper na 

Califórnia, em 1972. Folhagem e porte inconfundíveis. 

Waterlily: Híbrido williamsii com C. japonica ‘K. Sawada’ obtido por Felix Jury na Nova Zelândia, em 1967. 

White Retic: Forma branca (com alguma nuance cor de rosa) de Camellia reticulata. Encontra-se registada 

como introduzida pelos viveiros Nuccio apenas em 1979, mas na China parece ter origens muito mais antigas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - 'Trophy'. Figura 17 - 'Valentine Day'. 

Figura 18 - Valley Knudsen'. Figura 19 - 'Red Crystal'. 


